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Секція 1: Автоматизація експериментальних досліджень
Керівник: Туз Юліан Михайлович - професор, доктор технічних наук,
завідуючий кафедрою АЕД.
Секретар: Добролюбова Марина Валерівна - доцент, кандидат технічних
наук, заступник завідуючого кафедри АЕД з наукової роботи.
Висвітлюються питання по таким науковим напрямкам: методи та засоби підвищення точності вимірювання напруги змінного струму; методи відтворення одиниці напруги змінного струму; метрологічне забезпечення систем та комплексів; гармонізація національних стандартів з міжнародними та
європейськими; методи та системи контролю і діагностики; методи та програмне забезпечення в інформаційних технологіях; цифрова обробка сигналів; методи та засоби контролю постійного та змінного магнітного поля; дослідження стабільності компонентів вимірювальної техніки; ультразвукові
прилади діагностики дефектів металевих конструкцій методами неруйнівного контролю.
Кафедра АЕД проводить роботи, що мають характер фундаментальних і
прикладних досліджень.
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UDC: 324.761
AUTOMATIC HIGH PRECISION IMPEDANCE COMPARATOR BASED
ON QUADRATURE BRIGE
M. BRUNARSKYY, V. GODUN
NTUU “KPI”

Introduction. Rapid development of nanoelectronics, intensive introduction
of new energy technologies, the creation of composite materials and polymers require to improve existing and create a new standard base impedance parameters.
So national metrology institutes of the developed countries in the world such as
NIST (USA), RTV (Germany), BIPM (France), NPL (UK), VNYYM (Russia) and
others for storage and playback unit complex impedance with the highest accuracy
of estimated cross made capacitors and resistive standards based on the quantum
Hall effect [1].
Traditionally comparison of standard measures impedance parameters, playback units of these parameters and transfer their value is made using a set of very
complex and diverse manual AC bridges [2]. Automation of measurement facilitates and accelerates the process [3].
The aim of this work is improving the precision comparator impedances.
The main part. The current development of electronics in general has become an integral part of impedance in countries around the world. Today in
Ukraine operated 5 working standards dissipation factor, and more than 150 bridges AC 1st grade. Metrological certification, until recently, it was necessary to carry
out overseas since Ukraine had its own national standards of electric capacity and
dissipation factor [1]. So the lack of own national standards of electric capacity and
dissipation factor leads to high costs and reducing measurement. As we know,
Ukraine is a powerful country with developed electronics industry, instrumentation, communications, science, so it is clear that the normal work in all these areas
of activity is impossible without full metrological support. Automatic equipment
can greatly simplify the process of measuring the impedance and improve their
metrological support.
As national standards regularly checking up abroad, and this operation is not
cheap, it is cheaper to check up one measure (e.g. capacity), and then send unit of
impedance to another measures. It is therefore necessary to provide this capability
transfer of complex resistance not only between uniform impedance, but also, for
example, from capacity to active resistance and vice versa. Quadrature bridge can
provide this opportunity.
During reproduction resistance unit per unit of capacity or vice versa that
have the same impedance at a frequency of 1.49 kHz, typically in the range of 100
ohms to 100 kilohms [4].
To ensure automatism need to build synchronous detector and quadrature
voltage generator based on digital-to-analog converters (DAC), which are governed by the relevant microcontroller. The comparator is connected to a personal
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computer and the result is a fast automatic measurement process, compared with
manual bridges.
Automating the process reduces the impact of random measurement error
component, because that one measurement cycle does not get a single value, but a
few (dozen), and the resulting static treatment get a more accurate result.
One element to improve the metrological characteristics is the module is a
synchronous detector, precision comparison which comes to 10-8 by the use of
more advanced electronic base.
By-turn, the quadrature voltages generator basic idea is to fill a large number
of digital memory digital values (samples) of sine and cosine arguments are chosen
at regular angular intervals (e.g. 0,01°). Then, quickly and consistently run over the
memory addresses, cam make sinusoidal oscillation. For realize it have to read digital values from the memory address and send it to a pair of digital-to-analog converters (DAC) [5].
Of course, this method has some disadvantages, the main one is glitches,
which appears even when switching occurs between adjacent levels of the output
voltage.
To eliminate additive errors in the input circuits of the vector voltmeter,
measuring the signal imbalance conducted by direct and inverse inclusion comparable elements [3], and this is provided by the iterative correction of error. In this
case, the generator must provide quadrature voltage inversion signal without introducing additional error. The quadrature voltage generator based on the DACs can
provide a digital signal inversion, which will be excluded from the quadrature
bridge inverter and its calibration procedure.
Application field of the developed precision quadrature bridge is metrological
support of measurements of units of the active resistance, inductance, capacities on
an alternating current in parts of technical support of the Ministry of Defence, scientific institutions, metrological organs and national metrological institutes.
Conclusion. As a result received the advanced automatic precision comparator of impedances which can be used for creation of cheaper reference basis, after
all measurement process occupies less time, there is no necessity for the highly
skilled operator, to cost such comparator less manual of cities and thus the comparator can provide accuracy of the order 10-8 to which has enough for the majority
of cases.
Singularity of the generator of the quadrature pressure is that, depending on
the software of the controlling microcontroller, it can work in much wider frequency range, provide other forms and amplitude values of output pressure, and also be
used as the calibrator. In view of that the science permanently develops, is possible
in the future the given comparator it will be possible to set up under other tasks
with minimum expenses.
References:
1. Kibble B. P., Rayner G. H. Coaxial AC Bridges. – Bristol: Adam Hilger Ltd., 1984.
2. Godun V.S. Brunarsky M.В. // Scientific and technical conference of teachers, science
officers, post-graduate students and students by Days of the Science 2013. - With. 24-26.
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УДК: 621.317.784.023
МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ ВТРАТ В
ПЕРЕТВОРЮВАЧАХ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ
БОБКОВ О.Ю.
НТУУ’КП,e-mail: mr_sanya@ukr.net

При передачі електричної енергії широко застосовуються різноманітні
перетворювачі. При цьому виникають втрати енергії, які необхідно мінімізувати. Вирішення цієї задачі можливо шляхом дослідження причин їх виникнення. Це потребує розробки відповідної вимірювальної апаратури.
Метою даної статті є моделювання системи дослідження втрат в перетворювачах електричної енергії.
Система дослідження втрат в перетворювачах електричної енергії призначена для оцінки втрат потужності в високочастотних перетворювачах, таких як дроселі, трансформатори, конденсатори тощо. Для цього необхідно
визначити активну, реактивну та повну потужності.
Проектована система базується на методі сум та різниць, в основу якого
покладено рівняння [1]:
Структурна схема методу наведена на рис. 1.

Рис. 1. Схема вимірювання потужності методом сум та різниць
На рис. 1 позначено: іН – струм на навантаженні; uН – напруга на навантаженні; ПС – перетворювач струму; ПН - перетворювач напруги; Σ1 Σ2 Σ3 –
суматори; Kд1, Kд2 – квадратичні детектори; K1 – коефіцієнт підсилення суми
напруги та струму; K2 – коефіцієнт підсилення різниці напруги та струму.
Вимірювання методом сум та різниць може бути реалізовано із застосуванням одно- чи двоканальної схеми. Одноканальна схема має ширший
діапазон частот та в ній відсутні фазові зсуви між вхідними каналами, що виникають в двоканальній схемі, та призводять до додаткової похибки. В одно-
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канальній схемі справедлива умова:
. Таким чином,
обираємо одноканальний варіант побудови системи.
На основі схеми, наведеної на рис. 1, була розроблена структурна схема
системи дослідження втрат, наведена на рис. 2.
Реле
-

-

ПС

4
2

+

П1

5

3

M

6

a

1
2

К2
К1

c

-

П2

3

Zн
R1

a

c

+

1

+

R3

R2

ТП

МК

БЖ

ГС
+
a

-

СТ
b

c

ПК
Рис. 2. Структурна схема системи дослідження втрат
Генератор сигналів ГС та підсилювач П1 призначені для створення
вимірювального електричного сигналу. Роль перетворювача напруги відіграє
подільник напруги на резисторах R1, R2. В якості перетворювача струму ПС
використовується трансформатор струму. Сума сигналів, пропорційних
та
, отримується послідовним включенням виходу перетворювача струму та
виходу дільника напруги. Різниця сигналів пропорційних
та отримується інвертуванням напрямку струму первинної обмотки перетворювача струму
за допомогою реле. Після підсилення суми та різниці сигналі підсилювачем
П2 відбувається піднесення до квадрату на термоперетворювачі ТП. Подальші перетворення відбуваються на мікроконтролері з вбудованим аналогоцифровим перетворювачем.
Для дослідження метрологічних характеристик розглянутої вище схеми
необхідно здійснити її моделювання. Для цього існують два основні шляхи:
фізичне або математичне моделювання. Математичне моделювання потребує
менше затрат і дозволяє досліджувати схему при більших змінах параметрів,
але в ньому більш складно задати адекватну модель реального каналу. Компромісом є об’єднання двох методів. Для моделювання схем електричних систем широке застосування отримали програмні середовища, такі як Electronic
Workbench та LabVIEW. Останній пакет має значні переваги, оскільки дозволяє реалізувати взаємодію як апаратної, так і програмної частини моделі,
суміщаючи методи фізичного та математичного моделювання.
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Тому для подальшого моделювання був обраний пакет LabVIEW. Для
отримання вимірюваних параметрів сигналу використовується система збору
даних National Instruments DAQ Signal Accessory, яка має у своєму складі
аналогові вхідні канали для вимірювання напруги та струму. Для перетворення отриманих сигналів для взаємодії з комп’ютером використовується система збору інформації National Instruments PCI-6221. [2]
Для використання у віртуальному макеті сигналів з DAQ Signal
Accessory необхідно перевести сигнали струму та напруги у формат
LabVIEW. Це реалізується за допомогою розробленого блока взаємодії з апаратною частиною, що наведений на рис. 3.

Рис. 3. Блок взаємодії з апаратною частиною
Даний блок задає кількість і тип каналів, формує частоту дискретизації
для аналого-цифрового перетворення, і формує псевдо аналоговий сигнал,
який використовується при подальшому моделюванні. При цьому він виконує функції дільника напруги та підсилювача П2, відповідно схеми на рис. 2.
В даному блоці передбачена можливість вибору номерів та типу вхідних каналів, а також задання частоти дискретизації.
Розроблений віртуальний макет вимірювального каналу системи дослідження втрат представлений на рис. 4.
На рис. 4 виділені функціональні блоки LabVIEW, що виконують
функції відповідних блоків схеми на рис. 2. При цьому моделювання в
LabVIEW передбачає саме функціональну відповідність, без повного
співпадіння з блоками розробленої структурної схеми.
Крім цього, у даному макеті для зручності проведення досліджень реалізовано блоки відображення форми сигналу за допомогою віртуального осцилографу з можливістю масштабування, відображення значення результату
вимірювання потужності.
Перевагами запропонованого шляху моделювання системи дослідження
втрат є комбінований підхід, при якому здійснюється прийом реальних сигналів з послідуючим формуванням псевдо аналогових сигналів, що можуть
використовуватись у віртуальному макеті LabVIEW.
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Рис. 4 – Блок-діаграма вимірювального каналу в LabVIEW
Розроблений віртуальний макет дозволяє досліджувати вимірювальний
канал системи дослідження втрат шляхом зміни параметрів блоків. Це дозволяє визначити оптимальні значення параметрів вимірювального каналу в
умовах реальної роботи.
Література.
1. Туз Ю.М. Структурные методы повышения точности измерительных устройств.
Учебное пособие? 2008. - 256с.
2. www.ni.com.

УДК: 681.5.08
ДОСЛІДЖЕННЯ ПОХИБКИ НАПРУГИ ЗСУВУ КОМПАРАТОРА ПРИ
ПРОЕКТУВАННІ КАЛІБРАТОРА ПОТУЖНОСТІ
М.С. БОНДАРЕНКО1), С.А. ШУРПАЧ2)
1)
НТУУ ’КПІ’, e-mail: burzuma@ukr.net, 2)e-mail: stanislavs@ukr.net

При проектуванні калібратора потужності одним з найдоцільніших методів вимірювання вхідної величини є метод перетворення синусоїдної напруги в інтервал часу. Вперше метод перетворення синусоїдної напруги в інтервал часу був представлений в НДІ «Автоматизація експериментальних
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досліджень» (патент України №30988 «Спосіб відтворення синусоїдної
напруги»).
Одним з ключових елементів реалізації методу перетворення синусоїдної напруги в інтервал часу є компаратор. Саме він перетворює різницю рівнів напруги на його входах в імпульси на виході, тривалість яких відповідає
співвідношенню опорної напруги та амплітуди синусоїдної напруги.
Основними джерелами похибок при компаруванні є: напруга зсуву;
напруга гістерезису; затримка спрацювання компаратора при переході від
нуля до одиниці та від одиниці до нуля.
Розглянемо детальніше похибку, викликану напругою зсуву на вході
компаратора. Напруга зсуву компаратора U - це різниця потенціалів, присутня між входами компаратора, коли на них ззовні не подається жодна
напруга. Розглянемо випадок, коли на вході компаратора відсутній гістерезис. Процес компарування проілюстрований на рис. 1.
u t 

u  t   U a sin  t 

Ua

U

U0



t1

t2

’
t1 t1'

t2' t2

t

Рис. 1 – Вплив напругу зсуву на вході компаратора
Можна записати наступні рівності:
U 0  U  U a sin  t1'  , U 0  U  U a sin  t2'  .
Тоді виконавши відповідні перетворення, застосувавши властивості симетричності синусоїдної напруги відносно її максимального значення, отримуємо вираз:
1
U  U
 '  arccos( 0
)
f
Ua
.
Отже, похибка вимірювання інтервалу часу:
 U0 
 U 0  U  
1 
     ' 
arccos    arccos 
 .
f 
 Ua 
 U a 
Однак даний результат можна суттєво зменшити, додавши до схеми коефіцієнт підсилення К. Запропоноване рішення зображене на рис. 2.
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Ux

U

K

MCU

+
-

U0
Рис. 2 – Схема корекції результату вимірювання
Дана схема описується наступною формулою:

(U x sin t U0 )  K  U0  комп ,

де: Ux – вхідна напруга; К – коефіцієнт підсилення; U0 – опорна напруга; δкомп – зміщення компаратора.
Виходячи з формули можемо зробити висновок, що похибка компара

U x  sin t  U 0 1  1   комп 




K 

тора залежить від коефіцієнта підсилення:
Результат розрахунку похибки вимірювання інтервалу часу в залежності
від різних значень напруги зсуву та коефіцієнта К приведені в табл. 1.
Таблиця 1 – Результат розрахунку похибки вимірювання інтервалу часу
ΔU,
мВ
0.0001
0.001
0.002
0.004
0.005

Δτ,
мкс,
K=3
0.0116
0.1158
0.2315
0.4631
0.5789

Δτ,
мкс ,
K=4
0.0086
0.0858
0.1717
0.3434
0.4292

Δτ, мкс,
K=5

Δτ, мкс,
K=6

0.0068
0.0682
0.1365
0.2730
0.3412

0.0057
0.0566
0.1133
0.2265
0.2832

Δτ,
мкс,
K=7
0.0048
0.0484
0.0968
0.1936
0.2420

Δτ, мкс,
K=8

Δτ, мкс,
K=9

Δτ, мкс,
K = 10

0.0042
0.0423
0.0845
0.1691
0.2113

0.0038
0.0375
0.0750
0.1501
0.1876

0.0034
0.0337
0.0674
0.1349
0.1686

Простежити результати корекції даної схеми можна на графіку, рис. 3.

Рис. 3. Вплив наруги зсуву компаратора
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З даного графіка можна зробити висновок, що при збільшенні коефіцієнта К вплив похибки напруги зсуву компаратора суттєво покращує кінцевий
результат.
Використання даної схеми дозволяє покращити результат вимірювання,
зменшуючи похибку напруги зсуву компаратора, що є дуже важливим аспектом при проектуванні калібратора потужності.
Література.
1. Мейзда Ф. Электронные измерительные приборы и методы измерений - М.: Мир,
1990.
2. Туз Ю.М. Структурні методи підвищення точності вимірювальних пристроїв.

УДК: 004.454
ОРГАНІЗАЦІЯ ІНТЕРНЕТ-ОРІЄНТОВАНОЇ МІКРОКОНТРОЛЕРНОЇ
СИСТЕМИ ВІДДАЛЕНОГО ЗБОРУ ДАНИХ
Я.О. ЗЕЙГЕРМАН1), С.А. БОГОМАЗОВ2)
1)
НТУУ ’КПІ’, e-mail: zyoma.wm@gmail.com. ;2)e-mail: sbogmzv@gmail.com.

З появою сучасних високопродуктивних мікроконтролерних засобів з
підтримкою вбудованих віртуальних машин Java набула актуальності задача
побудови на їх основі мережевих процесорів NCAP(Network Capable
Application Processor). Це дозволить забезпечити апаратну та платформенну
незалежність програмного забезпечення та використати всі переваги вбудованих Інтернет-технологій Java при реалізації мереж інтелектуальних сенсорів за стандартом IEEE 1451.
Важливим завданням організації інтелектуальних сенсорних мереж є забезпечення доступу до вимірювальної інформації програмним додаткам користувацького рівня при збереженні його незалежності від конкретних сенсорів та способів організації мережі. Актуальним напрямом вирішення цієї
проблеми є мікроконтролерна реалізація спеціалізованих Web-технологій,
спрямованих на передачу вимірювальної інформації через Інтернет в умовах
обмежених обчислювальних ресурсів вбудованих систем, зокрема протоколу
передачі телеметричних даних MQTT(Message Queue Telemetry Transport),
який дозволяє суттєво зменшити трафік та організувати системи, керовані
подіями та Web-сервіси з платформенно-незалежним поданням інформації.
Було створено апаратно-програмний комплекс для організації мережі з
сенсорів та приймачів. Були виготовлені експериментальні зразки елементів
системи та дослідний зразок системи в цілому.
Були розроблені сервер (брокер) протоколу MQTT та два клієнти: приймач та відправник повідомлень. Клієнт-відправник встановлюється на мікроконтролер, який керує сенсором. Клієнт-приймач встановлюється на будьяких пристроях (ПК, або мобільні пристрої), які зацікавлені в отриманні даних з сенсорів. Брокер встановлюється на серверному пристрої. Він відповідає за отримання повідомлень з сенсорів та відправку їх “зацікавленим”
приймачам. Така архітектура забезпечує просте розширення системи новими
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сенсорами та приймачами, адже все, що потрібно зробити — це встановити
відповідний клієнт та налаштувати його на потрібний брокер.
Апаратно-програмний комплекс забезпечить розробників типовими рішеннями та інструментальними засобами для створення відкритих мікроконтролерних розподілених систем збору експериментальних даних з можливостями ідентифікації підключених перетворювачів, змін параметрів перетворювачів та переконфігурації системи, спрощення технічного обслуговування,
можливість нарощування кількості перетворювачів, можливість автоматичного конфігурування системи за технологією Plug-and-Play та віддаленого
Web-доступу.
Література.
1. Bröring A. е. а. New Generation Sensor Web Enablement // Sensors, 2011. - № 11. - C.
2652 - 2699.
2. Liu M. е. а. An Energy-Aware Routing Protocol in Wireless Sensor Networks // Sensors, 2009. - № 9. - C. 445 - 462.
3. Lampkin V., Olivera L., Xiang R. Building Smarter Planet Solutions with MQTT and
IBM WebSphere MQ Telemetry // Sensors, 2012. - №2. - C. 21 - 33.
4. Kansal A. е. а. An Infrastructure for Shared Sensing // IEEE MultiMedia, 2007. - № 14.
- C. 8 - 13.
5. Souto E. е. а. Subscribe Middleware for Sensor Networks // Pers. Ubiquitous Comput,
2006. - № 10. - C. 37 - 44.

УДК: 681.2.08
ЗАСТОСУВАННЯ LVDS
А. КИСЛИЙ
НТУУ ‘КПІ’. E-mail: andriikyslyi@gmail.com

При тестуванні та вимірюванні параметрів мікроконтролерів та систем
на кристалі (SoC - System on Chip) необхідна комунікація між вимірювальним обладнанням та мікросхемою. За допомогою спеціальних кодованих команд виконуються наступні операції: ініціалізація тестового режиму; управління внутрішнім блоками (таймерами, вбудованими АЦП/ЦАП, мультиплексорами, тощо); тестування цифрових блоків.
Перші дві операції виконуються за допомогою передачі невеликих команд (від десятків до сотень біт, в залежності від типу мікросхеми), а тестування цифрових блоків передбачає завантаження послідовностей біт, що будуть встановлювати мікросхему у якомога більшу кількість станів (чим більше станів – тим більше покриття).
Слід зазначити, що у сучасних SoC кількість тригерів, функціональність
яких потребує перевірки , перевищує декілька мільйонів (особливо в системах, де використовується апаратна цифрова обробка сигналів). Перевірка виконується за допомогою тестових патернів, сгенерованих спеціальним програмним забезпеченням. Після обробки отриманих послідовностей мікросхема надсилає до тестового обладнання послідовність біт, які показують, аналіз
яких дає можливість встановити стан внутрішніх тригерів. Через велику
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кількість комбінацій станів тригерів довжина цих патернів сягає сотень
мільйонів біт.
Тестові патерни передаються з тестового обладнання (в англомовній
літературі найчастіше зустрічається абревіатура ATE – Automated Test
Equipemnt) до тестових виводів мікросхеми. Швидкість обробки патернів тестовим контролером в більшості випадків залежить від частоти процесора, а
частота передачі – від можливостей тестового обладнання та якості каналу.
Ціна мікросхеми суттєво залежить від часу тестування (1 секунда тестування
коштує, в середньому, 0,5 центів США), тому задача полягає у тому, щоб передавати патерни на частоті, близький до частоти процесора.
Канал передачі даних з вимірювального обладнання до мікросхеми
можна представити наступним чином:
Handlerboard/
Probecard
DUT

Loadboard

Automated
Test
Equipment

Рис. 1. Gередача даних від тестового обладнання до інтегральної мікросхеми
Automated Test Equipment - автоматизоване тестове обладнання;
loadboard – інтерфейсна карта, який під’єднана до тестового обладнання;
handlerboard/probecard – інтерфейсні карти, які під’єднані до машини, яка
встановлює мікросхему до роз’єму; DUT (Device Under Test) – мікросхема,
яка тестується.
Не дивлячись на підвищенні вимоги електромагнітною сумісності у тестових приміщеннях все одно присутні шуми і наводки, також присутні
наводки на платах та в кабелі. Це призводить до спотворення сигналу. На
рис. 2 зображено осцилограму сигналу, що передається на частоті 10 Мгц:

Рис. 2 – осцилограма сигналу, що передається на частоті 10Мгц
Осцилограма знята безпосередньо біля виводу (входу тестового інтерфейсу) мікросхеми осцилографом з частотою дискретизації 100Мгц. Сигнал,
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андру спотворився на трикутний. При такій якості передачі можлива втрата
інформації, що може призвести до непроходження тестових патернів. В такому випадку мікросхема буде визнана бракованою.
Тому постає необхідність використовувати завадостійкий и швидкий інтерфейс передачі даних від вимірювального обладнання до виводів мікросхеми.
Зазвичай у тестовому інтерфейсі мікросхеми не використовується диференційна передача даних (через недостачу виводів), тому необхідно вдосконалювати саме канал передачі. Для підвищення надійності комунікації пропонується використати завадостійкий інтерфейс LVDS (Low Voltage
Differential Signal), який здобув широкого розповсюдження в цифровій електроніці, промислових комп’ютерах, літакобудуванні тощо.
При використанні LVDS канал прийме наступний вигляд:
Передача з тестового обладнання до мікросхеми:
Генератор сигналів тестового обладнання, перетворювач TTL (або іншого рівня напруги) – LVDS, перетворювач LVDS – TTL, вивід («вхід» тестового інтерфейсу) інтегральної мікросхеми.
Передача від мікросхеми до тестового обладнання:
«Вихід» тестового інтерфейсу, перетворювач TTL – LVDS, перетворювач LVDS – TTL, «Вхід» тестового обладнання.
На рис. 3 зображено принципову електричну схему каналу, розташованого на інтерфейсній платі:

Рис. 3 – принципова електрична схема
Електромеханічні реле REL9B та REL10C використовуються, щоб мати
можливість відключити LVDS канал для проведення контакт-тесту (перевірка наявності мікросхеми у роз’ємі шляхом вимірювання напруги на
діодах). Опір резисторів R11/R12 слід визначати експериментально: вони використовують через LVDS мікросхеми.
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При використанні LVDS якість передачі сигналу суттєво зростає. На рисунку 3 зображено осцилограму сигналу, який передається на частоті 25 Мгц.
Осцилограма знята безпосередньо на виводі мікросхеми.

Рис. 2 – осцилограма сигналу, що передається на частоті 25Мгц
Враховуючі простоту використання та суттєве покращення якості передачі сигналів рекомендується застосовувати LVDS при проектуванні інтерфейсних плат для тестування сучасних мікросхем.
УДК621.317.7.023
РОЗРОБКА ШИРОКОСМУГОВИХ ВИМІРЮВАЧІВ ІНТЕГРАЛЬНИХ
ХАРАКТЕРИСТИК СИГНАЛІВ
КОКОТЕНКО Б.В., ТУЗ Ю.М.
НТУУ ‘КПІ’, e-mail: tuz@aer.ntu-kpi.kiev.ua

Вимірювачі інтегральних значень (середнє, середньоквадратичне та ін.)
сигналів є найпоширенішим типом вимірювальних приладів. На сьогодні існує велика кількість методів та засобів для реалізації такого виду вимірювань. Для сучасних засобів вимірювальної техніки невід’ємними елементами
є АЦП та сигнальний процесор. Це пов’язано з тим, що вимірювання більшості фізичних величин зводиться до перетворення їх в напругу з подальшим
вимірюванням шляхом перетворення в цифрову форму. При цьому використання сигнальних процесорів дозволяє застосувати потужний апарат цифрової обробки сигналів, яка дозволяє суттєво покращити метрологічні характеристики вимірювального засобу.
При дискретизації сигналів вирішальними характеристиками, що
впливають на точність результату вимірювання, є розрядність АЦП та максимальна частота дискретизації. Для забезпечення широкосмуговості типовим рішенням є використання швидкодіючих АЦП. Однак такі АЦП
здебільшого мають низьку розрядність, що унеможливлює забезпечення
необхідної точності вимірювання. Дану проблему вирішили АЦП конвеєрного типу[1], що поєднують високу розрядністю та швидкодію. Однак висока
вартість таких АЦП стримує їх широке застосування у вимірювальній техніці.
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Також варто зауважити, що дискретизація сигналів з високою частотою
створює додаткові вимоги до пропускної здатності інтерфейсу та швидкодії
мікропроцесорної системи. Особливо складною задачею є забезпечення
вимірювання в режимі реального часу на частотах дискретизації суміжних з
тактовою частотою процесора. При цьому обов’язковим є застосування
швидкодіючих сигнальних процесорів з модулями DMA або мікросхем
FPGA. Очевидно, що це суттєво ускладнює розробку та збільшує загальну
вартість вимірювача.
Для визначення інтегральних значень сигналу типовим підходом є взяття максимальної кількості вибірок за період вхідного сигналу з подальшим їх
перетворенням та інтегруванням. Такий підхід пов'язаний з описаними вище
труднощами. Однак основна умова теореми Котельникова встановлює, що
для дискретизації сигналу достатньою є частота Fд, що в два рази більша за
частоту вхідного сигналу f, тобто f < 0,5·Fд. За такої умови вхідний сигнал
може бути відновлений за допомогою інтерполяційного ряду:


M 1
 k 
x   sincFд t  k    x k  sincFд t  k  ,
 
k    Fд 
k 0
sincx   sin(x) / x – sinc-функція. За обмеженої

x(t ) 



(1)

де
кількості вибіркових значень M формула відновлення перетворюється в апроксимуючу. Після відновлення вхідного сигналу можна знайти його інтегральні характеристики. Використовуючи даний метод можна суттєво зменшити вимогу до швидкодії
АЦП, або ж розширити частотний діапазон перетворювача із збереженням
необхідної точності. Таким чином, замість того, щоб брати велику вибірку на
періоді сигналу можна “розгорнути”[2] її збільшивши період дискретизації і
відповідно час спостереження (рис. 1).
T
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Рис. 1 – Вибірка сигналу для знаходження інтегральних значень
Розглянемо знаходження інтегральної характеристики сигналу на прикладі середньоінтегрального значення. Тоді враховуючи вираз (1) маємо
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де tп – початок інтегрування; tк – кінець інтегрування; Tінт= (tк – tп) –
період інтегрування; Tсп = M·Fд – час спостереження.
Варто зауважити, що операція відновлення сигналу інтерполяційним рядом Котельникова є дуже ресурсоємною, і тому не знайшла широкого застосування. Однак для знаходження середньоінтегрального значення відновлювати сигнал необов’язково, оскільки вираз (2) можна спростити[3]. Врахо-
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вуючи властивість визначеного інтеграла виконаємо наступні аналітичні перетворення:
1
~
x (t) 
Tінт

t к M 1
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Введемо позначення   Tінт / Tсп – відношення часу інтегрування до часу
спостереження. Тоді можна виразити tп та tк наступним чином:
Tсп  Tінт
2
Tсп  Tінт
tк 
2

tп 

tп 



(1   )M
2Fд

(1   )M
tк 
2Fд

(4)

Підставивши (4) в вираз (3) отримаємо
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Права частина виразу являє собою формулу обчислення середньоарифметичного значення, де wk – вагова функція. Перепишемо окремо вираз вагової функції:
(1  )  M / 2

w k ( , M) 

1
sinc  k d ,
 (1  )M / 2

(6)

Розрахувавши значення функції для кожного k при фіксованій кількості
вибірок М та заданому співвідношенню часу інтегрування та спостереження
γ отримаємо масив вагових коефіцієнтів для обчислення середньоінтегрального значення (рис. 2).

Рис. 2 – Масив коефіцієнтів вагової функції для M = 128, γ = 0.5
Таким чином, використавши вираз (5) та масив вагових коефіцієнтів wk
можна розрахувати середньоінтегральне значення сигналу. Описаний метод
має певні переваги. Крім того, що для дискретизації сигналу можна використовувати меншу частоту, також вона необов’язково має бути кратна частоті
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ва. Однак залишається задача визначення періоду вхідного сигналу, для вибору коректного часу інтегрування Tінт і відповідно розрахунку вагових
коефіцієнтів. Враховуючи можливість відновлення сигналу за допомогою (1)
теоретично можливо розрахувати період вхідного сигналу з необхідною точністю. Однак такий метод потребує подальшого дослідження.
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УДК 681.3
ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА
БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
ЛАЗАРЕВ А.Г.
НТУУ ‘КПИ’, e-mail: alextet2007@ukr.net

Количество автомобильных аварий за последние десять лет значительно
увеличилось. Чем больше загруженность дороги, тем большую опасность
представляет каждый отдельно взятый автомобиль – как для участников
движения, так и для пешеходов. Пока что не представляется возможным
полностью избежать дорожно-транспортных происшествий (ДТП), поэтому
автомобиль совершенствуется в направлении снижения вероятности аварии и
минимизации ее последствий. С каждым годом он становится все безопаснее,
причем не только для тех, кто внутри автомобиля, но и для пешеходов. Каковы же главные причины ДТП? Невнимательность водителя и пешехода,
нарушение правил дорожного движения, а также плохая видимость на дороге. Для минимизации количества аварий необходимо продолжать активную
работу над новыми системами дорожной безопасности.
Рассмотрим одну из таких систем, которая поможет водителю более детально владеть дорожной обстановкой, а именно при плохой видимости на
дороге. Идея работы системы заключается в том, что анализируется дорожная обстановка вокруг участника дорожного движения и сигнализирует автомобилисту о том что нужно быть внимательным, или просто про присутствия объекта. Вся система основана на использовании ультразвуковых датчиков и контролера, который управляет ими, обрабатывает информацию и
даёт сигнал водителю о препятствие, чтобы он обратил внимание.
При разработке структурной схемы информационно-измерительной системы безопасности участника дорожного движения (ИИСБУДД) необходимо учитывать удобство всех узлов такой системы, с точки зрения конечного
пользователя.
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Обобщенная структурная схема информационно-измерительной системы безопасности участника дорожного движения представлена на рис. 1.

Рис. 1 Обобщенная структурная схема ИИСБУДД
На рисунке обозначено: П – источник напряжения; Мк – микроконтроллер; Ин – индикация; ОУ – операционный усилитель; ПН – преобразователь
напряжения; УЗД – ультразвуковой датчик;
Функционирование такой системы заключается в следующем. Самый
главный элемент – ультразвуковой датчик (УЗД), который является высокотехнологическим измерительным преобразователем, с помощью которого
можно обнаружить практически любой объект. Он основан на пьезоэффекте изменении геометрических размеров керамической или кварцевой пластины
при подаче на неё электрического поля и появлении электрического поля на
поверхности пластины при механических воздействиях на неё. С помощью
микроконтроллера (МК), на пластины подаются импульсы с рабочей частотой 30..40 кГц, усиливая их операционным усилителем (ОУ) . Они вызывают
появление звуковых волн такой же частоты. Эти волны распространяются в
воздухе со скоростью 330 м/сек, подобно эху, отражаются от объекта и возвращаются к принимаемому объекту который улавливает волны с помощью
ультразвукового приёмника(УЗД). Воздействуя на пластину, звуковые волны
вызывают появление на ней электрического поля. После чего с помощью
микроконтроллера (МК) мы можем узнать время между посылкой и приемом волны. После обработки в микроконтроллере данных ми получаем данные о расстоянии между двумя объектами, которые высвечиваются на индикаторах (ИН).
Передача сигналов информационно-измерительной системы безопасности участника дорожного движения представлена на рис. 2.
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Рис. 2 Передача сигналов ИИСБУДД
На рис. 2 видно как мы с помощью микроконтроллера (МК) делаем посылку 5 импульсов Vмк, которые посылаются на ультразвуковой датчик
(УЗД). После чего мембрана УЗД возбуждается и на выходе УЗД мы получаем сигнал Vвых.д.. С истечением времени она отображается от объекта и мы
получаем сигнал Vвх.д..
Таким образом, мы можем узнать временя посылки:

T 

2L
Vуз

(1)
где Vуз =330 м/сек (скорость распространения ультразвука в воздухе).
Количество импульсов в счётчике (СИ) ровно
M  T * fT
(2)
Решаем уравнения (2) относительно (1) и получаем расстояния до объекта (3)
L

M *Vуз
2* fT

(3)
Ну и в конечном результате получаем данные об обстановке в мертвой
зоне автомобиля. Водитель видит всю информацию о мёртвой зоне, так как
она передаётся по интерфейсу с контроллера в бортовой компьютер автомобиля. Участник дорожного движения, а именно водитель автомобиля, видит
на приборах всю информацию, в случае угрозы звучит звуковой сигнал в динамике, который сигнализирует, что нужно обратить внимания и принять некоторые меры.
Такая система станет хорошим помощьником всем невнимательным водителям и даже профи при плохой видимости на дорогах. Она покажет, что
есть угроза при обгоне, даст возможность безопасного движения попутно с
длинными автомобилями, в которых очень плохая видимость в зеркала заднего вида. Будет очень удобна малогабаритным средствам передвижения, таких как велосипеды, мотоциклы. Возможность теперь сберечь жизнь будет
больше, чем без этой системы безопасности.
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УДК: 519.6:519.853:681.3
АЛГОРИТМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ
МЕХАНИЧЕСКИХ АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ ВЕСОВ
ЛИ ВЕЙ1), В.П.ЗИНЧЕНКО2)
1)
Шэньянский аэрокосмический университет, г. Шэньян, КНР, e-mail:
liwei8013@sau.edu.cn; 2) НТУУ ‘КПІ’, e-mail: zinchenko.vp@gmail.com.

Введение. Механические аэродинамические весы (МАВ) являются основным оборудованием аэродинамической трубы (АДТ) при весовых испытаниях модель летательного аппарата (МЛА) [1] (рис. 1). МАВ используются
для измерения сил ( X ,Y , Z ) и моментов ( M x , M y , M z ), действующих на МЛА.
Математическое моделирование МАВ производится с целью проверки коэффициентов весовых элементов (ВЭ) на всех диапазонах, определение взаимовлияния ВЭ и общего состояния МАВ. Метод базируется на математической
теории планирования эксперимента (МТПЭ) [2].

Рис.1. Общий вид АМВ с установленной МЛА (из www.for-ua.com)
Постановка задачи формулируется как определение математических
моделей (ММ) МАВ с учетом заданных ограничений, нелинейностей, влияния и взаимовлияния ВЭ (рис. 2) на моделируемые функции, при условии
минимального числа опытов и наиболее простых видов ММ [3, 4].
P

Полный ход рейтера

a

Рейтер

b

G

Рис.2. Схема весового элемента МАВ.
Метод решения. МАВ рассматривается как сложная измерительная система, имеющая входы X i и выходы Y j , где i  1,2,..., m ; j  1,2,..., n . Идеальная
конструкция МАВ предполагает линейную взаимосвязь между X i и Y j , а
также их взаимонезависимость. Для выявления реальных свойств МАВ целесообразно использовать экспериментально - статистическую методологию и
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концепцию МТПЭ. Это обусловлено тем, что МАВ является многофакторной
и достаточно сложной для теоретического исследования. Поэтому экспериментальные исследования (ЭИ) МАВ необходимо производить по многофакторной схеме, структуру связи между входами и выходами следует принимать с учетом нелинейности. Адекватная ММ МАВ переставляется в виде:
(1)
Yi  f i ( X j ) .
Программы ЭИ МАВ составляются по определенному плану эксперимента (ПЭ), который строится в соответствии с выбранным критерием оптимальности [2 - 4]. Учитывая, что выборочные оценки Y j , i  1,2,..., m подвержены случайному рассеиванию, необходимо использовать D - оптимальные
ПЭ, которые обеспечивают минимальную чувствительность оценок коэффициентов ММ к случайным составляющим изучаемых функций.
ПЭ имеют незначительное число опытов по сравнению с количеством
определяемых коэффициентов в ММ. Используются ПЭ B6 с "полурепликой"
(на кубе), характеристики которого близки к предельно возможным. ПЭ состоит из 19 и 9 опытов для различных диапазонов МАВ при варьировании
независимых переменных на трех уровнях ( k , l , m ).
Программы ЭИ МАВ составлены на основании матриц ПЭ (табл. 1 и 2)
и с учетом конструктивных особенностей МАВ [1, 3, 4].
Таблица 1. План эксперимента (диапазон I Таблица 2. План эксперимента
/II)
(диапазон III)
Опыт
канал
X
Y
Z
Mx
My
Mz

1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 012 3 4 5 6 7 8 9

Опыт
канал

1 2 34 5 6 7 8 9

k
l
k
l
k
l

X
Y
Z
Mx
My
Mz

mmmmk k k k l
mm k kmmk k l
mm mkmk m k l
mm k k kk m ml
m k m kkmk m l
m k k mmkk m l

m l
k m
k m
k m
m k
k l

k l km l ml km l km l k m l
l k mkm l ml k km l m l k l
k m l l k mml k ml k k m l l
m l k ml k l kmmml k m l l
m l m l kk ml l k mm l k l l
l m k k l mk l m l k k mk l l

Порядок приложения эталонных нагрузок рандомизирован [2, 5], что
необходимо для выявления влияния неуправляемых факторов в виде ошибки
воспроизводимости опытов.
Число повторных опытов равно двум, число степеней свободы  1  18 и
 2  8 . Увеличение повторных опытов до трех ( 1  36 ,  2  18 ) уменьшает доверительный интервал по t -критерию Стьюдента (уровень значимости
  0,05 ) на 1,4%. Так как зона неопределенности при проверке ММ на адекватность уменьшается до 7%, а трудоемкость ЭИ увеличивается на 33%, то
увеличение повторных опытов нецелесообразно.
При выборе ПЭ использованы предпосылки о слабом взаимовлиянии ВЭ
на I и II диапазонах и возможном взаимовлиянии ВЭ на III диапазоне МАВ.
Результатом моделирования МАВ является ММ, имеющие для (1) матричную запись Y  XB (ММ второго порядка):
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n

m

i

j 1 i 1

n

Y j  b0   bi x i   bij x i x j ,

(2)

где bo , bi , bij - оцениваемые коэффициенты.
При решении (2) с позиции МТПЭ необходимо, чтобы ПЭ ( X ) был D оптимальным. Однако, X является зависимой матрицей и, следовательно, не
может быть "специально организованной". В [3] показано, что свойства X
определяются свойствами Y и целесообразен выбор хорошо обусловленной
матрицы Y .
Обработка и анализ данных. Результаты повторных опытов, проведенных в номинально одинаковых условиях, проверяются на статистическую
воспроизводимость по критерию Кохрэна ( G ) [2, 5].
Если G  Gt для  1  m  1 ,  2  N и   0,05 , то экспериментальные данные (ЭД) однородны. В противном случае ЭД - неоднородны и для выявления неоднородностей применяются методы дисперсионного анализа [5].
ММ (2) линейна относительно неизвестных коэффициентов, которые
определяются методами множественного регрессионного анализа [2, 5].
Альтернативная ММ для (2) Yˆ  Y  X ' b , а ее регрессионная оценка
Y   0  X '  , где X  тоже, что и X , но без вектора - столбца единиц.
Для набора n -опытов и q  1 коэффициентов МM имеем такие матрицы:
Y - n  1 ; Yˆ - n  1 ;  - ( q  1)  1 ; X - n  ( q  1) , где каждый вектор
X iT  1, xi1  xi1 ...xiq  x q . Веса же образуют матрицу W - n  n , состоящей из

элементов w   1
2  (где f ( x )   {Y | X } , а остатки E - n  1 образуют векf
(
x
)


тор-столбец из элементов Ei  Yi  Yˆi .
Оценка b выполняется методом наименьших квадратов и максимального
правдоподобия. Взвешенная оценка суммы квадратов наблюдаемых ошибок
n

   iiT  (Y  X ) T W (Y  X ) минимизируется по всем  k .
i 1

Из условия существования min


 2 XW (Y  X )  0 получается система


линейных алгебраических уравнений, которая позволяет получить оценку
для b в виде: b  ( X T WX ) 1 ( X T WY ) , при ( XWX )  0 .
Согласно
методу
максимального
правдоподобия
1
ln L  ln k  (Y  X ) T f 1 (Y  X ), где f  cov{}   y2i I  W. Поэтому max L дости2
гается при условии, что ln L - минимально, а это дает следующую оценку
Маркова для b  ( X T f 1 X ) 1 ( X T f 1Y ) . При этом матрица ковариаций

cov{b}  ( X T f

1

X ) 1 .

Несмещенная оценка дисперсии определяется так:

 min
E WE

.
n  q 1 n  q 1
T

Sr2 
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Доверительный интервал для оценивается с использованием t - распределения при уровне значимости  и степени свободы   n  q  1 :
bk  t1 / 2 S y

i

C kk   k  bk  t1 / 2 S y

i

C kk .

Дисперсия Y определяется так: Var{Y}   y2 XCX T . Доверительный интервал для (2) при заданном уровне значимости Yk  t1 / 2 S y  k  Yk  t1 / 2 S y ,
i

i

S yi  S y i X i CX iT - стандартная ошибка оценки.

Для проверки гипотезы о том, что  0  1   2 ...   q  0 используется F критерий, где F 

S n2
b T G

 F1 2 ( q  1), n  ( q  1) . Если он выполняется, то
S y2i S y2i ( q  1)

гипотеза отвергается. Для проверки значимости отдельных коэффициентов,
то есть гипотезы о том, что  k  0 используется t - статистика. Если t k  t1 ,
2

для   n  q  1 , то гипотеза от отвергается. При этом t k 

bk  


k

Syi Ckk

.

Мера подгонки ММ к ЭД определяется значением множественного коэффициента корреляции: R 2 

(Yˆ  Y ) T W (Yˆ  Y )
.
(Y  Y )W T (Y  Y )

Для эффективного поиска (2) используется шаговая процедура линейной
регрессии ("метод включения").
Алгоритм ММ МАВ. Перечисленные методы объединены в пошаговую
процедуру, которая является унифицированной и реализуется выполнением
последующих операций [3, 4].
Шаг 1. Генерация /выбор ПЭ и формирование таблицы эталонных
нагрузок с учетом условия рандомизации.
Шаг 2. Выбор i-го опыта из таблицы эталонных нагрузок и задание
нагрузок на соответствующие ВЭ МАВ.
Шаг 3. Считывание ЭД с ВЭ МАВ и проверка наличия ошибок в ЭД. Если ПЭ не выполнен, то на Шаг 2, иначе на Шаг 4.
Шаг 4. Формирование i-й строки матрицы исходных данных X (таблицы
эталонных нагрузок).
Шаг 5. Проверка условия однородности ЭД по критерию Кохрэна. Если
данные однородны, то переход на Шаг 7.
Шаг 6. Выбор опытов ПЭ с "грубыми" ошибками и их повтор. Переход
на Шаг 2.
Шаг 7. Задание вида ММ МАВ и определение коэффициентов ММ.
Шаг 8. Проверка значимости коэффициентов ММ, значимости и адекватности всей ММ. Если критерии выполнены, то на Шаг 9, иначе на Шаг 8.
Шаг 9. Документирование ММ МАВ (таблицы, графики ).
Шаг 10. Конец.
Данный алгоритм реализован как составная часть информационной технологии проектных исследований сложных технических объектов. Его реаНауково - технічна конференція викладачів, науковців, аспірантів та студентів присвячена Дню Науки, 26 – 27 травня 2014 року
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лизация возможна при наличии определенного технического, программного,
информационного и организационного обеспечения [3, 6].
Компьютерная программа моделирования МАВ выполняет поиск ММ
для заданного числа независимых и зависимых переменных. Выбор различных совокупностей независимых и зависимых переменной неограничен.
Программа состоит из основной программы и пяти подпрограмм, которые используются для вычисления средних и стандартных отклонений, корреляции, перегруппировки взаимной корреляции, обращения матриц методом Жордана-Гаусса, выполнения множественной линейной регрессии.
1.
2.

число опытов
1-я нагрузка на: X , Y , Mz 1-е измерение по каналам: u x , u y , u mz

3.

2-я нагрузка на: X , Y , Mz 2-е измерение по каналам: u x , u y , u mz

...
n.

...
n-1-я нагрузка на: X , Y , Mz n-1 -е измерение по каналам: u x , u y , u mz

Рис. 3. Структура файла ЭД.
Программа позволяет включать в ММ до 100 переменных и обрабатывать до 99999 наблюдений с двумя повторами. ЭД размещаются в файле (рис.
3). ММ формируются автоматически в таком виде и в такой последовательности (на примере компоненты X ):
Х=bo+bNxdNx;
X=bo+bNxdNx+bNydNy;
X=bo+bNxdNx+bNydNy+bNzdNz;
X=bo+bNxdNx+bNydNy+bNzdNz+bNmxdNmx;
X=bo+bNxdNx+bNydNy+bNzdNz+bNmxdNmx+bNmydNmy;
X=bo+bNxdNx+bNydNy+bNzdNz+bNmxdNmx+bNmydNmy+bNmzdNmz.
Таблица 3. Результат работы компьютерной программы.
Канал:

bj

ti

bi

cori

NX
NY
NZ
NMX

-.108Е+00
-.523Е-01
0.106Е-01
-.106Е-01

0.667Е-01
0.667е-01
0.131Е-01
0.131Е-01

-.162Е+01
-.784Е+00
0.811Е+00
-.811Е+00

-.100Е+01
-.100Е+01
-.809Е-01
-.8-2Е-01

N MY

-.146Е-01

0.256Е-01

-.572Е+00

0.132Е-02

N MZ

0.147Е-01

0.256Е-01

0.572Е+00

0.133Е-02

Крит: R =.1000Е+01; Y =0.149Е+00; F =0.192Е+07Е
Для оценок b j определяются такие статистические характеристики

(табл. 3): коэффициент Стьюдента ( t i ); ошибка вычисления коэффициента
( bi );частный коэффициент корреляции ( cori ). Для выбора приемлемой ММ
выводятся такие критерии: R - коэффициент множественной корреляции;
Y - ошибка моделирования; F - критерий Фишера.
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Поиск ММ возможно вести как в кодированных, так и в натуральных
значениях независимых переменных. Масштабирование осуществляется для
улучшения топологии ММ.
Отметим, что для автономного решения задачи математического моделирования МАВ (ЭД регистрируются автономно) можно воспользоваться
MathCAD или Statistica [7]. В таком случае инженеру-исследователю не надо
владеть методами решения прикладных задач и программированием.
Таблица 4.Линейная ММ с учетом взаимовлияния ВЭ.
bj

b0

X
0.0001

Y
0.0001

Z
0.0004

MX
-0.0015

MY
-0.0011

MZ
0.0

b1
b2
b3

0.3007
0.0006
-0.0002

-0.0008
1.5004
-0.0007

0.0002
-0.0006
0.3018

-0.0001
0.0
0.0008

0.0003
-0.0001
0.0004

0.0001
0.0
0.0

b4
b5

0.0001
0.0

0.0001
0.0004

0.0006
0.0011

-0.01072
0.0001

0.0002
0.2008

0.0
0.0

b6

0.0003

0.0029

0.0

-0.0002

-0.0001

-0.8008

R

1,0
0,11
45e3

1,0
0,68
49e3

1,0
0,15
70e4

1,0
0,05
51e3

1,0
0,07
65e3

1,0
0,03
14e3

Y

F

Моделирование МАВ АВМ-2. Программа ЭИ соответствует ПЭ (табл.
1 для I и II диапазонов, а табл. 2 для III диапазона МАВ) [1, 4].
Таблица 5.Линейная ММ без взаимовлияния ВЭ.
bj

X
0.3013

Y
0.0

Z
0.0

MX

MY

MZ

0.0

0.0

0.0

b1
b2
b3

0.0
0.0

1.5021
0.0

0.0
0.3015

0.0
0.0

0.0
0.0

0.0
0.0

0.0

0.0

0.0

-0.1072

0.0

0.0

b4
b5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.2608

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

-0.8008

b6

0,999
0,09
41e4

0,999
0,99
70e4

0,999
0,17
25e4

0,999
0,1
11e4

1,0
0,01
20e3

1,0
0,06
20e3

b0

R
Y

ЭД, приведенные в номинально одинаковых условиях, проверены на
статистическую воспроизводимость по критерию Кохрэна. Для всех моделируемых функций опыты воспроизводимы. Результаты обработки ЭД для базы
МАВ l z  800 мм и I диапазона приведены в табл. 4. Результаты подтверждают линейную связь между независимыми и зависимой переменными; коэффициенты множественной корреляции близкие к 1 и F - отношение значительны. ЭД подтверждает то, что взаимодействие ВЭ на I диапазоне незначительные. Поэтому ММ были получены без учета взаимовлияния ВЭ (табл. 5).
Аналогично выполняется анализ ММ МАВ на других диапазонах.
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Для подтверждения метода ММ МАВ были проведены ЭИ по существующей методике. Программа ЭИ содержала 780 опытов с тремя повторами. Результаты подтвердили целесообразность применения МТПЭ [4].
Выводы. Применение предложенного метода ММ МАВ позволяет: сократить объем испытаний в 5 раз; полностью автоматизировать процесс обработки и анализа ЭД; существенно сократить время обработки и анализа
ЭД; повысить производительность АДТ за счет сокращения времени ЭИ.
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УДК: 004.942.001.57
МОДЕЛЬ ПОДВЕСКИ КОЛЕСА АВТОМОБИЛЯ
ЛИСИЦЫН Е.И.
НТУУ ‘КПІ’, e-mail:dexarmstrong@gmail.com

Предназначением подвески в автомобилях является улучшение комфорта езды и управляемости. В данном случае моделируется и анализируется качество езды автомобиля с пассивной системой подвески. В данной модели
рассматривается подвеска четверти автомобиля с двумя степенями свободы.
Модель реализована с помощью пакета визуального моделирования Simulink
компании MathWorks.
Обычно при проектировании подвесок берется во внимание компромисс
между тремя конфликтующими критериями: сцеплением с дорогой, поддержкой груза и комфортом пассажиров. Подвеска должна поддерживать
транспортное средство, обеспечивать контроль во время маневров и обеспечивать эффективную изоляцию пассажиров и груза от вибраций. Пассивная
подвеска может аккумулировать энергию и передавать её обратно, предавая
автомобилю его исходное состояние с помощью пружины, а также рассеивать энергию с помощью демпфера. Ее параметры, как правило, фиксированы и выбраны для достижения вышеупомянутого компромисса.
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Рассматриваемая подвеска представлена на рис. 1.

Рис. 1 – Пассивная подвеска четверти автомобиля
На рис. 1 обозначены: Z С , Z П , Z Н и Z Д - вертикальные смещения сиденья, подрессоренной массы , неподрессоренной массы и дороги; М С , М П и
М Н - масса сиденья, подрессоренная масса и неподрессоренная масса; К С ,
К П , и К Ш - коэффициенты упругости подвески сиденья, подвески автомобиля и шины; bC и bП - коэффициенты демпфирования подвески сиденья и автомобиля.
Диаграмма свободного тела представлена на рис. 2.
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Рис. 2 – Диаграмма свободного тела подвески четверти автомобиля
Уравнение движения для массы сиденья:






M C Z C  K C ( Z С  Z П )  bC ( Z C  Z П )  0 ,

(1)

или






Z C   K C (Z С  Z П ) M C  bC ( Z C  Z П ) M C  0 .

(2)

Уравнение движения для подрессоренной массы:










M П Z П  K C (Z С  Z П )  bC (Z C  Z П )  K П ( Z П  Z Н )  bП (Z П  Z Н )  0 ,

(3)

или










Z П  K C (Z С  Z П ) M П  bC (Z C  Z П ) M П  K П (Z П  Z Н ) M П  bП (Z П  Z Н ) M П  0 .

(4)

Уравнение движения для неподрессоренной массы:






M Н Z Н  K П ( Z П  Z Н )  bП ( Z П  Z Н )  K Ш ( Z Н  Z Д )  0 ,

(5)

или






Z Н  K П ( Z П  Z Н ) M Н  bП ( Z П  Z Н ) M Н  K Ш ( Z Н  Z Д ) M Н  0 .


(6)


Из уравнений 1, 2 и 3, предполагая, что x1  Z C , x2  Z П  Z С , x3  Z П ,


x4  Z Н  Z П , x5  Z Н и x6  Z Д  Z Н , получено уравнение пространства состо-

яний:
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  0
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0
 x3  
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 x4   M П
  0
 x5  
  0
 x6  

1
b
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0
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MП
0
0

0
KC
MC
0
K
K
 C  П
MП МП
0
KП
МН

0
bC
MC
1

0
0
0
KП
МП
0

0
0
bП
MН



KП KШ

MН МН

0 
 x   0 
0  1   0 

  x2  
0  x   0 

bП   3   
0 u ,

x
M П  4  
0 
1   x5   K 
Ш
b  
 П   x6   М Н 
M Н 

(7)

или
 
 Z C  1
Z  
 П  0
 Z  0
y   Н   
 Z C  0
   0
Z П  
   0
 Z Н 

0 0 0 0 0  x1  0
0 1 0 0 0  x 2  0
0 0 0 1 0   x 3  0 
     u .
1 0 0 0 0   x 4  0 
0 0 1 0 0   x 5  0 
   
0 0 0 0 1  x6  0

(8)

Используя полученные уравнения разработана модель, представленная
на рис. 3.

Рис. 3 – Модель подвески четверти автомобиля
Результат моделирования представлен на рис. 4.

Рис. 4 – Графики смещений и скоростей элементов автомобиля
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Разработанная модель позволяет проектировать подвески, а также исследовать влияние неровностей дороги на комфорт пассажиров или сохранность груза в автомобилях, в которых они используются.
УДК: 621.3:621.38
АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА МЕТРОЛОГІЧНОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЕКТУВАННЯ, ДОСЛІДЖЕННЯ ТА
ОПТИМІЗАЦІЇ ВИСОКОВОЛЬТНИХ ШИРОКОСМУГОВИХ
ПІДСИЛЮВАЧІВ
В.О. ЛОВЕЦЬКИЙ1), Ю.М. ТУЗ2)
1)
НТУУ ‘КПІ’, e-mail: lovetskiy1990@bigmir.net. 2)e-mail:tuz@aer.ntukpi.kiev.ua

Основним призначенням створюваної системи є прискорення розробки
та об’єктивної оцінки високовольтних широкосмугових вимірювальних підсилювачів (ВШВП).
За принципом побудови ВШВП можна розділити на дві групи. В першій
ВШВП складається з послідовно мультиплікативно включених операційних
підсилювачів (ПМВОП). Загальний коефіцієнт підсилення ПМВОП дорівнює добутку коефіцієнтів підсилення окремих операційних підсилювачів
(ОП). Основним недоліком ПМВОП є те, що максимально досяжна за амплітудним значенням вихідна напруга має бути меншою напруги живлення
останнього ОП. В другій, ВШВП складається з послідовно адитивного включених ОП (скорочено ПАВОП). На рис. 1 зображено схему ПАВОП з
урахуванням додаткової ємнісної провідності. Загальний коефіцієнт ПАВОП
дорівнює сумі коефіцієнтів підсилення окремих ОП.

Рис. 1 – Схема ПАВОП з урахуванням додаткової ємнісної провідності
Сучасні ОП провідних фірм мають напруги живлення ±5÷15 В, ±250 В,
±450 В. Відповідно в діапазонах частот до 200 МГц, 1 МГц, 0.2 МГц. Має
місце очевидна тенденція, чим більше напруга живлення тим менший частотний діапазон і менша швидкість наростання сигналу. Також частотні характеристики і нелінійні спотворення в режимі великого сигналу гірші ніж в
режимі малого.
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При необхідності отримання вихідних напруг більших ніж напруга живлення окремого ОП слід використовувати ПАВОП. Для цього середня точка
двополярного живлення кожного наступного ОП під’єднується до виходу
попереднього. Внаслідок цього середня точка живлення наступних ОП гальванічно не зв’язана за загальною шиною заземлення. В [1] такі підсилювачі
отримали назву послідовно включені ОП з віртуальним живленням
(ПВОПВЖ).
Зазначене підключення ОП супроводжується додатковою провідністю
до загального заземлення, яка навантажує попередні ОП переважно ємнісним
опором. Вихідна напруга ПАВОП при роботі на змінному струмі дорівнює
геометричній сумі напруг кожного з ОП. Модуль вихідної напруги ПАВОП
менше суми модулів вихідних напруг кожного з ОП при наявності в них фазових зсувів.
Поява додаткової провідності в каскадах ПАВОП призводить до збільшення струму через попередні ОП, особливо через перший, в якому окрім
струму навантаження протікає сума додаткових струмів всіх наступних ОП.
Це збільшує потужність, що виділється в ОП і відповідно створює проблему
відводу тепла, як від першого ОП так і від віртуально заживлених наступних
ОП.
Проблема відводу тепла традиційним шляхом збільшення площі
радіаторів ОП вступає в протиріччя з проблемою зменшення ємнісних
провідностей віртуально заживлених ОП з метою зменшення струму через
них. Ємнісна провідність визначається не тільки площами радіаторів, а й
провідністю, перш за все ємнісною, блоків живлення віртуально підключених
ОП.
Та обставина, що при наявності фазових зсувів в окремих ОП, які входять до складу ПАВОП, повинна збільшуватись вихідна напруга і відповідно
напруга живлення кожного ОП для досягнення сумарної напруги ПАВОП,
призводить до збільшення загальної потожуності і необхідності відводу
надлишкового тепла.
Теоретичні розрахунки розподілених електричних, магнітних і теплових
полів елементів різної форми є дуже складними і дають тільки попередні
наближені результати, які можна використати тільки на етапі евристичного
проектування ВШВП. Тому дуже актуальним є створення автоматизованої
системи метрологічного забезпечення проектування, дослідження та оптимізації високовольтних широкосмугових підсилювачів (АСМЗ).
Для створення АСМЗ необхідно було перш за все визначити основні параметри об’єкта проектування та дослідження, а саме ВШВП, на основі
розв’язання таких задач:
створення повної моделі як окремих ОП так і ПАВОП;
визначення струмів і відповідно потужностей в кожному ОП, що входить до складу ПАВОП;
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розробка
конструкторсько
технологічних
заходів
зменшення
провідності, перш за все ємнісної, віртуально заживлених ОП;
створення апаратно-програмного комплекса метрологічного забезпечення проектування, дослідження та оптимізації ВШВП.
В якості моделі для автоматизованої системи був розроблений ВШВП з
ПАВОП. Зовнішній вигляд ВШВП представлений на рис. 2 на якому видно
зовнішній радіатор з габаритними розмірами 270  90 18 мм голкового типу
загальною поверхнею охолодження 1850 см2, плати керамічні розміром
48  60  3 мм , на яких закріплені другий, третій та четвертий ОП, чотири ОП
PA94, монтажні плати, на яких розміщені зовнішні елементи кожного ОП,
чотири вентилятори. Перший ОП розміщений на зовнішньому радіаторі.
ВШВП має такі технічні характеристики: вихідна напруга: 1000 В СКЗ; опір
навантаження 20 кОм; ємність навантаження 100 пФ; коефіцієнт підсилення
25; вхідний опір 4 кОм; діапазон частот 0-100 кГц.

Рис. 2 – Зовнішній вигляд ВШВП.
Для створення прикладного програмного забезпечення комп'ютерних
систем збору і обробки вимірювальної інформації сьогодні застосовуються
спеціалізовані засоби, використовують принцип об'єктно-орієнтованого програмування. Серед таких засобів найбільш розвиненою і універсальної є середовище графічного програмування LabView фірми National Instruments.
Тому для розробки автоматизованої системи дослідження ВШВП було використано саме це програмне забезпечення з використанням плати NI PCI 6221
(система збору даних).
Плата встановлюється на високошвидкісну шину PCI вимірювального
ПК. В даній системі дослідження ПАВОП, плата збору даних виконує генерацію, та сприйняття фізичних сигналів с подальшою обробкою у середовищі
графічного програмування LabView. У зв’язку з цим був розроблений модуль, який має у своєму складі п’ять аналогових входів для температурних
сенсорів LM335A фірми Texas Instruments і один вхід для блоку живлення
(10В) цих датчиків. Чотири аналогові входи для отримання вихідних сигналів
до 318В СКЗ з кожного окремого підсилювача. Також для різнополярної
напруги живлення підсилювачів (±450 В) було задіяно 2 канали для напруги
і відповідно 2 канали струму (±0.5 А). Зовнішній вигляд цього модуля зображено на рис. 3.
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Рис. 3 – Розроблюваний модуль
Розроблений інтерфейс для макету візуалізує вхідні сигнали, отримані з
розроблюваного модуля, який був описаний вище, та згенерований сигнал
для ПАВОП. Зовнішній вигляд інтерфейсу зображено на рис 4.

Рис. 4 – Зовнішній вигляд інтерфейсу системи дослідження.
Деякі результати дослідження зображені в табл. 1.
Таблиця 1 – деякі результати дослідження
НапруСтрум
Струм
Напруга Напруга га вхіживлен- живлен- живлен- живлен- дного
ня (I+), ня (I-), ня (U+), ня (U-), сигналу
мА
мА
В
В
(Uвх),
В

Напруга
вихідно- ТемпераТемпераго сиг- тура мікро- тура радіаналу
схеми, (Тм) тора, (Тм)
(Uвих),
°С
°С
В

200

200

200

200

4,22

201,1

38,4

28,8

234
242

234
242

300
400

300
400

6,00
7,06

171,1
120,6

50,8
64

35,1
48,1
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УДК:004.021
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ МЕТОДІВ ВИЗНАЧЕННЯ НЕЧІТКИХ
ДУБЛІКАТІВ
Е.В. МАЙОРОВ
НТУУ ‘КПІ’, e-mail: maiorov27@gmail.com

1)

Проблема пошуку нечітких дублікатів є однією з важливих і важких завдань пошуку інформації. Актуальність цієї проблеми визначається великою
кількістю сфер де може бути застосований пошук нечітких дублікатів. Так
наприклад пошук нечітких дублікатів можна використовувати в пошукових
системах для видалення з бази даних інформації яка повторюється, для
знаходження тематичного відео контенту порівнюючи описи зроблені до
кожного відео, для фільтрації поштового спаму, визначення порушень авторських прав та інше.
Основною перепоною для успішного вирішення цих задач є великий
об’єм текстової інформації яку потрібно зберігати і аналізувати. Такий великий об’єм інформації унеможливлює рішення описаних вище задач простим
попарним порівнянням текстової інформації. Тому останнім часом все більше уваги приділяється розробці методів зниження обчислювальної складності алгоритмів за рахунок використання порівняння лише значимих слів в
тексті, або використання дактилограм та інше.
Проте при використанні наближених методів було помічено що якість
виявлення нечітких дублів спадає.
Одна з найбільш важливих вимог, які висуваються до розроблюваних
алгоритмів детектування нечітких дублікатів, це вимога коректної обробки
короткої текстової інформації.
Ідея дослідження полягала в тому щоб використовуючи різноманітну
текстову інформацію визначити якість найбільш відомих алгоритмів знаходження нечітких дублікатів. Для проведення дослідження було обрано
наступні алгоритми TF(Term Frequency), TF*IDF, Megashingles, Log Shingles,
Long Sent. Як основні показники якості алгоритмів було обрано точність та
повнота.
Також передбачається порівняти а також визначити спільне покриття
різними поєднаннями алгоритмів вихідної множини пар нечітких дублікатів.
Для проведення експериментів використовувався набір веб-документів в
кількості 5000, які видаються пошуковою системою Google на запит «строительные леса».
В якості еталону 100% повноти для даного набору використовувалося
об’єднання дублікатів, які були знайденні кожним з алгоритмів.
В якості еталону 100% точності використовувалися результати отриманні при використанні функції Similarity, яку було реалізовано на мові програмування Java за алгоритмом Jaccard Similarity.

Науково - технічна конференція викладачів, науковців, аспірантів та студентів присвячена Дню Науки, 26 – 27 травня 2014 року

45

Факультет авіаційних та космічних систем НТУУ «КПІ»
Також перед порівнянням текстових документів було проведено
відповідну підготовку документів. Текстові документи були очищені від html
тегів та стоп слів(слів довжина яких менше за 3 символи та службових слів).
За результатами проведеного дослідження усі алгоритми сумарно
знайшли 20918 нечітких дублікатів що складає 77% від загальної кількості
дублікатів в колекції.
В таблицях, які приведено нижче надано результати обробки колекції
документів зазначеними вище алгоритмами.
Ім’я
Повнота
Точність
TF
0.57
0.92
TF*IDF
0.53
0.96
Log Shingles
0.40
0.98
Megashingles
0.40
0.91
Long Sent
0.89
0.78
Ім’я
Кількість дублів
TF
2350
TF*IDF
4231
Log Shingles
3635
Megashingles
3450
Long Sent
7312
Проведенні експериментальні дослідження методів пошуку нечітких
дублікатів дали наступні результати:
Методи, які спираються на внутрішньо документальну частоту продемонстрували гарну точність, але достатньо низьку повноту.
Добру повноту при посередня точності продемонстрував метод довгого
речення(Long sent).
Синтаксичні методи Megashingles і Log Shingles показали посередні результати. Метод Log Shingles показав найвищу точність тоді як показники
повноти є достатньо низькими.
Таким чином проведені дослідження продемонстрували що на даний
момент не існує універсального методу пошуку нечітких дублікатів. І приймати рішення стосовно вибору того чи іншого методу необхідно виходячи з
задачі та результатів яку будуть оцінюватися і є найбільш важливими для
конкретної задачі.
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УДК: 372.862:004.5
ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ ДЛЯ
РОЗРОБКИ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО КУРСУ З
ДИСЦИПЛІНИ «ОБЧИСЛЮВАЛЬНА ТЕХНІКА ТА
ПРОГРАМУВАННЯ»
Д.С.ОСАДЧА
НТУУ ‘КПІ’, e-mail: dalucardo@gmail.com

Сучасні інформаційні технології відкривають нові перспективи для підвищення якісності та ефективності навчального процесу. Початок для модернізації освітньої системи може покласти дистанційне навчання, а саме впровадження більшої кількості дистанційних освітніх курсів. Це нова організація
освіти, але ґрунтується вона на використанні кращих традиційних методів
отримання знань.
Дистанційна форма навчання – це пріоритетний напрямок у сучасній
освітній діяльності, який сприяє підвищенню інтересу студентів до вивчення
насамперед технічних дисциплін. Завдяки дистанційній освіті стає можливою
модернізація викладання традиційних навчальних курсів за допомогою сучасних зрозумілі і прості у сприйнятті студентами. Завдяки ним набуваються
такі якості, як самостійність, мобільність технологій.
Для того щоб розпочати роботу над розробкою та впровадженням нового дистанційного курсу з дисципліни «Обчислювальна техніка та програмування» було проведено дослідження існуючих E-learning платформ, які є
найбільш популярними в Україні. E-learning платформа (скорочення від англ.
Electronic Learning) — система електронного навчання, синонім таких термінів, як електронне навчання, дистанційне навчання, навчання з застосуванням комп'ютерів, мережеве навчання, віртуальне навчання, навчання за допомогою інформаційних, електронних технологій. За статистикою, проведеною Українським інститутом інформаційних технологій в освіті, що був безпосередньо створений у складі у складі Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут», використовується близько
шести різних E-Leаrning платформ для дистанційного навчання, але безперечним лідером, який буде використано для створення курсу, стала платформа
Moodle. На відміну від інших вона безкоштовна, відкрита (Open Source) система управління навчанням, яка відрізняється своєю універсальністю. Слід
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зазначити, що вона єдина з багатьох перекладена українською мовою. Безумовними перевагами Moodle також є те, що її можна інсталювати на будьякій кількості серверів без додаткових фінансових витрат; обмеження на копіювання не існує, тобто користувачі отримують можливість додавати стільки інсталяцій, скільки їм потрібно; платформа має широкі комунікаційні можливості – підтримує обмін файлів будь-яких форматів. Платформу написано
мовою PHP з використанням SQL-бази даних, працює з об’єктами SCO та відповідає стандарту SCORM.
Moodle – універсальний, зручний інструмент для всіх етапів планування,
реалізації і адміністрування процесу навчання.
Модуль «Обчислювальна техніка та програмування» дозволяє оволодіти
сучасними інформаційними технологіями. Вивчення дисципліни – це безпосереднє отримання фундаментальної бази знань з основ інформатики та обчислювальної техніки, що дає початкові знання про алгоритмізацію, програмування та підготовку завдань для подальшої реалізації на ЕОМ, вивчення
сучасних програмних пакетів та систем для подальшого фахового використання їх на старших курсах, як невід'ємної частини моделювання вимірювальних приладів і систем автоматизації експериментальних досліджень
Для даного модуля було розроблено курс що включає себе три частини,
які будуть вивчатися протягом трьох семестрів відповідно.
Курс висвітлює загальні положення та тонкощі програмування у середовищах Turbo Pascal, Delphi та C#(C Sharp) та містить у собі пакет лекційних
матеріалів, практичних робіт, модульних контрольних робіт для оцінювання
засвоєних знань, тем для рефератів, підготовка завдань для розрахунковографічних робіт та залікових робіт.
Запровадження модуля дистанційної освіти «Обчислювальна техніка та
програмування» для підготовки студентів задовольняє вимогам навчального
процесу та надає студентам можливість якісного засвоєння матеріалу дисципліни наряду із заощадженням часу, що є безпосередньої перевагою. Дистанційний курс «Обчислювальна техніка та програмування» — це зручний, інноваційний спосі
УДК: 681.2.08
СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗАТОР СПЕКТРАЛЬНИХ ХАРАКТЕРИСТИК
КАНАЛІВ КОДУВАННЯ ЦИФРОВИХ СИГНАЛІВ
А. ПОРХУН1), Ю.М. САМАРЦЕВ2)
1)
НТУУ ‘КПІ’, email: wersalec@bigmir.net; 2)email: samj@itci.net

В сучасних інформаційно-вимірювальних системах обмін інформацією
виконується з використанням кодування цифрових сигналів. Кодування цифрової послідовності логічних сигналів виконується перетворенням за певним
законом рівнів фізичних сигналів, які породжуються вхідною логічною
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щення завадостійкості, достовірності та швидкості обміну. Кожному з існуючих методів кодування цифрових сигналів притаманний певний спектр,
який визначає можливість використання їх в цифрових каналах обміну інформацією з існуючими спектральними характеристиками. Чим вужчий
спектр спектр кодованого цифрового сигналу при фіксованій швидкості передачі логічної послідовності, тим вищий коефіцієнт заповнення каналу інформацією.
Технічні вимоги процеса передачі даних породжують необхідність вибору методу кодування цифрових сигналів. Серед параметрів методів кодування в першу чергу слід врахувати наступні: ширина смуги частот, наявність та рівень постійної складової, можливості синхронізації та показники
стійкості та надійності передачі. Задача визначення цих характеристик для
різних методів кодування математичним шляхом не дає достовірних результатів, тому що результати аналізу залежать від вхідної логічної послідовності, яка може змінюватись в широких межах. Особливо велика небезпека
отримання недостовірних результатів аналізу виникає при вхідній логічній
послідовності, яка складається з тривалих періодів незмінних логіних сигналів «0» або «1».
З метою швидкого отримання достовірних спектральних характеристик
фізичних сигналів, які є результатом кодування цифрових сигналів, розроблено аналізатор за структурною схемою рис.1,
яка містить цифроаналоговий (ЦАП) та аналого-цифровий (АЦП) перетворювач та програмноапаратні засоби управління та обробки сигналів на базі швидкодіючого сигнального процесора.
Тестова послідовність бітів формується блоком генерації G. Управляюча
обчислювальна машина – персональний компьютер (РС) керує генерацією
послідовності логічних сигналів або почергової зміни логічних станів.
Послідовність логічних сигналів перетворюється в цифрові сигнали в залежності від обраного методу кодування на перетворювачі кодових сигналів
(ПКС). ЦАП перетворює кодований цифровий сигнал у фізичний сигнал, готовий для передачі в канал обміну інформацією. Блок емуляції (EMU) дозволяє моделювати лінію передачі даних з певними спектральними характеристиками.
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Рис. 1 Струтурна схема дослідження спектральних характеристик методів
кодування цифрових сигналів
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Вимірювальний канал (ВК) здійснює перетворення рівнів сигналу для
забезпечення можливості аналогово-цифрового перетворення. АЦП виконує
аналогово-цифрове перетворення отриманих з EMU сигналів. Результат перетворення надходить до блоку сигнального процесора (MCU), де здійснюється розрахунок спектральних характеристик прийнятого фізичного сигналу. Отриманий спектр передається на PC, де реалізовано алгоритм представлення спектру у графічній формі.
Кожен метод кодування цифрових сигналів має задекларовані переваги
та недоліки.
Метод RZ (з поверненням до нуля) виконує кодування, в якому біт даних передається позитивним або негативним імпульсом з поверненням рівня
сигналу в нуль. Завдяки наявності переходу потенціалу з позитивного рівня
та з негативного рівня до нуля в кожному такті логічної послідовності, кодований таким методом сигнал містить у спектрі тактову частоту, що дає можливість надійно підтримувати синхронізацію прийому-передачі. Недоліком
цього методу є необхідність широкої смуги пропускання каналу передачі –
для швидкості 10 Мбод необхідна смуга пропускання каналу передачі апріорі
складає 10 МГц.
Метод NRZ (без повернення до нуля) виконує кодування, в якому фізичний сигнал є імпульсом, рівень якого відповідає стану біту логічної послідовності. Для передачі даних частотою 10 Мбод при використанні даного метода кодування ширина смуги пропускання каналу передачі має становити апріорі 5 МГц. Недоліком даного методу кодування є наявність постійної складової, що унеможливлює використання гальванічних розв`язок в каналі.
Метод NRZ-1 (без повернення до нуля з перепадом при передачі логічної одиниці) та NRZ-0 (без повернення до нуля з перепадом при передачі логічного нуля) є різновидами формату NRZ. На відміну від NRZ у форматах
NRZ-1 та NRZ-0 замість рівня сигналу інформацію про вхідну послідовність
несуть позитивні і негативні перепади (перехід з нуля в одиницю і навпаки).
Метод Manchester-1 кодує логічну послідовність таким чином, що кожен такт ділиться на дві частини, інформація кодується перепадами потенціалів всередині такту. Логічна одиниця кодується перепадом від низького рівня сигналу до високого, нуль – зворотнім перепадом (стандарт IEEE 802.3).
Якщо потрібно передавати кілька нулів або одиниць підряд, на початку кожного такту відбувається службовий перепад сигналу. У сигналі манчестерського коду немає постійної складової (фізичний сигнал змінюється протягом
кожного такту). Основна гармоніка у гіршому випадку має частоту , яка відповідає частоті передачі даних, у кращому – у два рази нижчу.
Метод Manchester-2 виконує кодування, у якому відбувається зміна рівня сигналу всередині кожного такта. Логічній одиниці відповідає наявність
переходу на початку бітового інтервалу, а нулю відсутність такого переходу
(або навпаки). При цьому всередині одного бітового такту перехід є завжди і
саме він використовується для побітової самосинхронізації приймача.
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Line IN

Line OUT

Метод MLT-3 використовує три рівні сигналу. Метод ґрунтується на циклічному перемиканні рівнів –U, 0, +U. Логічній одиниці відповідає перехід з
одного рівня сигналу на наступний. У методі 2B1Q кожній парі бітів відповідає свій рівень потенціалу (для комбінацій 01, 11, 10, 00 – всього чотири рівні).
Для дослідження реальних спектральних характеристик різних методів
кодування створено системний аналізатор спектральних характеристик каналів кодування цифрових сигналів за структурною схемою рис.1 на базі сигнального процесора TMS320C6713 фірми Texas Instruments. На рис.2 наведена структурна схема реалізації спектрального аналізатора.
Сигнальний процесор 6713 DSP фірми Texas Instruments має високу
швидкодію та набір периферії необхідний для реалізації системного аналізатора спектральних характеристик каналів кодування цифрових сигналів.
C6713 процесор базується на високій продуктивності, розширеній завдяки
архітектурі з довгою інструкцією слова (VLIW), розробленій фірмою Texas
Instruments.
Робота процесора на частоті 225 МГц дозволяє виконання до 1350 мільйонів операцій з плаваючою точкою в секунду (MFLOPS), 1800 мільйонів інструкцій в секунду (MIPS) з використанням подвійних перемножувачів чисел с плаваючою або фіксованою точкою – до 450 мільйонів операцій множення-збереження в секунду (MMACS).
Ядро процесора підтримує VLIW формат інструкції, розмір якої становить 256 біт, що дає змогу забезпечити 32-ох бітними інструкціями до 8 функціональних блоків.

AIC23
CODEC

MUX

6713
DSP

FLASH

SDRAM

I2C

Рис. 2 – Структурна схема спектрально аналізатора на базі сигнального
процесора TMS320C6713
Особливості VLIW архітектури дозволяють контролювати вісім блоків,
які не повинні виконувати операції у випадку, коли вони до цього не готові.
Перший біт кожної 32-х бітної інструкції визначає, чи належить дана інструкція до того самого пакету інструкцій, що і попередня, чи вона повинна
виконуватися у наступний період тактового лічильника. Кожний пакет інструкцій завжди складається із 256 біт. В той самий час набір інструкцій, що
виконуються можуть мати інший розмір. Зміна розміру пакету інструкцій, що
виконуються, є ключовою перевагою C67x CPU у порівнянні з іншими процесорами з VLIW архітектурою у питанні економії пам’яті.
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С6713 DSP отримує аналогові сигнали через АІС23 кодек та 4 3,5 мм аудіо порти (лінійний вхід, лінійний вихід). McBSP0 (multi channel buffered serial port) використовується для конфігурації кодеку в той час, як McBSP1 використовується для прийому та передачі сигналів. Плата С6713 має у своєму
складі блок Flash пам’яті обсягом 512 кбайт. Обсяг пам`яті SDRAM складає 1
Мбайт.
Системний аналізатор спектральних характеристик каналів кодування
цифрових сигналів за структурною схемою рис. 1 на базі сигнального процесора TMS320C6713 дає можливість отримувати спектральні характеристики з
роздільною здатністю 32768 точок. Максимальна частота аналого-цифрового
перетворювача складає 92 кГц. Результати спектральних перетворень, мають
тип подвійної точності. Представлення результатів спектральних перетворень здійснюється шляхом передачі даних на персональний комп’ютер за інтерфейсом І2С.
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ОБРОБКА ТА ПЕРЕДАЧА ЕКОЛОГІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ
НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА В ІНФОРМАЦІЙНОВИМІРЮВАЛЬНИХ СИСТЕМАХ
В.М. РОГОЗА1), Ю.М. САМАРЦЕВ2)
1)
НТУУ ‘КПІ’, email: rgzvld@gmail.com; 2)email: samj@itci.net

Збільшення виробничих потужностей, що супроводжуються викидами
різноманітних забруднюючих речовин, вимагає необхідність вимірювання та
контролю великої кількості параметрів навколишнього середовища для моніторингу, зберігання та обробки на сервері.
Всі параметри середовища отримуються з різних джерел, по різним каналам зв’язку. Всі потоки інформації необхідно об’єднати в одному програмному процесорі. Існує проблема об’єднання потоків інформації, що надходить з різною швидкістю, форматом даних та протоколом обробки.
Новизна розробки програмного забезпечення для даної роботи полягає в
тому, що обробники різних каналів даних використовують спільний єдиний
прикладний програмний інтефейс API (Application Programming Interface),
який стандартизує зовнішню поведінку обробника і при цьому не цікавиться
внутрішньою реалізацією кожного конкретного форматного блоку, що дозволяє легко додавати теоретично необмежену кількість каналів передачі даних.

Науково - технічна конференція викладачів, науковців, аспірантів та студентів присвячена Дню Науки, 26 – 27 травня 2014 року

52

Факультет авіаційних та космічних систем НТУУ «КПІ»
Під час розробки системи для вимірювання екологічних параметрів навколишнього середовища створено обробники таких каналів зв’язку: GSM
(англ. Group Special Mobile, бездротовий зв’язок); GPRS (General Packet Radio
Service, бездротовий зв’язок); EDGE (EGPRS) (Enhanced Data rates for GSM
Evolution, бездротовий зв’язок); Serial-port (RS-232) (дротовий зв’язок);
Ethernet (RJ-45) (дротовий зв’язок); USB 2.0 (дротовий зв’язок).
Для забезпечення цілісності даних створено алгоритм і протокол передачі даних, який має свій формат пакетної передачі даних.
Усі данні формуються у рядки, які в свою чергу об’єднуються у пакети, і
за допомогою більш нижчих протоколів передачі даних з гарантованою доставкою, таких як TCP/IP, надсилаються до обробника. Рядки даних мають
такий формат:
#START#TYPE#NUMBER_OF_DATA#1#2#3#4#5#END#
На серверній стороні, в залежності від каналу даних, викликається
обробник каналу, який взаємодіє з апаратною частиною, отримує данні та
перетворює їх у рядкові величини та передає їх до синтаксичного аналізатора, який в свою чергу ділить данні по типам і створює для них програмні
об’єкти.
Для реалізації поставленої задачі обрано мікроконтролер SiLabs
C8051F310.
Програмне забезпечення мікроконтролера SLabs C8051F310 написане на
мові програмування С. При написанні програмного забезпечення використовувався файл-заголовок для мікроконтролера С8051F310.h .
Аналогові входи послідовно опитуються, починаючи з Р1.0 до значення
<ANALOG_INPUTS>-1 що відповідає значенню із <PIN_TABLE>.
Загальний час вимірювання АЦП, що виконує цифрове перетворення
інформації залежить від вхідного часу (Tsettle) і часу перетворення
(Tconvert):
Tsample = Tsettle + Tconvert (1)
Час стабілізації та перетворення можуть перекриватися, тому АЦП почанає перетворення без очікування і програма використовує це, щоб збільшити частоту опитування вище необхідного мінімуму. Іншими словами, коли
перетворенні значення з аналогового входу Ain (n) отримані, вхідний мультиплексор перемикається на наступний вхід Ain (n+1), щоб почати наступне
перетворення.
Напруга на АЦП подається впродовж достатнього часу, щоб вона встигла врегулюватися до початку перетворення. Це врегулювання залежить від
зовнішнього опору джерела, внутрішнього опору мультиплексора, і
внутрішньої ємності.
Час встановлення визначається за формулою:
 2n 
Tsettle  ln    Rtotal  Csample ,
 SA 

(2)
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де Tsettle - час встановлення; Rtotal - повний вхідний опір; Csample - повна
вхідна ємність.
Крім того, додається не менше 1,5 мкс після зміни аналогових входів
мультиплексора або PGA налаштувань.
Перетворення займає 16 тактів процесора, на частоті 2.5 MГц і складає:
16 * 400нС = 6.4 мкС
А мінімальне значення періоду вимірювання за формулою (1):
Tsample_min = Tsettle + Tconvert = 10,2мкС + 6,4мкС = 16,6мкС
Таймер мікропроцесора керує перемиканням мультиплексора з частотою
20мкС.
Мікропроцесорна система працює на частоті 24.5МГц з використанням
внутрішнього генератора. Результати виводяться на UART з програмного
циклу зі швидкістю, що встановлена затримкою на основі внутрішнього таймера. У програмному циклі періодично зчитуються значення АЦП з занесенням їх до глобального масиву, <result>. АЦП робить повторювальні
вимірювання по 20мкс з синхронізацією від внутрішнього таймеру. В кінці
кожного перетворення АЦП ініціює переривання, яке викликає функції усереднення <INT_DEC>.
Мультиплексор використовується для несиметричних входів. Мультиплексор послідовно сканує входи, починаючи з P1.0 <ANALOG_INPUTS>.
Підсилювач налаштований для вхідної напруги від 0 до Vref (2.43В).
Огляд основних частин програмного забезпечення:
- головна функція, в якій працює цикл роботи та відбуваються
вимірювання:
void main (void)
{
unsigned char i;
unsigned long measurement;
PCA0MD &= ~0x40; // WDTE = 0 (скидання сторожового таймера)
Oscillator_Init ();
// Ініціалізація системного
годинника на частоту 24,5 МГц
Port_Init ();
// Ініціалізація кроспанелі та GPIO
Timer2_Init();
// Ініціалізація Таймеру2 для генерації переповнень
тригеру АЦП
UART0_Init(); // Ініціалізація UART0 для виводу даних
ADC0_Init();
// Ініціалізація АЦП
EA = 1;
// Дозволити всі переривання
printf ("Start");
while (1)
{ EA = 0;
// Заборона переривань
SOURCE = ON;
printf("\n\n");
for(i = 0; i < ANALOG_INPUTS; i++)
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{
measurement = (RESULT[i] - 8) * 3268 / 1023;
printf("P1.%bu voltage: %4ld mV\n",PIN_TABLE[i],measurement);
}
SOURCE = OFF;
EA = 1;
// Знову дозволити переривання
Timer0_wait(25);
// Зачекати до виводу нових результатів
}}
- опис переривань:
Процедура переривань перемикає через мультиплексор АЦП до наступного аналогового входу. Коли Timer2 переповнюється, мультиплексор перемикає АЦП на наступний вхід. Це дозволяє АЦП починати перетворення з
нового входу ще в процесі обробки сигналу з попереднього входу.
void Timer2_ISR (void) interrupt 5
{
// Очистка Timer2. Підключення мультиплексором АЦП до наступного аналогового входу
TF2H = 0;
// АЦП позитивний вхід = P1.<PIN_TABLE[AMUX_INPUT+1]>
// АЦП негативний вхід = GND
// однотактний режим
if (AMUX_INPUT == (ANALOG_INPUTS - 1))
{
AMX0P = PIN_TABLE[0]; } else
{ AMX0P = PIN_TABLE[AMUX_INPUT+1];
}}
Література:
1. C8051F310/1/2/3/4/5/6/7 Datasheet // Silicon Laboratories Inc. http://www.silabs.com/
Support%20Documents/TechnicalDocs/C8051F31x.pdf

УДК: 622.012.2:021.31
МЕТОДИ ВИЯВЛЕНЯ ДЕСТАБІЛІЗАЦІЇ ВИПРОБУВАЛЬНИХ
ПРОЦЕСІВ
РЯБІЧЕНКО К.В.
НТУУ ‘КПІ’, e-mail:k.ryabichenko@gmail.com

Згідно ГОСТ Р ІСО / МЕК 17025-2000 лабораторія повинна працювати
на гідному рівні і здійснювати задовільний внутрішній контроль якості. Тому
при проведення моніторингу внутрішньо лабораторний випробувань повинен
використовуватися метод, який дозволив би забезпечити стабільне, протягом
тривалого часу, середнє значення вимірюваної характеристики і прецизійність в умовах повторюваності.
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За даними відсутність належного внутрішньо лабораторного забезпечення якості в більшості національних лабораторій України є одним з визначальних факторів, які негативно позначатися на компетентності лабораторій.
Тому кожна лабораторія повинна встановити, впровадити і підтримувати систему якості, яка дозволила б отримати точні і достовірні результати під час
проведення випробувань.
Для отримання результату випробувань необхідно реалізувати процедуру вимірювання, яка, як відомо, супроводжується похибками. Безліч чинників може впливати на розбіжність (розсіювання) результатів вимірювання.
Серед яких можна виділити п'ять основних: оператор; використовуване
обладнання; калібрування обладнання; навколишнє середовище (температура, вологість, забруднення повітря і т.д.); час, що минув між вимірами.
Вважають, що похибка вимірювань може бути розділена на: прецизійність - похибка, що спричинюється випадковими причинами; правильність - похибка, що спричинюється систематичними причинами.
Термін «правильність» характеризує ступінь близькості середнього
арифметичного значення великого числа результатів вимірювань до істинного або прийнятому опорному значенню,
Термін «прецизійність» - ступінь близькості результатів вимірювань
один до одного.
Лабораторія повинна виявляти тенденції і, по можливості, використовувати статистичні методи для забезпечення якості виконання методик випробувань. Одним з найбільш ефективних статистичних інструментів для цього є
контрольні карти Шухарта.
Контрольна карта — це графічний засіб застосовування статистичних
методів, важливість яких для керування виробничими процесами була вперше показана доктором Уолтером Шухартом у 1924 р. На Рис.1 наведен приклад контрольної карти.

Рис. 1 - Вид контрольноi карти
Теорiя контрольних карт розрiзняе два види мiнливостi. Перший вид випадкова мiнливiсть через «випадковi причини» (вiдомi ще як «звичайнi
причини»). Вона зумовлена широким набором причин, що присутнi постiйно,
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якi нелегко виявити, кожна з таких причин становить дуже малу частку загальноУ мiнливостi, i жодна з них не значима сама по собi. Проте сума всiх
цих причин вимiрна i вважають, що вона е внутрiшньою суттю процесу.
Унеможливлення чи зменшення впливу звичайних причин вимагае управлiнських рiшень для видiлення ресурсiв на полiпшення про¬цесу i системи.
Другий вид мiнливостi являе собою реальнi змiни в процесi. Вони можуть бути наслiдком деяких обумовлених причин, не властивих процесу
внутрiшньо i можуть бути усунутi, принаймнi теоретично. Цi причини, якi
виявляють, розглядають як «невипадковi» чи «особливi» причини змiни. До
них можуть бути вiднесенi недостатня однорiднiсть матерiалу, поломка iнструменту, квалiфiкацiя персоналу, невиконання процедур, низька ефективнiсть виробничого чи контрольного устатковання.
Мета контрольних карт - знайти неприроднi змiни в даних для процесiв,
якi повторюються i дати критерi для виявлення недостатку статистичного керування. Процес знаходиться в статистично керованому станi, якщо мiнливiсть викликана тiльки випадковими причинами. Пiсля визначення цього
прийнятного рiвня мiливостi будь-який вiдхил вiд нього вважають результатом дiї особливих причин, якi варто виявити, вилучити чи послабити.
Задача статистичного керування процесами - забезпечення i підтримка
процесiв на прийнятному i стабільному рiвнi, що гарантує вiдповiдність продукції i послуг встановленим вимогам. Головний статистичний iнструмент,
який використовують для цього, - контрольна карта - графiчний засiб представлення i зіставлення iнформацii що базується на послiдовностi вибiрок,
що вiдзеркалюють поточний стан процесу, iз межами, встановленими на основi мiнливостi, яка внутрiшньо властива процесу. Метод контрольних карт
допомагає визначити, чи дiйсно процес досяг статистично керованого стану
на правильно заданому рiвнi або залишається в цьому станi, а потiм пiдтримувати керування i високий ступінь однорiдностi найважливiших характеристик продукцii або послуги за допомогою неперервного фiксування iнформацii про якість продукцii в процесi виробництва. Використовування контрольноi карти i її ретельний аналiз ведуть до кращого розуміння й удосконалення процесу.
Контрольнi карти Шухарта бувають двох типiв: для кiлькicних даних;
для альтернативних даних.
Для кожної контрольної карти зустрiчаються двi ситуацiї: стандартнi
значення не задано; стандартнi значення задано.
Якщо контрольну карту, наведену раніше на Рис. 2, представити з
урахуванням всіх ймовірностей, то вона буде мати наступний вигляд:
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Рис 2. Контрольна карта з урахуванням правила 3-х сигма
Завданням застосування контрольних карт є виявлення причин «особливого» характеру, які проявляються зважаючи розладнання лабораторного виробничого процесу.
Оскільки, при проведенні лабораторних випробувань отримані значення
вибірок будуть незалежні між собою, отже, ймовірність появи декількох незалежних наступних один за одним значень і ймовірність їх появи в тій чи
іншій області контрольної карти, може бути знайдена з використанням правила множення незалежних у сукупності подій.
P(AB)=P(A)* P(B)

(1)

З урахуванням правила 3-х сигм, розподілу ймовірностей на контрольній
карті (рис 2) і правила множення ймовірностей незалежних подій (1) розглянемо критерії відповідно до яких можна зробити висновок про «розладження» лабораторного процесу наступае при настуних умовах: 16 точок в зоні С;
6 точок в зоні С, по одну сторону; 8 точок в зоні С и B, по одну сторону; 9
точок в зоні С,B и A по одну сторону; 6 точок в зоні B и A; 4 точок в зоні B и
A, по одну сторону; 5 точок в зоні B; 3 точок в зоні B, по одну сторону; 2 точок в зоні A; 1 точкa за межами зони A.
Література
Гост P ИСО/МЭК 17025-2000 «общие требования к компетентности испытательных
и калибровочных лабораторий» москва, издательство стандартов, 2000 г,с.3,17,22.
Гост p 50779.40-99 «статистические методы. Контрольные карты. Общее руководство и введение», москва, издательство стандартов, 1999 г, с. 1-10
ГОСТ P 50779.42-99 «Контрольные карты Шухарта», Москва, Издательство стандартов, 1999 г, с.1-11
Володарский Е.Т., Малиновский Б.Н., Туз Ю.М. Планирование и организация измерительного эксперимента. – К. : Вища школа, 1987с.79-85
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УДК: 62-791.2
МОДЕЛЮВАННЯ ЛІНІЙНИХ КОЛИВАНЬ ПІДВІСКИ АВТОМОБІЛЯ
В СИСТЕМІ LABVIEW
САДОВСЬКИЙ О.О.
НТУУ ‘КПІ’, e-mail:Kalesin@ukr.net

Дослідження проводиться з метою отримання вимірювальної інформації
про лінійних коливань підвіски автомобіля на етапі експлуатації з можливістю її подальшого використання в для знаходження дефектів на ранніх стадіях
розвитку.
Для дослідження лінійних коливань підвіски була створена модель коливань у системі LabView:

Рис. 1 – Система моделювання лінійних коливань підвіски автомобіля
Використовуючи дану модель можна створювати декілька типів сигналів:

Рис. 2 – Генерація затухаючої синусоїди
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Рис. 3 – Генерація меандру
Таким чином використовуючи дану модель можна генерувати різні типи
сигналів в залежності від типу коливань, які виконує підвіска автомобіля, дає
змогу змінювати його параметри, такі як частоту, амплітуду та фазу, та досліджувати отриману інформацію різними типами датчиків на наявність порушень систем підвіски автомобіля.
УДК 62-791.2
СИСТЕМА ДОСЛІДЖЕННЯ ЛІНІЙНИХ КОЛИВАНЬ ПІДВІСКИ
АВТОМОБІЛЯ
САДОВСЬКИЙ О.О.
НТУУ ‘КПІ’, Kalesin@ukr.net

Дослідження проводиться з метою отримання вимірювальної інформації
про лінійних коливань підвіски автомобіля на етапі експлуатації з можливістю її подальшого використання в для знаходження дефектів на стадії розробки, а також на ранніх стадіях розвитку при експлуатації.
Дослідження лінійних коливань підвіски автомобіля за допомогою електромагнітного датчика положення та датчика положення на основі циліндричного конденсатора.
Дослідження за допомогою ЕДП. Головним елементом електромагнітного датчика положення (ЕДП) є індуктивний ЧЕ з рухомим магнітопроводом (сердечником). Інформативним параметром є індуктивність ЧЕ або наведена в його обмотках ЕРС індукції. У першому випадку ЕДП є індуктивним,
у другому - індукційним.
У найпростіших ЕДП застосовується схема з дросельними ЧЕ (рис. 1, а),
в складніших - з трансформаторними ЧЕ (рис. 1, б), а функція перетворення
має наступній вигляд ( рис. 1, в ):
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Рис. 1 – індуктивний ЕДП: а – включення дросельного ЧЕ до мостової схемі;
б - конструктивна схема з трансформаторними ЧЕ; в – функція перетворення

де Z – імпеданс постійних плечей моста.
Застосування трансформаторної схеми дозволяє збільшити рівень вихідної напруги при збереженні лінійності функції перетворення. Для більшої автономності датчиків можна використати вбудований генератор змінного току, а для виділення пропорційної
компоненти ввести синхронний детектор. Індуктивні ЕДП володіють лінійною функцією перетворення в широкому діапазоні переміщень (
при
і чутливості
.
Дослідження за допомогою датчика положення на основі циліндричного конденсатора. Коливання підвіски автомобіля також можна досліджувати датчиком лінійних коливань на основі циліндричного конденсатора.
Циліндричний конденсатор складається з двох коаксіальних циліндрів, радіуси яких дорівнюють і , а довжина . Якщо довжина
, то крайовими
ефектами можна знехтувати, а для розрахунку ємності використовувати наступну формулу:
(1)
В даному виразі – довжина зони перекриття двох циліндрів (Рисунок
2Б), а коефіцієнт
називається геометричним фактором коаксіального конденсатора. Якщо внутрішній циліндр здатний входити всередину
зовнішнього циліндра і висуватися з нього, то на основі такої конструкції
можна реалізувати датчик переміщення, маючий лінійну залежність між ємністю та переміщенням (див. рівняння 1), що і було зроблено для дослідження коливань в даній моделі.
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Рис. 2: А – Циліндричний конденсатор, Б - ємнісний датчик переміщення

Датчик

АЦП

Мікроконтролер

ЕВМ

Рис. 3 – блок схема системі вимірювання лінійних коливань
Роль мікроконтроллера та АЦП може виконувати ADuC847, що являється мікроконтроллером з вбудованім АЦП.
Таким чином дані типи датчиків можна використовувати при дослідженні лінійних коливань підвіски автомобіля для отримання точної інформації, яка буде використана для дослідження системі на наявність дефектів
на різних стадіях використання або при розробці підвіски.
УДК 621.396.6:621.391.827
ПОРТАТИВНИЙ СИСТЕМНО-ОРІЕНТОВАНИЙ ВИМІРЮВАЧ РІВНЯ
ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ЗАВАД
А.П. СИНЕНКО, Д.В. ЄРМАКОВ, С.А. ШУРПАЧ1)
НТУУ ‘КПІ’, e-mail: stanislavs@ukr.net

Здатність приладів і пристроїв нормально функціонувати в умовах впливу на них електричних, магнітних і електромагнітних полів, а також не створювати власних електромагнітних перешкод неприпустимого рівня називається електромагнітною сумісністю. При аналізі впливу електромагнітних
перешкод особлива увага приділяється причин їх виникнення, шляхам поширення, особливостям впливу на різні об'єкти, а також заходам, методам і засобам захисту і придушення електромагнітних перешкод.
Електромагнітних завад (ЕЗ) - небажаний вплив електромагнітного,
електричного і магнітного полів, а також струму і напруги будь-якого джерела, яке може погіршити якість функціонування системи за рахунок спотворення інформативних параметрів корисного сигналу. Внаслідок складності і
різноманіття електромагнітних перешкод їх класифікують за різними ознаками залежно від характеру джерела і способу розповсюдження.
За походженням електромагнітні завади бувають природні та штучні,
причому останні можуть бути індустріальні або організовані. Природні ЕЗ
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утворюються електромагнітними процесами та явищами , які об'єктивно
відбуваються в різних оболонках Землі і космосі і безпосередньо не пов'язані
з діяльністю людини. Штучні або індустріальні ЕЗ обумовлені електромагнітними процесами та явищами в різних технічних системах , створених людиною. Ненавмисні ЕП виникають через особливості фізичного процесу ,
недосконалості технологічних засобів і вжитих організаційних і технічних
заходів.
За типом поширення виділяють просторові і кондуктивні перешкоди .
Перші характеризуються впливом через випромінюване і розповсюджується
в просторі електромагнітне поле , а другий проникають в апаратуру по
провідниковим каналах зв'язку та електроживлення . Зокрема , кондуктивно
називають перешкоди, що виникають при зв'язку через загальний опір ,
наприклад через заземлюючі шини або джерела живлення . При цьому струми від різних схем протікають через загальний опір , падіння напруги на
якому від кожного з струмів буде перешкодою для інших схем . ЕП у вигляді
випромінювання від джерел перешкод є найбільш поширеними . Характеристики випромінюваних ЕП визначаються джерелом перешкод , від відстані
до приймача перешкод і параметрами навколишнього середовища.
За місцем розташування джерела перешкоди щодо досліджуваного електронного пристрою розрізняють зовнішні (позасистемні), внутрішні
(внутрішньо системні) і власні перешкоди. Очевидно, що зовнішні перешкоди викликані процесами в інших пристроях, внутрішньо системні - виникають як електромагнітні явища і зв'язку, не передбачені схемою і конструкцією пристрою, а власні перешкоди являють собою шуми компонентів,
пов'язані з функціонуванням самого пристрою.
У галузі авіаційно-космічних систем важливою є проблема визначення
кондуктивних електромагнітних завад у бортових мережах ЛА. Розроблений
пристрій може використовуватися для визначення рівня ЕМЗ безпосередньо
в місці під’єднання елементу бортової мережі. Таким чином можна перевірити його електромагнітну сумісність.
ЕБМ1

ЕБМ2

ЕБМ3

ЕБМn

LCD
168 x 128
SPI
SPI

CS2

SPI

CS3

Flash
Memory

Модуль SPI
CS1

МК
Детектор
СКЗ
ФВЧ
f cp = 150 кГц

ПСФ

10-розрядний
АЦП

Модуль
UART

МП
RS-232/USB

ПК

Рис. 1—Структурна схема приладу
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Структурну схему вимірювача ЕМЗ та бортової мережі зображено на
рис. 1.
Як бачимо пристрій включається паралельно до елементу, що дозволяє
виключити вплив решти мережі на результати вимірювань.
Схема є гальванічно розв’язаною за каналами управління(SPI) та
вимірювання(вихід детектора СКЗ)
Вхідний ФВЧ використовується для підвищення завадостійкості схеми
до низькочастотних завад.
Електричну схему смугового фільтра представлено на рис. 2 . Вона побудована на основі конверторів повного опору.
R3

C2

R4

Uout

R2

R1

R5

C1

Uin

Рис. 2— Схема фільтра
Управління центральною частотою смуги фільтра відбувається шляхом
зміни опору R3.Функціональна залежність частоти від опору:
f 0 ( R) 

1
R4

2   C1  C 2  R3  R 2  R5

Для забезпечення стабільної добротності на різних частотах використовується опір R1. Функціональна залежність добротності від опору:
Q( R)  R1  C1  2    f 0

Загалом обрана схема є простою в управлінні та забезпечує необхідний
рівень фільтрації. На рисунку 3 зображено АЧХ фільтру налаштованого на
300 кГц

Рис. 3. АЧХ фільтра
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Масштабний перетворювач(МП) використовується для узгодження
рівнів вихідного сигналу смугового фільтра та детектора СКЗ.
Для місцевої індикації використовується рідкокристалічний дисплей з
діагоналлю 1.8", TFT матрицею, роздільною здатністю 128х160 та підтримкою 262 тисяч кольорів.
В приладі є можливість підключення до ПК для калібровки, збереження
та відображення результатів вимірювань. Для реалізації цих функцій розроблено програму верхнього рівня, яка працює під управлінням ОС Windows або
Linux (після перекомпіляції ).
Також передбачена опція збереження результатів вимірювань на картку
пам’яті (SD).
Мікроконтролер MSP430G2553 фірми Texas Instruments обрано через
його універсальність, низьке енергоспоживання та гарне співвідношення ціни
до якості.
Для управління смуговим фільтром та масштабним перетворювачем використовуються цифрові потенціометри AD5293 фірми Analog Devices. Вони
мають наступні характеристики: номінальний опір 20 кОм; розрядність 10
біт; максимальна похибка номінального опору 8 %; частотна смуга: 3 МГц;
температурний коефіцієнт 35 ppm/°C (в режимі реостата); температурний
діапазон від -40°C до 125°C; захист від електростатичного розряду до 4 кВ;
внутрішньо-системний інтерфейс SPI.
Ці потенціометри є цифро-аналоговими перетворювачами і в залежність
R( N ) 

N
 Rн
1024

опору від коду описується наступною формулою
Загалом розроблений прилад дозволяє точно визначати рівні електромагнітних завад у провідниках. Також він є портативним що значною мірою
розширює його сферу застосування.
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Введение. Проблема диагностики состояния различных машин и механизмов постоянно стоит перед организациями, проектирующими, изготавливающими и эксплуатирующими различные машины и механизмы. Среди различных методов контроля и диагностики одним из перспективных направлений является вибрационная диагностика машин. Вибрационные сигналы
несут в себе большое количество информации о состоянии механизма: кинематических узлов и деталей, рабочих органов и протекающих сред, систем
крепления и амортизации, состоянии фундаментов, качестве монтажа и т.д.
Задачей вибрационной диагностики является оценка состояния узлов и агрегатов машины или механизма путем выделения и оценки компонент вибрационного сигнала, характеризующих вибрационное состояние этих узлов и
агрегатов.
Необходимость продления ресурса авиационных газотурбинных двигателей, находящихся в эксплуатации, и перехода на эксплуатацию по техническому состоянию является одной из важнейших задач. Решить эту задачу
можно, если вести постоянный контроль и диагностику двигателя и его агрегатов. Вибрационные сигналы с двигателя, измеряемые высокочувствительными датчиками, несут в себе признаки состояния многих "критических"
элементов в конструкции двигателя.
В данной работе рассмотрена разработка метода повышения точности
диагностирования авиационного ГТД по параметрам вибрации. Необходимость решения данной задачи является в том, что большинство существующих методов контроля состояния двигателя по параметрам двигателя не позволяют точно локализировать места возможных неисправностей, что требует
проработки этого вопроса.
Формулирование проблемы. По известным ранее фактам, основным
источником механической вибрации в авиационном ГТД является вращающийся ротор(-ы). Ротор генерирует свою вибрацию на основной роторной
гармонике, значение которой совпадает с частотой вращения ротора, и на
кратных гармониках. Роторные гармоники по праву считаются наиболее информативными среди всех составляющих спектра вибрации двигателя. По
анализу роторных гармоник можно определить многие опасные явления, такие как разбалансирование, неустойчивые колебательные режимы, нестационарные вибрационные возмущения, проявление которых характеризуется появлением составляющих на высших гармониках частоты вращения ротора.
Несмотря все свою огромную информативность, изучение спектра роторной гармоники не всегда приносит необходимый результат. Например, не
предоставляется возможность заблаговременного определения зарождающихся дефектов, таких как микротрещины лопаток ротора, дисков и т.п.
Именно по этой причине было принято решение по расширению функциональной возможности вибродиагностики и повышения ее эффективности путем разработки метода двухуровневого контроля вибрационной диагностики.
Применение метода двухуровневого контроля вибрации
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Алгоритм метода приведен на рис. 1.
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Рис. Алгоритм метода двухуровнего диагностирования вибрационного
сигнала
Суть метода заключается в сочетании контроля роторной вибрации
средствами бортовой системы вибрационного контроля и введения дополнительного уровня для контроля нормальной вибрации. Такое решение выгодно
с экономической точки зрения, т.к. на заставит прибегнуть к полной смене
бортовой системы и позволить получить хороший результат на базе текущей
системы.
Весь алгоритм предусматривает выполнения ряда этапов, которые выполняются по выполнению шагов алгоритма. К таким этапам относятся: 1)
сбор даннях; 2) регистрация (в том числе передача); 3) підготовка; 4) оценивание основных свойств; 5) анализ.
Каждый из этих этапов требует выполнения ряда последовательных
операций.
Сбор данных. Сигнал вибрации поступает со штатных вибропреобразователей, установленных на корпусе авиационного двигателя
Подготовка данных. Следующая важнейшая фаза сбора и обработки
данных заключается в подготовке собранного материала к детальному анализу с помощью блока предварительной обработки. Исходные данные обычно
представляют собой непрерывные изменения электрического напряжения,
снимаемые с датчиков. На этой стадии проводится ряд операций, с помощью
которых сигналы с датчиков переводятся в форму, удобную для дальнейшего
анализа.
Первая из этих операций называется редактированием. Этот термин относится к последовательности операций, применяемых до начала анализа с
целью выявить и исключить аномальные и искажённые сигналы, которые
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могли возникнуть при сборе и регистрации данных, например, за счёт высокого уровня помех, снижения уровня сигнала и его исчезновении при плохой
работе датчика. Редактирование обычно сводится к визуальному анализу реализаций сигнала до перевода данных в цифровую форму.
Следующая и наиболее важная стадия подготовки данных заключается в
преобразовании аналогового сигнала в цифровую форму (дискретизация).
Процесс дискретизации состоит из двух отдельных и не связанных друг с
другом операций: а) собственно дискретизации; б) квантования.
Оценивание основных свойств. После того как сигнал вибрации принят
и готов к дальнейшей обработке проводится проверка стационарности процесса, т.к. в большинстве случаев предполагается, что анализируемые данные
представляют собой дискретные по времени выборки из стационарных случайных процессов.
Считая, что вибросигнал стационарный, его амплитудно-частотные
спектры можно определить при помощи обычного преобразования Фурье,
что и выполняется обычно в системах диагностирования, но не позволяет
локализовать возможные изменения частоты во времени.
Очевидно, что если мы хотим объединить функции мониторинга и диагностирования в одну систему, то необходимо применить преобразование,
которое бы обеспечивало непрерывное определение амплитудно-частотного
спектра сигнала во времени.
Одним из таких преобразований является так называемое оконное преобразование Фурье(ОПФ), которое иногда еще называют взвешенным преобразованием Фурье. Сигнал f(t) анализируется лишь в границах некоторого
окна, для чего f(t) умножается на функцию с компактным носителем,
например,
, где θ–обычная ступенчатая функция,
отличная от нуля лишь при положительных значениях аргумента,
– моменты начала и конца сигнала, которые задаются выбором окна.
Реальные нестационарные сигналы чаще всего состоят из кратковременных высокочастотных и длительных низкочастотных компонентов,
поэтому для их анализа целесообразно было бы применять преобразование, которое бы обеспечивало различные окна для различных частот(узкие–
для высоких частот и широкие– для низких). Этим условиям отвечает
вейвлет-преобразование. На вербальном уровне его можно представить как
передвижение некоторой аналитической функции(так называемого материнского вейвлета) вдоль оси времени и ее взаимодействие с контролируемым
сигналом. Материнскими вейвлетами могут быть различные функции, както вейвлеты Хаара, Шеннона, Добеши, Мейера, “мексиканская шляпа” и т.д.
На основании вышесказанного в метод вибрационной диагностики введен второй уровень диагностирования предназначенный для диагностики
нормальной нестационарной вибрации методом Вейвлет-преобразования с
целью выявления или предупреждения появления начальных эксплуатационных повреждений элементов конструкции двигателя.
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В качестве методов обработки сигналов на данном уровне системы
предлагается использовать предварительное Вейвлет–разложение (ВР) сигнала, а для отдельных уровней ВР – спектральный и статистический анализ. Результаты анализа передаются во внешние информационные сети
и/или записываются в энергонезависимую память.
Заключение. В результате разработки метода повышения эффективности
вибрационной диагностики построена компьютерная модель системы вибрационной диагностики с использованием двух уровней контроля. Разработка
подобной системы позволяет: Значительно расширить функциональные возможности системы вибрационной диагностики авиационных двигателей;
Обеспечить быстрое и оперативное обнаружение мелких неисправностей;
Повысить уровень точности нахождения неисправности, что повысит уровень безопасности полетов.
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СИСТЕМА ЗБОРУ ДАНИХ НА ОСНОВІ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ
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В інформаційно-вимірювальних системах важливим питанням є передача вимірювальної інформації від приладу для подальшої обробки. Для
вирішення цієї проблеми існує ряд протоколів передачі даних, такі як VXI,
PXI, GPIB та ін., але вони є платформенно-задежними, та дорогими в реалізації, що ускладнює розробку систем та програмного забезпечення для їх
використання. Окремо виділяють протоколи передачі даних, засновані на
TCP/IP, такі як LXI, MQTT, веб-сервіси, та ін. Використання цих протоколів
дозволяє застосовувати для передачі даних мережу Ethernet, що полегшує передачу даних, але кожен з них має свої недоліки, що звужує коло застосування кожного з них окремо. Наприклад, за допомогою веб-сервісу можна реалізувати широке коло задач, але його використання вимагає великих
накладних витрат на передачу даних. Для передачі даних по протоколу
MQTT необхідна менша смуга пропускання, забезпечується гарантована доставка повідомлень, але його використання обмежується передачею
вимірювальних даних лише в режимі реального часу.
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Метою роботи було створення програмного забезпечення для реалізації
передачі, зберігання та обробки вимірювальної інформації на основі
спеціалізованих Інтернает-протоколів. Необхідність цієї розробки зумовлена
проблемою створення недорогих і широкофункціональних інтерфейсів передачі даних в інформаційно-вимірювальних системах. В ході роботи було
створення програмне забезпечення, що використовує як протокол MQTT, так
і RESTful веб-сервіс для передачі вимірювальної інформації, що дозволяє використати переваги обох цих технологій.
Веб-сервіс - це програмна система зі стандартизованим інтерфейсом, що
використовується для віддаленого виконання процедур та ідентифікується
рядком URI [1]. В більшості реалізацій для передачі даних використовується
протокол HTTP і формат XML, що дозволяє відділити взаємодію систем та
модулів від їх реалізацій. Основною відмінністю RESTful веб-сервісів є те,
що параметри запиту передаються не в вигляді XML, а через рядок URI. Це
дозволяє зменшити кількість даних, що передаються і спростити обробку запиту. Відповідь сервера, в основному має вигляд XML документу, хоча може
використовуватись і інший формат, наприклад JSON, CSV, або текст. Ці
особливості дозволяють побудувати на основі RESTful веб-сервісу систему
передачі даних з широкими можливостями – зберігання вимірювальних даних, їх отримання в різних форматах, отримання статистичної інформації.
MQTT (Message Queue Telemetry Transport) – протокол обміну даними, що
заснований на черзі повідомлень і реалізує модель «публікація/підписка» [2].
Ключовим елементом цієї моделі є поняття «тема». В процесі обміну повідомлення надсилається на певну тему. Клієнт підписується на вибрані теми
і отримує всі повідомлення, що на них надходять. Теми представляють собою
ієрархічну структуру. Існує декілька видів якості сервісу (QoS) доставки повідомлень, що дозволяє гарантувати доставку вимірювальних даних клієнту.
Інформаційно-вимірювальна система базується на сервері з підтримкою
протоколу MQTT і RESTful веб-сервісу. Кожен пристрій має можливість
відправляти повідомлення до серверу за допомогою одного з цих протоколів.
Пристрої, що мають підтримку відправлення даних на RESTful веб-сервіс,
мають можливість відправляти запити на декілька пристроїв. Налаштування
пристрою (такі як адреса веб-сервісу, сервер MQTT, ім`я пристрою) виконуються через його веб-інтерфейс. Схему інформаційно-вимірювальної системи
наведено на рис.1.
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Рис. 1 – Схема інформаційно-вимірювальної системи
Для визначення повного імені каналу будь-якого пристрою системи використовується ієрархічний запис наступного вигляду: лабораторія/назва
пристрою/ім`я каналу. Ім'я каналу обов'язково містить ідентифікатор фізичної величини, після якого через дефіс може бути зазначено назву самого каналу, якщо існує декілька каналів для вимірювання однієї фізичної величини.
Всі вимірювальні дані передаються в системі CI. Назви тем MQTT і URIадреси веб-сервісу відповідають даному запису.
Вимірювальні дані, що передаються на RESTful веб-сервіс, відправляється на сервер у форматі XML, або з використанням параметрів форми. У
випадку, коли пристрої не синхронізовані з сервером, крім вимірювальних
даних передається час, коли було проведено вимірювання. Дані вимірювань
можуть передаватись клієнтам як в текстовому форматі, так і в форматі XML.
Вимірювання можуть бути одержані для всіх каналів відповідного приладу,
або тільки для вибраного каналу. Крім того, існує можливість отримання
вимірювальних даних за певний проміжок часу, або певну кількість останніх
вимірювань. В результаті відправки запиту для збереження даних повертається результат виконання з наступними кодом 200 OK, в разі успішного
виконання, або 400 Bad Request, в разі помилки обробки запиту. У разі помилки також повертається її короткий опис. При спробі отримання даних з
неіснуючого каналу або пристрою повертається результат з кодом 404 Not
Found.
При передачі даних з використанням протоколу MQTT значення
відправляються на тему, яка є повною назвою каналу. При використанні
MQTT відправляється по одному повідомленню на кожен канал приладу.
Дані мають вигляд числа, або числа і часу вимірювання, якщо відсутня синхронізація за часом. При неочікуваному розриві з`єднання надсилається повідомлення «LOST CONNECTION». Значення якості обслуговування (QoS)
цього повідомлення має бути 1 (доставити хоча б один раз), або 2 (доставити
тільки один раз).
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При відправці вимірювальних даних на веб-сервіс значення зберігаються
в базі даних і публікуються на певну тему через MQTT. Програмне забезпечення на стороні веб-сервісу використовує широкомовну маску “#”, що дозволяє отримувати всі повідомлення, що передаються за протоколом MQTT.
При передачі вимірювальної інформації значення отримуються сервером,
зберігаються в його базі даних і можуть бути отримані через веб-сервіс. Таким чином реалізується синхронізація між веб-сервісом і протоколом MQTT.
В ході роботи було розроблено сервер, який містить в собі реалізацію
веб-сервісу, що автоматично синхронізується з сервером MQTT, клієнт на
базі мікрокотролеру з архітектурою х51, що передає вимірювальні дані із
вбудованого АЦП за протоколом MQTT, а також клієнт на платформі
Android. Клієнт використовує веб-сервіс для отримання списку доступних
каналів та MQTT для отримання вимірювальних даних, відображення їх на
графіку і збереження у внутрішній базі даних.
Програмне забезпечення сервера використовує сервер додатків JBoss AS
в якості програмного середовища за стандартом Java EE [3]. Для доступу до
даних використовується бібліотека Hibernate. Вона реалізує стандарт JPA, що
дозволяє отримувати записи з бази даних і перетворювати їх в Java-об`єкти.
Для реалізації веб-сервісу використовується реалізація стандарту JAX-RS, що
входить до складу JBoss AS. Це полегшує процес розробки веб-сервісу, надає
абстрактну модель передачі даних та позбавляє необхідності реалізації передачі інформації на низькому рівні. Крім того, існує можливість автоматичного перетворення Java-об`єктів в формат XML і навпаки. Для реалізації передачі даних за протоколом MQTT вибрано відкритий сервер mosquitto. В
якості СУБД використовується система PostgreSQL. Вибір зумовлено її високою продуктивністю при паралельному навантаженні.
Пристрій передачі вимірювальних даних реалізовано на базі модуля
CP2201EK компанії Silicon Laboratories. Цей модуль містить мікроконтролер
C8051F340 (Silicon Laboratories), та мережевий контролер CP2201 для
з`єднання мікроконтролера з мережею Ethernet. Програмне забезпечення
пристрою реалізовано на базі стеку uIP версії 0.9. Цей вибір зумовлений тим,
що стек uIP поставляється з відкритим програмним кодом, тому його при
необхідності можна модифікувати. Для передачі з модуля з використанням
протоколу MQTT використовувалась клієнтська бібліотека libemqtt. Бібліотека була модифікована для підтримки компілятора С51 (Keil) та передачі даних через стек uIP. Конфігурація параметрів передачі вимірювальних даних
з використанням протоколу MQTT виконується через веб-інтерфейс пристрою.
В якості клієнта було створено додаток для збору, зберігання і обробки
вимірювальних даних з використанням пристрою на платформі Android. Додаток отримує значення по протоколу MQTT, зберігає їх в базі даних, при
потребі виводить графік отриманих даних, обчислює середнє значення, СКВ,
дисперсію, мінімум та максимум. Для зберігання даних була використана
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вбудована реляційна база даних SQLite [4]. Для отримання списку доступних
каналів використовується RESTful веб-сервіс, в якості клієнтської бібліотеки
для якого було використано Spring for Android. Для отримання даних за протоколом MQTT було використано відкриту бібліотеку Eclipse Paho. Для побудови графіків використовується бібліотека AndroidPlot.
Розроблений сервер базується на незалежних від платформи технологіях
та програмному забезпеченні. Це дозволяє використовувати його для широкого спектра операційних систем та апаратних платформ. Програмне забезпечення, що використовувалось для модуля CP2201EK має відкритий програмний код, тому може бути легко модифіковано для широкого ряду мікроконтролерів, що передають дані за протоколом TCP/IP. Розроблений додаток
для платформи Android надає типові рішення щодо використання RESTful
веб-сервісів та протоколу MQTT для задач отримання, відображення та
обробки експериментальних даних.
Література:
1. RESTful web services / Leonard Richardson and Sam Ruby - O'Reilly Media, 2007 420 c.
2. Building Smarter Planet Solutions with MQTT and IBM WebSphere MQ Telemetry /
Valerie Lampkin, Weng Tat Leong, Leonardo Olivera, Sweta Rawat, Nagesh Subrahmanyam,
Rong Xiang — IBM, 2012. — 250 с.
3. The Java EE 6 Tutorial / Eric Jendrock, Ricardo Cervera-Navarro, Ian Evans, Devika
Gollapudi, Kim Haase, William Markito, Chinmayee Srivathsa — Oracle, 2013. — 1010 c.
4. Android 2: программирование приложений для планшетных компьютеров и
сматрфонов / Рето Майер — М.:Эксмо, 2011. — 672 с.

УДК: 004.911
ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ У СИСТЕМАХ «РОЗУМНИЙ ДІМ»
О.Д. ТАТАРЧУК1), Б.П.ХІМІЧЕНКО2)
1)
НТУУ ‘КПІ’, e-mail: oleksandr.tatarchuk@gmail.com, 2)e-mail: hbp@aer.ntu-kpi.kiev.ua

Система «розумний дім» допомагає більш результативно використовувати житлові та комерційні приміщення, автоматизувати певні побутові процеси, урізноманітнити дозвілля. В сучасній системі розумного дому, яка має
відкриту архітектуру, кожна з підсистем працює в оптимальному режимі за
рахунок взаємного обміну даними з іншими системами будинку, що в результаті дозволяє максимізувати ефективність роботи всієї системи в цілому.
«Розумний дім» дозволяє оперативно приймати рішення при аварійних та позаштатних ситуаціях (пожежі, затопленні, протіканні води, газу та ін.); забезпечити своєчасну локалізацію аварійних ситуацій; отримувати об’єктивну
інформацію про стан всіх систем будівлі та їх роботу; забезпечити централізований контроль та керування при позаштатних ситуаціях; вести оптимальний режим керування інженерним обладнанням з метою скорочення витрат
на використання енергоресурсів, які споживаються будівлею (гарячої та хоНауково - технічна конференція викладачів, науковців, аспірантів та студентів присвячена Дню Науки, 26 – 27 травня 2014 року
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лодної води, тепла, електроенергії, повітря тощо); вести об’єктивний аналіз
роботи обладнання, дій інженерних служб при позаштатних ситуаціях за рахунок документування прийнятих рішень та ін.
Виходячи з вищенаведених задач системи, дуже важливим є збір вимірювальної інформації з первинних вимірювальних перетворювачів (сенсорів), побудова підсистем її обміну та обробки для забезпечення надійного автоматичного керування розумним домом.
Найбільш поширеною технологією отримання інформації з сенсорів є 1Wire (Single Wire). 1-Wire – двонаправлена шина зв’язку для пристроїв з низькошвидкісною передачею даних (зазвичай 15,4 Кбіт / с, максимум 125 Кбіт
/ с в режимі overdrive), однією з переваг якої є передача даних колами живлення (тобто всього використовуються два проводи – один для заземлення,
інший для живлення і даних; в окремих випадках використовують також додатковий провід живлення). Інші переваги шини – велика відстань передачі
даних (до 300 метрів за дотримання ряду умов – спеціальний кабель
IEEE1394 (Firewire), спеціальний драйвер мережі (активна підтяжка з урахуванням струму в лінії), топологія загальна шина з єдиним стволом), а також
змінність конфігурації будь-якої мережі 1-Wire в процесі її роботи.
Завдяки наявності у складі будь-якого пристрою з мережевою версією
інтерфейсу 1-Wire унікальної індивідуальної адреси (відсутність збігу адрес
для приладів, будь-коли випущених розробником технології Dallas
Semiconductor Corp. гарантується самою фірмою-виробником ), така мережа
має практично необмежений адресний простір. При цьому, кожен з однопровідних приладів одразу готовий до використання у складі 1- Wire- мережі,
без будь-яких додаткових апаратно-програмних модифікацій. Однопровідні
компоненти є самостійно тактованими напівпровідниковими пристроями, в
основі обміну інформацією між якими лежить керування зміною тривалості
часових інтервалів імпульсних сигналів в однопровідному середовищі та їх
вимірювання. Передача сигналів для інтерфейсу 1-Wire асинхронна і
напівдуплексна, а вся інформація, що циркулює в мережі, сприймається абонентами або як команди, або як дані. Команди мережі генеруються ведучим
пристроєм (майстром)(рис. 1) і забезпечують різні варіанти пошуку і адресації ведених пристроїв (рис. 2), визначають активність на лінії навіть без безпосередньої адресації окремих компонентів, керують обміном даними в мережі.

Рис. 1 – Ведучий пристрій 1-Wire
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Рис. 2 – Ведений пристрій 1-Wire
При реалізації однопровідного інтерфейсу використовуються стандартні
КМОП/ТТЛ логічні рівні сигналів, а живлення більшості однопровідних
компонентів може здійснюватись від зовнішнього джерела з робочою напругою в діапазоні від 2,8 В до 6,0 В. Альтернативою застосуванню зовнішнього
живлення є так званий механізм «паразитного живлення» , який полягає у
використанні кожним з ведених компонентів лінії 1-Wire електричної енергії
імпульсів, переданих по шині даних, яка акумулюється спеціальною , вбудованою в прилад ємністю. Крім того, окремі компоненти однопровідних мереж можуть використовувати режим живлення по шині даних, коли енергія
до приймача надходить безпосередньо від майстра по лінії зв’язку, при цьому
обмін інформацією в мережі примусово припиняється.
У таблиці 1 наведені сенсори, які працюють з технологією 1-Wire і можуть бути використані у системі «розумний дім».
Таблиця 1. Сенсори з підтримкою 1-Wire
Маркування

Призначення

DS18B20

давач температури

Діапазон
вимірювання
–55…+125 °С

DHT11

давач температури та вологості
давач температури та вологості

0…+50 °С
20…90 %RH
–40…80 °С
0…100 %RH

DHT22

Точність
±0,5 °С у діапазоні –
10…+85 °С
±0,2 °С
±5 %RH
±0,5 °С
±2 %RH

Будь-які давачі можуть бути підключені до мережі 1-Wire через спеціальні контролери з аналоговим (DS2438, DS2450) чи цифровим (DS2406,
DS2408, DS2413) введенням інформації. Для розумного дому це можуть бути
давачі руху, освітленості, атмосферного тиску та ін.
Як середовище передачі 1-Wire мережі можна використовувати неекрановану звиту пару категорії 5е, так як це найбільш поширений та дешевий
кабель, який здатний забезпечувати передачу інформації на відстань до 100
м. Відповідно, при виготовленні пристроїв для під’єднання давачів потрібно
використовувати роз’єми типу 8р8с.
Поширеним є використання одноплатного комп’ютера Raspberry Pi для
створення системи керування розумним домом. Raspberry Pi побудований на
системі-на-кристалі (SoC) Broadcom BCM2835, яка включає в себе процесор
ARM із тактовою частотою 700 МГц, графічний процесор VideoCore IV і 512
чи 256 мегабайт оперативної пам’яті. Жорсткий диск відсутній, натомість використовується SD карта.
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Рис. 3 – Одноплатний комп’ютер Raspberry Pi
Обмін інформацією між Raspberry Pi та іншими пристроями може
здійснюватись за допомогою інтерфейсів RJ-45, USB, а також вводу-виводу
загального призначення (General-purpose input/output, GPIO)(рисунок 4). Для
роботи з мережею 1-Wire використовується апаратний контролер DS9490R,
який під’єднується по USB. Працювати з 1-Wire можна і через GPIO, але тоді
при розробці програмного забезпечення необхідно використовувати додаткові драйвери та бібліотеки.

Рис. 4. Введення-виведення загального призначення Raspberry Pi
Використання сенсорів з технологією 1-Wire та одноплатного
комп’ютера Raspberry Pi дозволить створити гнучку та надійну систему автоматизованого керування розумним домом. Можна розширити функціональність такої системи, додавши функції моніторингу певних параметрів
(температури, вологості та ін.). Для збереження результатів вимірювань
можна використати системи керування базами даних (СУБД). Моніторинг
можливо проводити як за допомогою готових рішень (наприклад, системи
Zabbix), так і створивши власне програмне забезпечення на мовах Qt, Java чи
Python.
Література:
1. Харке В. Умный дом. Объединение в сеть бытовой техники и системы коммуникаций в жилищном строительстве / В. Харке. - М. : Техносфера, 2006. - 290 с.
2. Интерфейс 1-wire // Сайт радиолюбителей. : http://www.radiosait.ru/ page_1794.
html.. - Сайт радиолюбителей.
3. Raspberry Pi // Вікіпедія.: http://uk.wikipedia.org/wiki/ Raspberry_Pi. - Вікіпедія.
4. Мониторинг температуры гермозоны с помощью 1-wire датчиков и Zabbix 2 // Хабрахабр. - Режим доступа : http://habrahabr.ru/post/204478/. — Хабрахабр.
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УДК: 681.329
РАЗРАБОТКА СТРУКТУРНОЙ СХЕМЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ
СИСТЕМЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ
М.А. ТИТЕНКО1), В.П. ЗИНЧЕНКО2)
НТУУ ‘КПІ’, 1)sailtor@ukr.net, 2)Zinchenko V.P@gmail.com.

Постановка задачи. Разработать структурную схему, состав и исследовать характеристики ИИС_1 с целью обоснования ее применения для серийных ЭИ. Необходимый диапазон измерения перепадов давления, который соответствует диапазонам чисел M или Re, Таблица 1.
Диапазоны измерения перепадов давления
приведен в табл. 1.
ЭИ по
положительных
отрицательных
Обозначения. M
3
4
+2,510  +4,310 Па
-7,1104  -1,4104 Па
- число Маха; Re - Re
+1,0104  +3,4104 Па
-1,7104  -2,4104 Па
число Рейнольдса; Po, M
Pa - давление в форкамере и атмосферное давление; q(t), qм – текущее и мгновенное значения скоростного напора; Pс, Pи, – статическое и избыточное давление; Pi, Pi, Pi - перепад давления, измеряемое давление и безразмерный
коэффициент давления в i–й дренажной точке; Pн, Рк – нормированное (3000
2 кГ м2 ) и контрольное давление; P, Pи - перепад давления и избыточное
давление, измеряемые весовыми элементами механических аэродинамических весов (МАВ); tр, tк - температура в рабочей части и в кабине управления
АДТ,  и  - углы атаки и скольжения; ai,bi - коэффициенты градуировочных
характеристик (Грх) датчиков; k, kmax - коэффициент Грх датчика и его максимальное отклонение; k мj – значение коэффициента Грх датчика, вычисляемого в темпе измерений; u - выходной сигнал датчика; Uk, Ux - конечное значение диапазона измерений и измеренная величина в это диапазоне; u нj , u 0j ,
u ij – показания таких групп датчиков по j={19, …, 25}, {1, …, 7}, {(28, …,34);
(37, …,44); …;(523, …,529)};  - среднеквадратическая погрешность.
Структура ИИС_1 (рис. 1) состоит из: ПК типа ПК-420; блоков датчиков (БД_1 и БД_2); автоматического задатчика давления (АЗД) и калибратора электрических сигналов (АКЭС); блока согласования и фильтрации сигналов (БСФ); аппаратуры регистрации ЭД (АР_1); блока согласования с миниЭВМ (БМ); пневмотрасс.
В состав штатной ИИС_2 входят: блоки тензометрических датчиков типа ПТС (БТД); электронный коммутатор (КЭ); аэродинамические механические весы (АМВ); аппаратура регистрации ЭД (АР_2); пневмотрассы.
ПК предназначен для поочередного подключения дренажных точек к
БД_1 посредством пневмотрасс длиной до 2 м и диаметром 0,002 м.
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МЛА
Рабочая часть АТД
ИИС 1
ИИС 2

АЗД
АКЭС
Мини-ЭВМ

Pi
P(i+1)

ПК
БДТ

P(i-1)
БД_1

Pc,P0

КЭ
БМ

БСФ
АР 1

БД_2

Мини-ЭВМ
АМВ

Pa,tp,tk

БМ

Рис.1
БД_1 используется для измерения значений Pi и преобразование их в
напряжения ui. В БД_1 использованы три типа индуктивных датчиков: ДМИ0.6 для измерения параметров потока (P, Pи); ИКД_6ТДФ0.5 и ИКД_6ТДФ0.6 для измерения Pi.
Для усиления и измерения сигналов датчиков ДМИ-0.6 использована
усилительная аппаратура на несущей частоте /8АНЧ-21/, цифровая измерительная аппаратура и БСФ с БД_1
1
и БД_2 и выходными каналами.
Pср
0,5
БД_2 используется для изме0
-0,5
рения значений Pн, Рк, которые
-1
M=0.4; al=6; 1 -16 точки
формируются АЗД.
M=0,4;al=12
-1,5
M=0,4;al=20
ИИС_1
M=0,8; al=6
-2
АР_1 предназначена для изM=0,8;al=12
-2,5
M=0,4;al=6;16… 26 точки
мерения и преобразования в дисM=0,4;al=12
-3
x
кретный код значений ui.
0
20
40
60
80
100
Рис.
БДТ предназначены для измерения значений Pi в дренажных точках, каждая из которых соединена с
отдельным датчиком своей пневмотрассой длиной до 50 м и диаметром 0,004
м. Pc подается в объединенную полость БДТ. Рабочий диапазон БДТ измерения Pi  0.4 105 Па .
АМВ используются для измерения P и Pи, а также управления положением МЛА в рабочей части АДТ (установка углов ,  и необходимых значений M или Re).
АР_2 предназначена для Таблица 2
измерения и преобразования Диапазон Пределы k
Допустимая погв дискретный код показания
измеререшность  (%)
ния, мВ
датчиков БТД, а также зна1
49.84
 20
0.5
чений Pа, P0, tк, , .
49.75
 40
0.43
БМ предназначен для 2
3
49.66
80
0.42
согласования и синхрониза4
49.69
160
0.32
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ресовать произвольное число регистров в устройстве ввода-вывода; устанавливать связи между двумя устройствами при операции обмена; подключать
устройства с разной информационной производительностью; организовать
прямой доступ в память для скоростного обмена. Режим обмена информацией - асинхронный.
Метрологические характеристики ИИС_1 исследовались в статических
условиях. В качестве образцового средства использовался аттестованный
тензокалибратор с допустимой относительной погрешности (1) при 1=
0,002 и 2 = 0,01.
Sp
Проводились серии по восемь опытов. Влияние ПК на ИИС_1 в целом изуM=0,4; al=6
чалось на основании выполнения десятиM=0,4; al=12
ИИС_1
кратных измерений по всем ИК контрольM=0,4; al=20
M=0,8; al=6
ного давления. Было показано, что разM=0,8; al=12
брос ЭД каждого из ИК не превышает
двух единиц шкалы первого диапазона
измерения.
Грх датчиков определялись в виде
Рис 6.
(3), относительная (1) и допустимая (2)
погрешность при таких значениях 1= 0,3, 2 = 0,2 и Ux=½Uk (см. табл. 2.).
Методика ЭИ включает этап подготовка ИИС_1 к ЭИ и собственно сами ЭИ. На первом этапе выполняется градуировока датчиков, проверка герметичности и соответствие заданной схеме подключения. В ИИС_1 используются датчики ДМИ-0.6 с линейными Грх, а датчики ИКД с кубическими
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Грх у которых среднеквадратические погрешности не больше чем p - 0.3
%, pи - 0.1%.
На втором этапе реализован такой алгоритм ЭИ.
Шаг 1. Задание исходных данных (ввод): имя МЛА, дата ЭИ, коэффициенты Грх датчиков, , u нj , u 0j (для серии опытов) или № опыта, Pн, tk, Pa (для
одного опыта);
Шаг 2. МЛА устанавливается на заданные углы  и ;
Шаг 3. Измерение показаний датчиков при M = 0 ("нулевой" отсчет).
Шаг 4. Установить необходимое значение M или Re и выдать сигнал
”отсчет”.
Шаг 5. Измерение:
а). В течении 3 с измерить значения
, , и , и запустить ПК.
б). В течении 11 с измерить давления в 531 дренажной точке и значения
и ,.
в). Через 1 с после выполнения п. б) в течении 22 с выполнить расчет
j
k м(4), qм(6), Pi(5), Pi (7).
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Шаг 6. Регистрация, обработка и документирование ЭД.
Шаг 7. Проверить необходимость выполнения следующего опыта. Если
“да”, то на Шаг 2 , иначе на Шаг 8.
Шаг 8. Конец ЭИ.
Результаты ЭИ. ЭИ
M=0,4; al=6
Pcp
проводились при фиксироИИС_2
M=0,4; al=12
ванных значениях  = {6,
0,075
M=0,4; al=20
12, 20} и числах М ={0,4;
M=0,8;al=6
0,05
0,8}на МЛА (прямоугольное
M=0,8; al=12
крыло с предкрылком) с из0,025
вестной аэродинамикой (см.
x%
0
рис. 3). Измерения ИИС_2
0
10
20
30
40
50
60
выполнялось в течении 15 с,
-0,025
Рис. 5.
а ИИС_1 – в течении 0.5 с.
После паузы в 5  10 с выполнялся 2-й опыт и так до 10 опытов.
"Грубые" ошибки измерений исключались по критерию Романовского в
предположении выполнения условий нормального закона распределения.
Оценка случайного расхождения между двумя выборочными средними проводилась по критерию Стъюдента, а между двумя выборочными дисперсиями - по критерию Фишера.
На МЛА одновременно с ИИС_1 в 26 точках измерялось давление с помощью ИИС_2. Результаты ЭИ в виде Pср   (x) , S P  f (x) по параметрам  и
М приведены на рис. 46.
Оценка по статистическим критериям показывает на незначимое различие Pср . Тем не менее, погрешность измерения Pi ИИС_1 несколько выше погрешности ИИС_2. Вероятной причиной этого является значимое влияние
переменной составляющей давления на поверхности МЛА ввиду использования коротких пневмотрасс (см. табл. 3).
Выводы: ИИС_1 реализует новую интегрированную технология ЭИ
трансзвуковой АДТ; основная погрешность ИК ИИС_1 с датчиками ДМИ составляет 0.51.0 %, а с датчиками ИКД - 0.10.3 %; ИИС_1 обеспечивает
на одной МЛА измерение давлений в более чем 400 дренажных точках,
уменьшает длины пневмотрасс с 20 м до 1 м, снижение числа датчиков и количества ИК с 120 до 11, повышение информативности ЭИ в 3 – 4 раза; уровень погрешности измерений ИИС_1 удовлетворяет техническим требованиям трансзвуковой АДТ.
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УДК: 621.317
МУЛЬТИМЕТР З ПОЕЛЕМЕНТНОЮ МУЛЬТИПЛІКАТИВНОЮ
КОРЕКЦІЄЮ
ТУЗ Ю.М., ГЕТЬМАНСЬКИЙ А.К.
НТУУ ‘КПИ’, e-mail: 99tem4ik99@mail.ru

Мультиметри, як правило вимірюють постійну і змінну напругу та
струм, параметри R,L,C, частоту і деякі інші величини. Роздільна здатність
найбільш точних мультиметрів становить 8.5-6.5 десяткових розрядів при
роботі на постійному струмі. Похибка найкращого мультиметра HP3458 не
перевищує 0,01% на змінному струмі в діапазоні до 1кГц, а на частотах 110МГц досягає 1%. Тому у даній роботі розглядається можливість вимірювати змінну напругу у більш широкому діапазоні до 100МГц.
Мультиметр включає в себе два основних блоки - підсилювач та детектор. Похибки визначаються перш за все можливостями підсилювачів. Тому
для зменшення частотних похибок розглядається вимірювальний канал з мультиплікативною корекцією, бо частотна похибка є мультиплікативною.
Проте, щоб досягнути більшої чутливості треба врахувати і адитивні похибки, тому пропонується застосувати і адитивну корекцію. У роботі застосовується по-елементна мультиплікативна корекція блоків[1]. Як у вольтметрі В359. Він свого часу був найбільш чутливий і широкосмуговий, тому за основу
було взято його структурну схему. Для визначення питомої ваги похибок різних блоків проведено аналіз структурної схеми на основі по-елементної мультиплікативної корекції Рис.1.
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Рис. 1 Структурна схема вимірювального каналу на основі по-елементної
мультиплікативної корекції
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1
0
K 10 , K 11 -широкосмугові підсилювачі. K 2 , K 2 -лінеаризовані детектори СКЗ.

β1 ,β2 -зворотні ланки. е 10 , е 11 , е 02 , е 12 -умовно зображені суматори сигналів і адитивних похибок блоків K10 , K11 , K 02 , K12 відповідно.
Отже, першим чином було зафіксовано цифрові вихідні сигнали при реалізації алгоритму корекції:
N1 =((x + Δ10 )ЧK10 + Δ20 )ЧK 20
(1)
1
1
1
1
N2 =((x + Δ1 )ЧK1 + Δ2 )ЧK 2 ;
(2)
N3 =(((x + Δ10 )ЧK10 Чβ1 + Δ11 ЧK 11 + Δ2.1 )ЧK 12 ;
(3)
N 4 = (((x + Δ11 ) ЧK11 + Δ12 ) ЧK12 Чβ 2 + Δ.02 ) ЧK 02 ;

(4)

Похибка вимірювання знаходиться з формули:
й
δ11 Ч(γ10 + δ10 ) щ
N1 ЧN 22
х к
ъ
N=
=
(5)
к1 +
0 ъ
N3 ЧN 4 β1 Чβ 2 к (1 + B)Ч(1 + γ1 ) ъ
л
ы
Вираз в квадратних дужках формули (5) є похибкою вимірювання. Вона
є похибкою другого порядку малості. Член В складається також з похибок
різних порядків малості. Зробивши додаткові вимірювання при нульовому
вхідному сигналі можна позбавитись адитивних похибок при ідеально лінійному перетворювачі СКЗ напруги.
Оскільки СКЗ лінеаризовані перетворювачі при низьких сигналах мають
невелику точність і недостатню лінійність, тому у роботі було розглянуто дві
схеми, при 0 вхідному сигналу, та реалізація при дії частини сигналу і тому
на вході з використанням подільника напруги.
Структурну схему біло змінено так, щоб можна було зменшити кількість
складових загальної похибки. Найпростіше це зробити шляхом додаткової
адитивної корекції. Для цього необхідно збільшити кількість рівнянь, які
отримуємо при нульовому значенні вхідного сигналу.
Створимо такі додаткові рівняння :
N5 = (Δ10 ЧK10 + Δ 02 ) ЧK 02 ;
(6)
0
0
1
1
.1 щ 1
N6 = й
(7)
кл(Δ1 ЧK1 Чβ1 + Δ1 ) ЧK1 + Δ 2 ъ
ыЧK 2 ;
1
1
1
1
.0 щ 0
N7 = й
(8)
кл(Δ1 ЧK1 + Δ 2 ) ЧK 2 Чβ 2 + Δ 2 ъ
ыЧK 2 ;
N8 = (Δ11 ЧK11 + Δ12 ) ЧK12 ;
(9)
Результат вимірювання знаходиться за формулою 1.10:
(N1 - N5 )Ч(N 4 - N8 )2
x
N=
=
(10)
(N 2 - N6 ) Ч(N3 - N7 ) β1Чβ2
Перевагою такої структурної схеми є те, що в випадку незмінності похибок впродовж виконання алгоритму корекції знешкоджується дія, як адитив-
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них так і мультиплікативних похибок. Недоліком є збільшення часу вимірювання вдвоє.
У цих рівняннях не враховується похибка від не лінійності та додаткові
похибки, які залежать від рівня сигналу. Для їх мінімізації запропоновано
структурну схему Рис 2.
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Рис. 2 Структурна схема з додатковою корекцією блоків та лінеаризацією

K10 , K11 -широкосмугові підсилювачі. K 02 , K12 - лінеаризовані детектори СКЗ.
β1 ,β2 -зворотні ланки. е 10 , е 11 , е 02 , е 12 -умовно зображені суматори сигналів і адитивних похибок блоків K10 , K11 , K 02 , K12 відповідно. ПН - подільник напруги.
Л-лінеаризатор. КА-аналого-цифровий перетворювач. П -процесор (мікроконт-ролер).
Слід зазначити, що алгоритм корекції не обов’язково робити перед кожним вимірюванням, можна робити корекцію запам’ятовуючі дані та періодично обновлювати їх, через те, що абсолютне значення похибки не залежить
від рівня сигналу.
Схема описується наступними рівняннями:
N1 = {((x + Δ10 ) ЧK10 + Δ 02 ) ЧK 02 + Δ А }ЧK A ;
(11)

N 2 = {((x + Δ11 ) ЧK11 + Δ12 ) ЧK12 + Δ А }ЧK A ;

(12)

N3 = {(((x + Δ10 ) ЧK10 Чβ1 + Δ11 ) ЧK11 + Δ.12 ) ЧK12 + Δ А }ЧK A ;

(13)

N 4 = {(((x + Δ11 ) ЧK11 + Δ12 ) ЧK12 Чβ 2 + Δ.02 ) ЧK 02 + Δ А }ЧK A ;

(14)
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N5 = {((kx + Δ10 ) ЧK10 + Δ 02 ) ЧK 02 + Δ А }ЧK A ;

(15)

0
0
1
1
.1 щ 1
N 6 = {й
к
л((kx + Δ1 ) ЧK1 Чβ1 + Δ1 ) ЧK1 + Δ 2 ъ
ыЧK 2 + Δ А }ЧK A ;
1
1
1
1
.0 щ 0
N 7 = {й
((kx
+
Δ
)
Ч
K
+
Δ
)
Ч
K
Ч
β
+
Δ
1
1
2
2
2
2 ъ
к
л
ыЧK 2 + Δ А }ЧK A ;

(16)

N8 = {((kx + Δ11 ) ЧK11 + Δ12 ) ЧK12 + Δ А }ЧK A

(18)

(17)

k- коефіцієнт ділення допоміжного подільника вхідної напруги.
Запропоновано наступний алгоритм обчислень :
(N1 - N5 )Ч(N 4 - N8 )2 x ЧK А Ч(1- k)
N(8) =
=
(19)
(N 2 - N 6 ) Ч(N3 - N 7 )
β1Чβ2
З формули (19) отримаємо результат вимірювання.

x=

N Чβ1 Чβ 2
(1- k )ЧK A

(20)

Як видно з формули (20) в результаті вимірювання відсутні адитивні і
мультиплікативні похибки підсилювачів і лінійних детекторів.
Недоліком останньої схеми є збільшення в два рази часу вимірювання.
Цей недолік можна зменшити попередньо врахувавши похибку перед серією
вимірювань. Для чого спочатку проводять вимірювання та обчислення за формулою (19). Далі проводяться обчислення з врахуванням тільки чотирьох
рівнянь(11, 12, 13, 14).
Позначимо результат з 4 рівнянь:
N1 ЧN 23
N(4) =
(21)
(N 2 ЧN 4 )
Після цього знаходиться відносна похибка N(4) порівняно з N(8) при однакових значеннях вхідної величини х.
ξ4 =

N(4) - N(8) N(4)
=
-1
N(8)
N(8)

(22)

Скорегований результат при різних значеннях вимірювальної величини
отримаємо за формулою (23), застосовуючи корегуючий множник мультиплікативної корекції(24):
N c = N(4) ЧK M
KM =

N(8) П
N(4) П

(23)
(24)

N(4)П порівняно з N(8)П – результати попередніх обчислень перед серією
вимірювань.
Висновок: таким чином, застосована мультиплікативна та адитивна корекції при дії частини сигналу та при роботі з лінеаризованими детекторами,
дозволяє мінімізувати, як мультиплікативні так і адитивні похибки і створюється можливість роботи з лінеаризованими термоперетворювачами СКЗ.
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УДК: 536.521
ВИМІРЮВАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ ПОЛУМ'Я ОПТИЧНИМИ
МЕТОДАМИ
ТУЗ Ю. М., КОЗИР О.В.
НТУУ ‘КПІ’, e-mail: tuz@aer.ntu-kpi.kiev.ua

Постановка задачі. Технічні показники ракетних двигунів, такі як
міцність, витривалість, ефективність роботи та інші, в значній мірі залежать
від розподілу температури в факелі викидних газів. Від температури полум'я
залежить ефективність використання джерел енергії (пальників) в високотемпературних процесах. Просторовий і часовий розподіл температури і
коефіцієнту випромінювання полум'я в системах спалювання впливає на
процеси горіння і виникнення забруднення
Мета. Розробка методу вимірювання розподілу температури в полі викидних газів ракетних двигунів і полум'ї газових пальників для підвищення
ефективності їх роботи.
Викладення основного тексту. Проаналізувавши існуючі методи
вимірювання температури, був запропонований метод визначення розподілу
температури в полі викидних газів та полум’ї, заснований на порівнянні інтенсивностей випромінювання газового потоку і абсолютно чорного тіла
(АЧТ) [1]. Залежність інтенсивності випромінювання АЧТ від температури
відома. Змінюючи температуру АЧТ і домагаючись відповідності інтенсивностей випромінювання полум'я і АЧТ отримуємо температуру полум'я (рис.
1). АЧТ дозволяє також врахувати вплив на результати вимірювання випромінювання навколишнього середовища [2].
1. Безконтактні методи вимірювання температури.
За наявністю додаткових джерел випромінювання безконтактні методи
вимірювання температури можна розділити на пасивні – температура визначається за власним випромінюванням тіла, і активні – використовують додаткові джерела випромінювання (лазери, АЧТ) і визначають температуру тіл
за допомогою світлового променю.
Пірометричні методи є класичними і давно відомими. Ці методи використовують при вимірюванні температури перш за все твердих та розплавлених
тіл. Головним недоліком цих методів є необхідність заздалегідь знати випромінюючі властивості тіла [3].
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Перевагу серед цих методів має спектральна пірометрія, оскільки температура полум’я вимірюється на декількох тисячах довжин хвиль і за допомогою цифрової обробки визначаються довжини, де полум’я має «чорне» випромінювання або в крайньому разі «сіре» [4]. Цей метод є порівняно новим і
ще є не розвинутим.

Рис. 1. Вимірювання температури полум’я методом термокомпарування

Рис. 2 Класифікація безконтактних методів вимірювання температури
Тепловізори дають двовимірну картину випромінювання: можна досліджувати поле розподілу температур по довжині полум’я. Але вони
працюють тільки в обмеженому діапазоні довжин хвиль (3-5, 8-14 мкм) [5].
Порівняно новими є лазерні активні методи вимірювання. Вони засновані на температурній залежності оптичних параметрів тіл, які визначаються
методами поглинання, відбивання, розсіювання, фотолюмінесценції [6-7]. Ці
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методи звичайно використовуються для 2 - та 3-мірних вимірювань температури полум'я в лабораторіях, але вони непридатні для використання в промисловості, внаслідок складності будови і високої вартості систем.
2. Абсолютно чорні тіла
Зроблено огляд існуючих моделей абсолютно чорного тіла, які можна
використати для створення просторової картини випромінювання, яка подібна до тої, яку створює випромінювання розжареного газового потоку.
АЧТ – випромінювач, який поглинає все падаюче на нього випромінювання у всьому діапазоні довжин хвиль. АЧТ знаходиться в тепловій
рівновазі із випромінюванням – випромінює стільки, скільки поглинає. АЧТ
при температурі Т випромінює максимальну кількість енергії у всьому спектральному діапазоні. В природі АЧТ не існує, це фізична ідеалізація [2].
Реальні АЧТ є еталонними тепловими випромінювачами. Їх застосовують для: паспортизації приймачів випромінювання; визначення характеристик пропускання і поглинання матеріалів; контролю пірометрів, радіометрів
та інших вимірювальних приладів.
Моделі АЧТ. Випромінювачем може бути замкнута порожнина з невеликим отвором або пласка пластина. Випромінювання порожнинного АЧТ
більше плаского. У порожнинному АЧТ випромінювання проникає в порожнину через отвір і багаторазово відбивається і поглинається. Порожнинні
АЧТ можуть мати різну форм. Внутрішня поверхня рівномірно нагрівається
намотаним на осердя дротом, що дозволяє створити термодинамічну рівновагу всередині порожнини. Працюють при температурах до 3000 К - порожнинні і до 500 К - пласкі.
Вимірювальні лампи розжарювання (ЛР) є тепловими джерелами оптичного випромінювання, застосовуються в метрології для вимірювання
світлових і теплових параметрів джерел світла, для повірки і калібрування
засобів вимірювань. Вони перетворюють електричну енергію в електромагнітне випромінювання в УФ, видимому та ІЧ спектральних діапазонах.
Мінімальна довжина хвилі, випромінюваної енергії, дорівнює 0,25 мкм [8].
Тому лампи розжарювання можуть використовуватися в якості міри УФ випромінювання. Основна частка випромінювання вольфрамової лампи розжарювання припадає на ІЧ діапазон, починаючи від 0,78 мкм.
Переваги ЛР: простота виготовлення; зручність експлуатації; безперервний спектр випромінювання; зміна електричних і температурних параметрів
у широкому діапазоні; висока стабільність параметрів протягом терміну
служби; хороша відтворюваність і збіжність параметрів.
Мініатюрні лампи розжарювання ІЧ випромінювання
Мініатюрні теплові джерела ІЧ випромінювання використовуються для
аналізу газу, спектроскопії, калібрування, формування зображень. Можуть
працювати в стаціонарному або пульсуючому режимі, в широкому і вузькому
діапазонах довжин хвиль Застосовуються в лабораторних або польових умовах, оскільки мають багаторічний термін служби і стійкі характеристики.
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Нитка розжарення, у вигляді намотаною дроту високого опору, працює при
температурі біля 1500 К [9-10].
Висновки. Оптичні методи дозволяють вимірювати температуру полум’я, не вносячи в нього збурення. Метод термокомпарування дозволяє
визначити просторовий розподіл температури в полі полум’я газового пальника і викидних газів ракетних двигунів, використовуючи лампи розжарювання для створення еталонного випромінювання. Це забезпечує можливість порівняння зображень отриманих від полум’я і АЧТ
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УДК 621.317
ШИРОКОПОЛОСНИЙ ВОЛЬТМЕТР З МУЛЬТИПЛІКАТИВНОЮ
КОРЕКЦІЄЮ ПОХИБОК
ТУЗ Ю. М., КОШАРНИЙ М.А.
НТУУ ‘КПІ’,e-mail nikolay.kosharniy@gmail.com

Задача: розробити мультиметр, який буде вимірювати інтегральні значення сигналів на основі вибірок миттєвих значеннь напруги від 0,265мВ до
1000В в діапазоні частот 10Гц- 100МГц.
Основною метою є підвищення точності в широкому діапазоні частот
при вимірюванні напруги змінного струму.
Для зменшення похибок застосовано структурно-алгоритмічні методи
підвищення точності шляхом корекції похибок з використанням мультиплікативної та адитивної корекції.
Для вирішення задачі запропоновано структурну схему рис. 1, в якій реалізується алгоритм мультиплікативної корекції блоків.
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Отже, першим чином було зафіксовано цифрові вихідні сигнали при реалізації алгоритму корекції:

Рис 1. Структурна схема пристрою з мультиплікативною корекцією першого
блоку K10 .
Традиційно вимірювальний канал напруги змінного струму передбачає
послідовне включення вхідних масштабних перетворювачів, підсилювача та
аналого-цифрового перетворювача АЦП. Основним джерелом похибки є
адитивна і мультиплікативна похибка підсилювача.
Для їх мінімізації запропоновано структурну схему рис.1, яка включає в
себе основний підсилювач K10 , зворотну ланку 1 , допоміжний підсилювач
K11 , АЦП K 20 , мікропроцесор МП, перемикачі 1 ,  2 ,  3 . Умовно позначені
суматори 1 ,  2 , 3 сигналів і активних похибок блоків.
х - вимірювана величина;
10 , 11 ,  02 - абсолютні адитивні приведені до входу похибки блоків K10 ,
K11 , K 20 , відповідно;
0
0
1
K10  K01
 (1   10 ) K11  K01
 (1   20 )
 (1   11 ) K20  K02

,

0
01

1
01

K , K , K

0
02

,
(1)
- номінальні (розрахункові) значення коефіцієнтів K10 , K11 ,

K 20 , відповідно;

 10 ,  11 ,  20 - відносні мультиплікативні похибки коефіцієнтів K10 , K11 , K 20 ,

відповідно.
Блоки K10 , K11 , K 20 мають адитивні і мультиплікативні похибки.
Схема рис. 1 працює таким чином: вимірювана величина х перетворюється в цифровий код три рази, проходячи різними шляхами.
(2)
N1  [( x  10 )  K10  02 ]  K20 - заноситься в чисельник
(3)
N2  {[( x  10 )  K10  1  11 ]  K11  02 } K20 - заноситься в знаменник
(4)
N3  [( x  11 )  K11  02 ]K20 - заноситься в чисельник
Результат отримуємо за формулою:

N

N1  N3
N2

(5)
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Перетворимо вирази (2), (3), (4) з метою представити їх через коефіцієн10
0
1
, 11  1 ,  20  2 .
х
х
х
0

 
N1  x  K10  K 20  1  10  20 
K1 



11 
 20
0
1
0
0
N 2  x  K1  1  K1  K 2  1  1  0

 0
K1  1  K1  1  K11 


ти та відносні похибки: 10 

(6)
(7)


0 
N3  x  K11  K 20  1  11  21 
(8)
K1 

За умови K 010 >>1, K 011 >>1 також нехтуючи похибками третього і четвер-

того порядків малості отримаємо спрощену формулу результату вимірювання.
N

0

x  K02
0
 0  1 
 1   20  1 2
 1 1 ;
1 
K01  1    1   

(9)

Аналіз останнього виразу показує, що мультиплікативна похибка  20 , як і
слід було очікувати, входить в результуючу повністю, адитивна  20 ослаблюється в K 011 раз. Але не слід забувати, що  20 =

 02
і тому вимоги до неї
x

значні при малих значеннях х .
Адитивні похибки блоків K10 , K11 перемножаються і в результуючу похибку входять в вигляді похибки другого порядку малості, мультиплікативні
похибки блоків K10 та K11 будуть впливати разом з адитивними, як похибки
третього порядків малості.
Така схема мультиплікативної корекції має переваги порівняно з традиційними при створенні широкосмугових високочутливих вольтметрів
змінного струму, тому що амплітудно-частотні похибки найбільш виражені в
підсилювачах змінної напруги впливають в складі похибок тільки третього
порядку малості.
Вплив адитивних і мультиплікативних похибок може бути мінімізований також і в другому порядку малості, якщо здійснити додаткові
вимірювання при нульовому вхідному сигналі.
Для реалізації додаткової адитивної корекції структурну схему Рис.1 доповнимо перемикачем П0 , пристроями віднімання N1  N4 , N2  N5 , N3  N6 , а
систему рівнянь (2), (3), (4) доповним трьома аналогічними рівняннями при
нульовому вхідному сигналі.
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Рис. 2 Структурна схема пристрою з мультиплікативною та додатковою
адитивною корекцією.
N1   x  10   K10   02   K 20 ;





Вхідний сигнал х: N 2   x  10   K10  1  11   K11   02  K 20 ;
N3   x  11   K11   02   K 20 ;
N 4   10  K10   02   K 20 ;

Вхідний сигнал х=0: N5   10  K10  1  11   K11   02   K 20 ;

(10), (11), (12)

N 6   11  K11   02   K 20 ;

Результат вимірювання знаходимо за формулою (13) з урахуванням
рівнянь (2), (3), (4), (10), (11), (12):
N1  N 4    N3  N6  x  K10  K 20  x  K11  K 20

N

N 2  N5

x  K  1  K  K
0
1

1
1

0
2

 x

0
K02





 1   20



(13)

Як видно з формули (13) похибка результату вимірювання містить в собі
тільки мультиплікативну похибку  20 блока K 20 , що є природним, оскільки цей
блок не охоплений мультиплікативною корекцією. Похибки другого і вищих
порядків при алгоритмі (13) відсутні, що є великою перевагою такої структурної схеми. Недоліком є збільшення в двічі часу вимірювань, та деякі апаратні(перемикачі) та алгоритмічні ускладнення, але вони неминучі при намаганні значно підвищити точніть.
Для реалізації вимірювань в діапазоні частот до 100 МГц необхідно застосувати швидкодіючі АЦП:
АЦП прямого перетворення або паралельний АЦП містить по одному
компаратору на кожен дискретний рівень вхідного сигналу. У будь-який момент часу тільки компаратори, відповідні рівням нижче за рівень вхідного
сигналу, видадуть на своєму виході сигнал перевищення. Сигнали зі всіх
компараторів поступають на логічну схему яка видає цифровий код, залежний від того, скільки компараторів показали перевищення. Паралельні АЦП
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дуже швидкі, але зазвичай мають розрядність не більше 8 бітів (256 компараторів), оскільки, мають велику і дорогу схему. АЦП цього типу мають дуже
великий розмір кристала мікросхеми, високу вхідну ємність, і можуть видавати короткочасні помилки на виході. Часто використовуються для відео або
інших високочастотних сигналів.
Конвеєрні АЦП(з адитивною корекцією) використовують два або більше кроків-піддіапазонів. На першому кроці проводиться грубе перетворення
(з низькою розрядністю). Далі визначається різниця між вхідним сигналом і
аналоговим сигналом, відповідним результату грубого перетворення (з допоміжного ЦАП, на який подається грубий код). На другому кроці знайдена
різниця піддається перетворенню, і отриманий код об'єднується з грубим кодом для набуття повного вигідного цифрового значення. АЦП цього типу
швидкі, мають високу розрядність і невеликий розмір корпусу. АЦП з адитивною корекцією[2], що отримали останню назку конвеєрні.
АЦП послідовного наближення або АЦП з порозрядним врівноваженням
містить компаратор, допоміжний ЦАП і регістр послідовного наближення.
АЦП перетворить аналоговий сигнал в цифровий за N кроків, де N - розрядність АЦП. На кожному кроці визначається по одному біту шуканого цифрового значення, починаючи від СЗР і закінчуючи МЗР. Послідовність дій за
визначенням чергового біта полягає в наступному. На допоміжному ЦАП виставляється аналогове значення, утворене з бітів, вже визначених на попередніх кроках; битий, який повинен бути визначений на цьому кроці, виставляється в 1, молодші біти встановлені в 0. Отримане на допоміжному ЦАП
значення порівнюється з вхідним аналоговим значенням. Якщо значення
вхідного сигналу більше значення на допоміжному ЦАП, то визначуваний біт
отримує значення 1, інакше 0. Таким чином, визначення підсумкового цифрового значення нагадує двійковий пошук. АЦП цього типу володіють одночасно високою швидкістю і хорошою розрядністю.
Сигма-Дельта АЦП (звані також Дельта-Сигма АЦП) проводить аналого-цифрове перетворення з частотою дискретизації, що у багато разів перевищує потрібну і шляхом фільтрації залишає в сигналі тільки потрібну спектральну смугу.
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Рис. 3. Граничні параметри різних типів АЦП
Для наших цілей потрібно використовувати конвеєрні, порозрядні та
сігма-дельта АЦП що задовольняють умовам швидкодії та великої кількості
розрядів, їх узагальнені характеристики на площині розрядність-швидкодія
зображена на рис. 3.
Висновок: для зменшення похибок було застосовано структурноалгоритмічні методи підвищення точності шляхом корекції похибок з використанням мультиплікативної та адитивної корекції. Завдяки чому мінімізовані, як мультиплікативні так і адитивні похибки і створена можливість роботи з застосуванням швидкодіючих АЦП.
Література:
Туз Ю. М. Структурные методы повышения точности измерительных устройств:
Издательское объединение «Вища школа», 1976, 266 с.
2. Хоровиц П., Хилл У. Искусство схемотехники: В 3-х томах: Т. 2. - М.: Мир,
1993.—371 с.
3. Решетнік О.О. Високопродуктивні АЦП із змінними тривалостями тактів порозрядного наближення з ваговою надлишковістю : автореф. дис. к.т.н/ Решетнік О.О. Вінницький національний технічний університет. – Вінниця, 2011. – 19 с.

УДК: 62-404.1
ІНФОРМАЦІЙНО ВИМІРЮВАЛЬНА СИСТЕМА ГУСТИНИ
АВІАЦІЙНОГО ПАЛИВА
ЧЕКАНОВСЬКИЙ О.В.
НТУУ ‘КПІ’, e-mail chekanos@rambler.ru

Під час польоту , паливо літака піддасться метаморфозам які впливають
на кількісний розхід палива. Під дією температури паливо має властивості
кристалізуватись. Кристалізація палива вливає на кількість енергії яка
виділяється при його згорянні, тобто при деяких обставинах літаку може не
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вистачити палива для завершення польоту. Щоб контролювати процес кристалізації необхідно розробити давач густини, який буде аналізувати паливо
в баці, або магістралях.
Система вимірювання густини палива повинна мати такі параметри: точність визначення густини повинна бути 0,5%; - робочий струм до 5 мкА; діапазон вимірювання (700 ... 1000 кг / м ^ 3); - система повинна зберігати
працездатність в температурному діапазоні (- 50 ... 80)°С.
Структурна схема вимірювальної системи представлена на рисунку
нижче.

Рис.1 Структурна схема вимірювальної системи густину авіаційного палива
на базі вібраційних датчиків
На схемі позначено: ППЧ - Перетворювач густина-частота; ГТИ - Генератор тактових імпульсів; ДЧ - Датчик температури; ПСН - Перетворювач
опір-напруга; СИ - Лічильник імпульсів; АЦП - Аналого-цифровий перетворювач; ВУ - Обчислювальний пристрій; ПИ - Перетворювач інтерфейсу.
Вимірювальна система щільності авіаційного палива на базі вібраційних
датчиків має у своїй структурі два вимірювальних канали: канал вимірювання густини ( основний) і вимірювальний канал температури (допоміжний ) .
Первинний перетворювач основного вимірювального каналу повинен знаходитись в паливному баку (не повністю) , його призначення ─ перетворення
густини в частоту. З виходу з ППЧ (перетворювач густина – частота)
знімаємо частотний сигнал , який подається на лічильник , для підрахунку
імпульсів. Паралельно з інформацією з ППЧ , на лічильники надходить сигнал з ГТИ (генератора тактових імпульсів) , який призначається для заповнення “часових воріт” із заданою частотою. Далі сигнал з лічильників,
подається на обчислювальний блок ( ВУ) . В цей же час працює допоміжний
канал вимірювання температури. На датчик температури (ДТ) подається
напруга , і при зміні температури його опір змінюється . Опір є параметром
переданим на блок ПСН (перетворювач опір напруга) . Далі напруга, що виходить з ПСН , подається на АЦП ( аналого -цифровий перетворювач) , який
перетворює дані для роботи та розрахунків проводяться в ВУ.
Густину середовища можна визначити за формулою:
(1)
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де :
густина палива, частота коливання резонатора ,
модуль
пружності , а и h0 — радіус (ширина) і товщина пластини.
Значення модуля пружності ¸ а також геометричні розміри резонатора
записуються в флеш пам'яті ,при виборі резонатора.
а, h0 та табличні дані. Значення знаходимо:
(2)
Для вимірювальної системи густини палива дуже важливим є контроль
температури, тому що багато чинників залежні від неї. А сааме:
(3)
где
коефіцієнт об'ємного розширення вимірюваної рідини (°
),
- відхилення температури від
°C (при данній температурі ми нормуємо датчик). Для модуля пружності також існує залежність
значення від температури, її виражають так:
(4)
где
─ температурні коефіцієнти модуля пружності матеріалу резонаторів (°
).Також від температури залежать геометричні параметри резонатора:
,
,
(5)
температурні коефіцієнти лінійного розширення матеріалу резонаторів.
Тобто після отримання відомостей про температуру палива в баку
функцію перетворення буде мати такий вигляд:
;
(6)
Теоретична частота, коливання резонатора в середовищі в якому
калібруеться прилад буде залежати від елементів генератора: збуджуючої
катушки (включеної в коливальний контур) та катушки приймача.
Обраховуеться за формулою:
=
.
(7)
Розроблена вимірювальна система призначена для прийняття даних з
датчика і перетворення їх в інформативний параметр (густину), для подальшої обробки і розрахунків. Система може бути застосована у виробництві, де
є необхідність у контролі та визначенні густини рідин у середині баків або
інших закритих ємностей.
На даний момент система в стадії побудови фізичної моделі.
Література.
1. Ю. К. Тараненко, А. Н. Петренко «Методика расчета высокочастотных плотномеров с их инвариантностью к колебаниям температуры и давления контролируемой среды».
2. Жуков Ю.П. Вибрационные плотномеры. – М.: Энергоатомиздат, 1991. – 144 с.
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Н.Э. Баумана, 2004. – 408 с.
4. Тараненко Ю.К. «Математична модель вимірювального перетворення щільності
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УДК 681.3
РЕАЛІЗАЦІЯ ВБУДОВАНОГО WEB-СЕРВЕРА НА БАЗІ ЯДРА ARM
CORTEX-M3
ЧЕРНЯВСЬКИЙ А.Л.
НТУУ ‘КПІ’,e-mail tuz@aer.ntu-kpi.kiev.ua

Сучасний стан промислового виробництва обумовлює важливість задач
моніторингу технічних об’єктів. Виробничі системи постійно ускладнюються, кількість зв’язків у системах зростає експоненціально, збільшується вірогідність виникнення збоїв, неправильної роботи устаткування, помилок у алгоритмах обробки інформації, виходу з ладу обладнання в результаті відхилення технологічних параметрів від норми.
Завдяки оперативному виявленню відхилень параметрів технічних
об’єктів промислові підприємства мають змогу проводити профілактичні заходи, які є значно дешевшими, ніж відновлення працездатності системи після
її відмови, а також дозволяють зменшити до мінімуму час простою виробничого процесу, що також впливає на економічну ефективність підприємства
[1]. Таким чином, в сучасному виробничому процесі моніторинг технічних
об’єктів грає важливу роль. Система моніторингу технічних об’єктів має бути універсальною, тобто вона повинна легко адаптуватись до різних умов роботи, працювати з різними типами вимірювальних параметрів, швидко монтуватись, при потребі модернізуватись і розширюватись.
Системи віддаленого моніторингу, які не пов’язані територіально з
об’єктом контролю, також задовольняють наведені вище вимоги. Основною
відмінністю таких систем є те, що датчики, які отримують первинну інформацію, знаходяться безпосередньо на об’єктах вимірювання, а робоче місце і
оператор – в іншому місці.
В розробленій системі використовується технологія Ethernet в якості каналу для передачі даних у мережу Internet. Завдяки цьому оператор має можливість отримувати інформацію про стан об’єктів з будь-якого місця, де є доступ до мережі Internet. В якості клієнтського терміналу може використовуватись персональний комп'ютер або будь-який інший пристрій, який має
вбудований Web-браузер, наприклад, мобільний телефон або планшетний
комп’ютер.
Переваги віддаленого моніторингу об'єктів через мережу Internet: керуюча система не прив'язана просторово до виконавчих пристроїв і датчиків,
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торингу; відсутня необхідність прокладки додаткової кабельної мережі для
зв'язку компонентів системи;
Для отримання даних і керування системою можна використовувати
прикладне програмне забезпечення (наприклад, web-браузер), яке вже предвстановлено на більшості клієнтських терміналів.
В якості керуючої системи використовується мікроконтролерний пристрій із контролером Ethernet (рис. 1).

Рис. 1 – Організація доступу до Internet
Розроблена система використовує підключення до мережі через інтерфейс Ethernet. В якості мікроконтролерного пристрою використовується відладочна плата EVB-9B95 на базі мікроконтролера Stellaris LM3S9B95 з ядром
ARM Cortex-M3 фірми Texas Instruments [2]. Цей мікроконтролер має вбудований Ethernet-контролер, який дозволяє реалізувати підключення до мережі
Internet без додаткових пристроїв. Завдяки можливості підключення додаткової SD карти система дає змогу зберігати великі об’єми вимірювальної інформації на переносному накопичувачі (рис. 2).

Рис. 2 – Плата EVB-9B95
Також контролер має два 10-ти бітні АЦП, 256 кілобайт NAND-пам’яті,
три UARTи з підтримкою IrDA і ISO 7816, а також інтерфейс USB та шину
I2C [3].
Контролер виконує функції блоку збору і обробки інформації, а також
вбудованого Web-сервера. Отримана інформація з датчиків попередньо обробляється, після чого передається на сервер збору даних, який записує дані
на зовнішній накопичувач microSD. Вбудований web-сервер дозволяє отримувати доступ як до збережених, так і до поточних даних у зручному для
сприйняття вигляді на web-сторінці.
Програмне забезпечення виконано і адаптовано для контролера
LM3S9B95 на основі відкритого стеку uIP (microIP), який є спрощеною версією легковісного модулю lwIP (в uIP не використовується динамічна пам'ять, що дозволяє зменшити об’єм необхідної памяті)[4]. Розроблене програмне забезпечення підтримує наступні протоколи стеку TCP/IP: протокол
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керування передачею (TCP); протокол дейтаграм користувача (UDP); міжмережевий протокол (IP); міжмережевий протокол керуючих повідомлень
(ICMP); протокол визначення адрес(ARP); протокол точка-точка (PPP); протокол динамічної конфігурації вузла (DHCP).
На рис. 3 наведено Web-сторінку, на якій відображається вимірювальна
інформація блоків сонячних батарей, а саме вироблена потужність кожним
блоком на протязі дня і поточна температура повітря в районі встановлення
блоків.

Рис. 3 – Web-сторінка системи моніторингу блоків сонячних батарей
Література.
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Створення розгалуженої мережі засобів комунікації і зв’язку, таких як
радіо, телефонія та Internet послужило поштовхом для розвитку інформаційно-вимірювальних систем з віддаленим доступом. При цьому, домінуючим і
найбільш перспективним способом обміну інформацією стає саме Internet.
Тому розвиток глобальної мережі Інтернет з одного боку, та створення інформаційно-вимірювальних систем з використанням Інтернет-керованих інтерфейсів створює сприятливі умови для розвитку сучасних технологій віддалеНауково - технічна конференція викладачів, науковців, аспірантів та студентів присвячена Дню Науки, 26 – 27 травня 2014 року
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ного збору та обробки інформації. І на фоні цього особливої уваги зараз вимагають пристрої, які мають Ethernet інтерфейс для реалізації задач отримання даних та керування. Прикладом таких пристроїв можуть послужити системи, спроектовані з використанням контролерів, які мають вбудовану підтримку Ethernet, або ж системи, побудовані з використанням сторонніх Ethernet контролерів, наприклад мікросхеми CP220х виробництва компанії Silicon
Labs.
До ключових переваг подібного роду систем можна віднести:
- Віддалений моніторинг і контроль. Якщо обслуговувана система
підключена до мережі, то все, що необхідно для отримання інформації та
контролю - це персональний комп’ютер, мікрокомп’ютер, портативні пристрої.
- Відсутність необхідності в розробці спеціального програмного забезпечення для PC або інших пристроїв. У більшості випадків для виконання задач моніторингу та управління буде достатньо Інтернет браузера або гіпертерміналу. Деякі конкретні системні операції, які не так просто реалізувати
загальнодоступним програмним забезпеченням, можливо здійснити за допомогою спеціальних додатків.
- Використання існуючої інфраструктури - Ethernet. Ethernet є найбільш
широко використовуваним мережевим стандартом. Прогресуючі компанії та
промислові підприємства вже оснащені Ethernet мережами. У випадку використання бездротової локальної мережі встановлюються недорогі мости
сполучення, які дають змогу підключення дротових Ethernet пристроїв.
- Легкість використання. За допомогою мікроконтролерів SiLabs серії
С8051F34х та Ethernet контролерів серії CP220x є можливість інтегрування
Ethernet системи у ціночутливі проекти. А використання TCP/IP Configuration
Wizard та інших програмних продуктів компанії Silicon Laboratories значно
полегшує розробку вбудованих систем.
В доповіді наведені результати організації віддаленого доступу до
обладнання по каналу Ethernet на базі мережевих контролерів SiLabs CP220x,
а також запропонована концепція побудови мікросервера. Структурну схему
системи наведено на рис. 1.

Рис. 1 – Структурна схема системи
CP220х - однокристальні Ethernet контролери з низьким енергоспоживанням та широкою функціональністю. На додаток до сумісності з протоколом IEEE 802.3 10BASE-T PHY, контролери включають 8kB Flash-пам'яті на
кристалі в корпусах QFN28 і TQFP48. Мікросхеми CP220x дозволяють забезпечити Ethernet доступ для мікроконтролерів і хост-процесорів, задіявши заНауково - технічна конференція викладачів, науковців, аспірантів та студентів присвячена Дню Науки, 26 – 27 травня 2014 року
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галом 11 ліній вводу/виводу. Паралельний 8-бітний інтерфейс працює як у
паралельному, так і в послідовному режимах. Вбудована Flash-пам'ять може
використовуватися для розміщення даних користувача, контенту веб-сервера
або як звичайна енергонезалежна пам'ять. Також у Flash пам’яті зберігається
унікальний 48-бітний MAC-адрес, запрограмований виробником.
На основі контролерів CP220x можна реалізувати наступні методи доступу: - використання веб-браузера; - використання HyperTerminal; отримання результатів на електронну поштову скриньку; - використання допоміжного клієнтського програмного забезпечення.
На рис. 2 зображено методи доступу, які можуть бути використані для
вбудованої системи віддаленого технічного моніторингу та контролю.

Рис. 2 - Методи доступу до вбудованої системи
Кожен, підключений до мережі, пристрій має MAC-адресу і IP адресу
для зв'язку з іншими пристроями. Використання CP220x потребує лише присвоєння IP адреси, так як MAC адреса запрограмована у Flash пам’яті. IP адресу можливо налаштувати наступними чотирма методами: - автоматичне
налаштування IP адреси;- автоматичне налаштування IP адреси з використанням Netfinder;- статичне налаштування IP адреси;- статичне налаштування IP адреси з використанням Netfinder.
Мікросервер реалізовано на базі модуля CP2201EB, основними компонентами якого є 8-ми бітний х51-сумісний контролер С8051F340, мережевий
контролер CP2201, датчик освітлення та порт RJ45. Крім того до складу системи входить модуль С8051F310DK. Обмін даними між MCU С8051F340 та
С8051F310 забезпечується через присутні в них UART-контролери.
На базі промислового TCP/IP стеку, розроблено програмне забезпечення, яке реалізує віддалений моніторинг та контроль мікросервера через інтерфейс веб-браузера. Розроблена система реалізує наступні функції: - пошук в мережі DHCP-сервера; - сумісність з утилітою Netfinder; - відображення показань датчика освітлення; - відображення показань датчика темпеНауково - технічна конференція викладачів, науковців, аспірантів та студентів присвячена Дню Науки, 26 – 27 травня 2014 року

100

Факультет авіаційних та космічних систем НТУУ «КПІ»
ратури MCU C8051F340; - керування та моніторинг стану світлодіодів модуля CP2201EB; - відображення стану портів вводу/виводу MCU C8051F310.
Зовнішній вигляд макету мікросервера наведена на рис. 3.

Рис. 3 – Макет мікросервера
Література
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Загальна постановка проблеми. На разі набувають великої популярності технології 3D-друку, що надають широкі можливості друкувати моделі
та прототипи для різноманітних задач. Легкість і швидкість створення таких
прототипів, мабуть, і є тією самою складовою, завдяки якій данні технології
набувають великої популярності, стають все більш актуальними для побутового та науково-технічного використання. Найбільш розповсюдженим в «домашніх умовах» є 3D-принтери на основі FDM технології друку [1]. Саме для
цієї технології і були проведенні тести якості друку.
Об’єкт дослідження. До складу лабораторного устаткування входить
принтер типу RepRap (Replicating Rapid - prototyper – відновлювальний механізм для швидкого прототипування). Його робочий об'єм складає
200×200×100, що дозволяє задовольняти потреби в деталях для промислових
проектів і для домашнього ужитку, починаючи від відкривачки для пляшок і
закінчуючи деталями для роботів. Точність друку в теорії становить 0,1 мм, а
на практиці це близько 0,2 мм [2].
Відмінною здатністю цього принтера є можливість самовідтворення. На
даний момент він здатний надрукувати близько 60 % своїх деталей. Останнє
можна придбати в готовому вигляді.
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Забезпечення якості друку. Для забезпечення максимально можливої
якості друку, необхідно враховувати комплекс параметрів, починаючи з
калібрування механіки принтера до параметрів друку і швидкості подачі пластикової нитки.
Насамперед, для якісного друку необхідно відкалібрувати усі підсистеми
принтеру, а саме: крок двигунів та зміщення каретки; положення каретки по
осям X, Y, Z; температуру екструдера; подачу пластикового прутка; температуру стола.
При цьому потрібно завжди пильно слідкувати за тим, щоб налаштування по осі Z відповідало нормі, адже на різних поверхнях може бути різний
кут нахилу, що впливає на відстань між столом і соплом.
Для калібрування по осі Z потрібно домогтися відстані від столу до сопла близько 0,1 мм, тобто щоб листок паперу проходив із незначним зусиллям.
Така відстань повинна зберігатися відносно всієї робочої поверхні столу. Забезпечувати її необхідно при розігрітих до робочих температур столі і екструдері, адже при нагрівання елементи можуть розширюватись, що впливає
на точність калібрування.
Тепер, коли всі параметри перевірені перейдем до друку. Процес друку
деталі можна розділи на етапи, що показані на рисунку 1.
Створення
моделі

3D-модель

Підготовка
моделі

STL

Слайсинг

G-код

Друк

Рис. 1 – Етапи створення моделі
Етап створення і підготовки моделі не розглядатимуться в даній статті,
тож відразу перейдем до наступного етапу – слайсинг.
Для друку об'єкта обов'язково потрібен G-code. Проблема в тому, що Gcode містить занадто багато параметрів специфічних як для принтера, так і
для матеріалу, яким він буде друкуватися. Тому зазвичай моделі поширюються у вигляді *.STL файлів, а G-code з них генерується безпосередньо перед друком. Для спрощення генерації G-code існує безліч програм, основними з яких є Slic3r, Skeinforge, RepSnapper, KISSlicer. В нашому випадку використовувалася програма Slic3r, оскільки вона має простий і зручний інтерфейс, а також достатньо багато функцій, що дозволяють точно налаштувати і
підготувати модель для друку. Структура об’єкта друку зображена на рис. 2.

Рис. 2 Структура об’єкта друку
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Розглянемо найбільш важливі параметри, що можуть впливати на якість
друку. Почнемо з вкладки Print settings. Перша категорія – Layers and
Perimeters, що зображена на рис. 3.

Рис. 3. Вкладка PrintSettings

а)

б)

а) більша висота, б) менша висота
Рис. 4 Висота шарів
Інтуїтивно здається, що чим менша висота шару – тим краще, але на
практиці не все так однозначно. Розглянемо основні плюси і мінуси меншої
висоти шару (рис. 4). Плюси: більша роздільна здатність по осі Z (можна передати більше деталей); більш гладка вертикальна поверхня (на вигляд і на
дотик); краще зчеплення між шарами.
Мінуси: збільшення часу друку; модель стає більш схильна загортатися
у кутах через "розплющування" пластику.
На рис. 5 показано, як різна висота шару впливає на зовнішній вигляд
моделі (нижня модель надрукована з висотою 0,25 мм, верхня – 0,18 мм).
Різниця звичайно помітна, але не можна сказати що вона істотна. Тому
не завжди варто прагнути до мінімальній висоти шару – для деяких моделей
різницю розгледіти не вдається, а ось друк моделі буде відбуватися істотно
довше. Зазвичай оптимальні значення для висоти шару знаходяться в діапазоні [3]: hслою   0,5  0,8  d , де d – діаметр сопла.
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Рис. 5. Вплив висоти шару на якість надрукованої моделі
У групах Vertical shells і Horizontal shells задавалась кількість шарів для
вертикальних і горизонтальних оболонок. Зазвичай, встановлених на рисунку
2 значень було цілком достатньо.
Наступний розділ – Speed. Основний принцип тут: чим більшу швидкість вдасться встановити – тим краще. Крім очевидного виграшу у зменшення часу друку, збільшення швидкості може трохи поліпшити якість за
рахунок того, що гаряче сопло раніше залишає область, на яку тільки що був
видавлений пластик, і дає йому можливість швидше застигнути. Основні обмежуючі фактори для підвищення швидкості – це потужність двигунів (можуть почати пропускати кроки, особливо двигун екструдера), жорсткість
конструкції (може виникнути сильна вібрація), і потужність нагрівального
елемента (хотенда) екструдера (може не справлятися з великим обсягом пластика) [3].

Рис. 6. Параметри швидкості друку
Висновки. Для тестування якості друку була проведена процедура
калібрування осі Z, що забезпечила однакову відстань між соплом та столом
по всій робочій поверхні (0,1 мм). Виявлено найбільш ефективні параметри
для об’єкту дослідження, що дозволяє швидко і якісно роздрукувати необхідну модель. Надалі планується дослідити вплив активного охолодження на
об’єкт під час друку.
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ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ЕЛЕКТРИЧНИХ КІЛ
Ю.В. БАРАНІВСЬКИЙ1), Ю.С. ШУМКОВ2)
1)
НТУУ ‘КПІ’, e-mail: Suzukigsx-r1000@ukr.net; 2)Shumkov_yuriy@mail.ru.

У виробництві радіоелектронної апаратури (РЕА) важливою задачею є
внутрішньосхемний контроль параметрів електро- і радіоелементів (ЕРЕ) [1].
При цьому задача контролю традиційно зводиться до послідовного
вимірювання R, L, C -параметрів виділених ділянок схеми у вигляді простих
електричних двополюсників (ДП) [1,2]. Але в умовах масового виробництва
особливу актуальність має забезпечення високої продуктивності систем контролю. У загальному випадку моделлю виділених ділянок схеми є багатоелементне двополюсне електричне коло (БДЕК) [3].
Висока продуктивність систем контролю може бути досягнута на основі
методів із застосуванням перехідних процесів в електричних колах і методів,
що ґрунтуються на безпосередній оцінці значень параметрів кола за його
відгуком на дію випробувального сигналу [3,4]. Однак при використанні випробувальних сигналів (ВС) однієї із стандартних форм, що описується,
наприклад, одиничною ступінчастою функцією, відгук у загальному випадку
має форму, яка є складною для аналізу.
Метою статті є дослідження застосування ВС спеціальної форми, сформованих на основі експоненціальних сплайнових моделей, при вимірах параметрів лінійних електричних кіл із зосередженими параметрами та їх компонентів у широкому діапазоні величин з високою точністю.
Розглянемо приклад визначення параметрів Rx , Lx -кола (рис. 1).

Рис. 1 – Схема визначення параметрів паралельного R x ,Lx -кола за методом
нулів і полюсів: ГВС – генератор випробувальних сигналів; ДОН – джерело
постійної опорної напруги, ВП – вимірювальний пристрій
Спочатку розглянемо вимірювання у випадку, коли ВС ідеальний за
формою, потім, коли ВС сформований на основі ЕСМ. Умовою синтезу мо-
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делі ВС, коли номінальний відгук задається у вигляді одиничної ступінчастої
функції U Z 0 (t )=1(t ) (з точністю до сталого множника), є
U B (íB0 , ïB 0 , p)  H (íx0 , ïx 0 , p)  A

1
p

(1)

ï
í
í
ï
í
ï
де  B0   x 0 ;  B0   x 0 ;  B0   B0 – номінальні значення нулів і полюсів
í
ï
ВС;  x 0 ,  x 0 – відповідно номінальні значення нулів і полюсів функції
імітансу БДЕК. Нехай провідність БДЕК (паралельне Rx , Lx -коло) дорівнює

1 ( p  x )

,
Rx
p
де  x  Rx Lx ; Rx  Rx0  Rx ; Lx  Lx0  Lx ; Rx0 ,
Lx0 , Rx , Lx – номінальні значення параметрів та їх відхилення. Тоді, враховуючи (1), для випадку паралельного Rx , Lx -кола, синтезований ВС матиме
H ( x , p ) 

вигляд:
(2)
U B (t )  U 0 exp(  0t ) 1(t ) .
Такий ВС при номінальних значеннях параметрів кола даватиме на
відгук, який за формою матиме вигляд одиничної ступінчастої функції. Якщо
R
U 0  x0  1B
R1
задати параметр ВС
, то відгук буде нормованим ще за рівнем.

Якщо реальні параметри кола  x  x0 , Rx  Rx0 , то відгук буде відрізнятися
за формою і за рівнем від номінального. Тоді відгук у часовій області дорівнюватиме:
U Z (t )  U R (t )  U L (t ) 
(3)
R

R
L
 x0  [ x (1  e0t )  e0t ]  x0  e0t  x0  (1  e0t ), t  0 .
Rx 0
Rx
Lx
Часові залежності, що пояснюють процедуру визначення Rx , Lx - параметрів кола за відгуком, наведені на рис. 2.
Якщо модель кола складніша, то за умовою синтезу (1) отримаємо інші
форми ВС. У часовій області зазначені ВС описуються сумами експонент з
дійсними негативними і комплексно-сполученими з негативною дійсною частиною показниками степеня. За відхиленням УВ від номінального за час перехідного процесу здійснюється контроль усього кола. Це дає змогу підвищити продуктивність систем. Однак через великий час встановлення вихідного сигналу високоточних ЦАП, або коли використовується послідовний інтерфейс, сформувати такий ВС з високою точністю при невеликій кількості
ділянок апроксимації неможливо. Тобто вже в мікросекундному діапазоні
сталих часу порядку 1 – 10 мкс актуальним є синтез випробувальних сигналів
на основі експоненціальних сплайнових моделей.
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Рис. 2 – Уніфікований відгук

для двохелементної БДЕК при ідеальному
за формою ВС
На рис. 2 позначено: 1 – уніфікований відгук U Z (t ) ; 2 – складова перехідного процесу U R (t ) , зумовлена R x ; 3 – складова перехідного процесу
U Z (t)

U L (t ) , зумовлена Lx ; tR X [0, t1 ] , tLX [t2 , ] – моменти часу зчитування інформації про параметри Rx , Lx за відгуком.
Розглянемо синтез ВС на основі експоненціальних сплайнових моделей.
Суть методу синтезу на основі ЕСМ полягає в подані ВС зміщеними в часі
фінітними експоненціальними сплайнами (G-сплайнами) із своїми ваговими
коефіцієнтами [7]. При цьому G-сплайни побудовані на основі функцій, що
описують реакцію лінійного кола на імпульсний вплив [7,8]. Базова структура, що реалізує формування ВС на основі ЕСМ, включає цифровий фільтр на
основі сигнального процесора, ЦАП і деякий аналоговий фільтр, передаточна
функція якого визначається виглядом ЕСМ між вузловими точками. Тобто
сплайнова модель визначається реакцією аналогового фільтра на ступінчасту
вагову функцію, що формується цифровим фільтром і ЦАП як реакція на
кожний вхідний одиничний відлік.
G-сплайни є зручними як для генерації так і для синтезу сигналів. Наведемо приклад фінітних G-сплайнів та експоненціальної сплайнової моделі ВС
[7]. Так при m = 2 ( m – порядок сплайну) маємо:
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1

G 
) , t  [0,1] ;
 (1  e G )  (1  e

1

G2 ( t )  
 (e G  e G ) , t  [1,2] ;
G
 (1  e )
(4)

0,
t  0, t  2 .


1
sf G2 ( t ) 
 { f [n  1](1  e G )  f [n](e G  e G )} ,
G
(1  e )
де t  n   ; n  0,1,2,...; 0    1; t  t h – відносний час; h – інтервал
дискретизації; f [n], n  0,1, 2, ... – коефіцієнти ЕСМ ВС, в ролі яких у випадку інтерполяції ( m = 2) використовуються миттєві значення (відліки) відтворюваної часової залежності. Для сплайн–функції sfG3 ( t ) (коли m = 3), вже

виконуються вимоги безперервності першої похідної у вузлах [7].
Розглянемо похибку визначення параметрів Rx , Lx -кола (рис. 1) з використанням ВС, сформованих на основі ЕСМ. При обмеженій кількості ділянок апроксимації N a зазначена складова похибки визначення параметрів
електричних кіл є головною. Так, при використанні ВС, що сформований на
основі інтерполяції моделі ідеального ВС U B0 ( t ) G-сплайнами (4), можна
отримати аналітичний вираз нормованого УВ:

Rx0   x
 x e 0  e G
 x (e0  eG )
U ZG [n, ] 

 (1 
)


G
Rx   G (1  e G )(1  e0 ) 
G
(1

e
)

 x (e 0  e G )  0 n  x (e 0  e G ) 0 n
(5)

e
 
e
(1  e G )
(1  e G )(1  e0 ) 
x
1  e 0 0 n G  
 (1 
)
e
e
,
 G (1  eG )

де x  x h  ( Rx Lx )h – відносний у часі нуль функції адмітанса досліджуваного кола; Rx , Lx – реальні параметри кола; 0   x0 , Rx0 – параметри ідеального за формою ВС, модель якого використовувалась при синтезі
(інтерполяції) ЕСМ; ( 0  0h – параметр, заданий у відносному часі);  G –
відносний у часі параметр моделі сплайнів (тут і далі індекс G використовуємо для позначення параметрів відгуку у випадку, коли ГВС формує сигнал на основі G-сплайнів).
Нехай параметри досліджуваного кола дорівнюють номінальним
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го випадку. Для наочності вибрана невелика кількість ділянок апроксимації
( N a = 4). Бачимо, що для G-сплайнів (4), для моделі яких G  0 , зазначений
відгук збігається з ідеальним (лінія 2), тобто U Z0 ( t )  1( t ) , як при ідеальному
за формою ВС, і також має вигляд одиничної ступінчастої функції. У цьому
випадку методична складова похибки вимірювання параметрів дорівнює нулю. Однак, якщо G  0 , то при Rx  Rx0 і Lx  Lx0 з'являється відхилення
U ZG ( t ) відгуку від номінального U Z0 ( t )  1( t ) (це лінії 1 або 3). При цьому
U ZG ( t ) відображає тільки методичну складову відхилення через апроксимацію.

Рис. 3 – Уніфікований відгук при моделі ВС UÅÑÌ ( t )  1( t )  sfG2 ( t ) : а – побудова
ЕСМ ВС шляхом інтерполяції за формою ідеального ВС; б – побудова ЕСМ
ВС шляхом інтерполяції по номінальному відгуку при ідеальному ВС
На рис. 4 наведено оцінки похибки визначення L x при різних способах
побудови ЕСМ ВС. На рис. 4 позначено: 1 – інтерполяція за формою ідеального ВС; 2 – “рівномірне” наближення за формою до ідеального ВС із
мінімальною абсолютною похибкою на кожній ділянці апроксимації; 3 – побудова ЕСМ ВС шляхом інтерполяції за номінальним відгуком. Для
порівняння можна використати оцінки похибки, що відповідають застосуванню ВС, сформованих на основі кусково-ступінчастих (КС) функцій і кусково-лінійних (КЛ) функцій при тій же кількості ділянок апроксимації N a .
Так при G  0 і G   ЕСМ ВС трансформується відповідно в КЛ- і
КС-залежності. В результаті по УВ U ZG  n,  можуть бути отримані
відповідні оцінки похибки визначення параметрів.
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Рис. 4 – Похибки визначення параметра L x
Можна показати, що ВС, сформовані на основі ЕСМ, забезпечують
значно меншу похибку вимірювань параметрів. Так, при співвідношенні параметрів ЕСМ і моделі ідеального ВС G  G 0 , близькому до G  1,0 , методична складова похибки незалежно від N a і способу наближення чи побудови ЕСМ ВС, прямує до нуля. У випадку інтерполяції та при співвідношенні
G  G 0 в діапазоні G [0,34;1,7] ( G знаходиться в межах 70% відносно оптимального значення G0  0 ) похибка визначення Rx і Lx буде, як
мінімум, у два рази менша, ніж при формуванні ВС на основі КЛ-функцій, і,
як мінімум, у шість разів менша порівняно з КС-функціями. Щоб отримати
такий же результат, наприклад, при використанні КС-функцій (при заданих
Z
і f Z ) необхідно збільшити N a (частоту роботи ЦАП) більш, ніж у вісім

разів. Так при формуванні ВС тривалістю 4 мкс (для визначення параметрів
кіл з x0 = 0,87 мкс) на основі КС-функції для забезпечення похибки
вимірювання менше 1% частота ЦАП становитиме 64 МГц ( Na  256). Для
забезпечення похибки менше 0,1% – частота ЦАП становитиме 512 МГц
( Na  2048). З іншого боку, при формуванні ВС на основі ЕСМ, щоб забезпечити похибку менше 1% без оптимізації ЕСМ за параметрами моделі (тобто
G  0; 2,6
), достатньо обрати Na  16 (частота ЦАП 4 МГц). При оптимізації, коли G [0,8;1,2] (параметр  G сплайнової моделі ВС знаходить-

ся в межах 20% щодо оптимального значення G0  0 ), достатньо Na  4
(частота ЦАП – 1 МГц). Щоб забезпечити похибку менше 0,1%, має бути
Na  16 і f ò  4 МГц. У загальному випадку для інших моделей експоненціальних ВС також існує оптимальне співвідношення параметрів, коли похиНауково - технічна конференція викладачів, науковців, аспірантів та студентів присвячена Дню Науки, 26 – 27 травня 2014 року
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бка вимірювань буде значно меншою, ніж при формуванні ВС на основі
КС-функцій і КЛ-функцій.
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СИСТЕМНО-ОРИЕНТИРОВАНЫЙ КАЛИБРАТОР ИК-ИЗМЕРЕНИЯ
А.Е. ШОРОХОВА
НТУУ ‘КПИ’, e-mail: aleksandrava92@mail.ru

В настоящее время наряду с контактными средствами измерения все более широкое применение в промышленности находят средства бесконтактного измерения температуры – пирометры и тепловизоры. В области температурных измерений используют в основном диапазон инфракрасных и видимых лучей.
Главным достоинством бесконтактного метода является отсутствие влияния измерителя на температурное поле нагретого тела, так как в процессе
измерения они не вступают в непосредственный контакт друг с другом.
В следствии этого в области инфракрасной спектроскопии возникает
необходимость калибровки измерительного канала температуры.
Системно-ориентированный калибратор инфракрасного излучения
предназначен для калибровки измерителей инфракрасного излучения в определённом диапазоне с максимальной точностью, для обеспечения точного
измерения температуры источника.
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На рисунке 1 представлена обобщенная структурная схему системноориентированного калибратора инфракрасного излучения:

Рис. 1 Структурная схема системно-ориентированного калибратора
инфракрасного излучения.
На схеме изображены следующие элементы: НЭ – нагревательный элемент; ДТ – датчик тока; ДУ – дифференциальный усилитель; Ключ – ключ;
ШИМ – широтно-импульсная модуляция; ИОТ1, ИОТ2 – источник опорного
тока 1, 2 соответственно; МК – микроконтроллер; ПК – персональный компьютер.
ИОТ1 - Источник опорного тока 1 предназначен для оказания постоянного действие на нагревательный элемент.
ИОТ2 - Источник опорного тока 2 предназначен для регулировки температуры на нагревательном элементе. Ток от данного элемента оказывает периодическое воздействие на НЭ.
ДУ - Дифференциальный усилитель – это широко известная схема, используемая для усиления разности напряжений двух входных сигналов. В
данной системе на выходе ДУ мы получаем только разность напряжений, т.е.
коэффициент усиления равнее 1.
ДТ - в данной системе, используется датчик тока на основе эффекта
Холла. На вход датчика поступает определенное значение тока. Внутри датчика оно преобразуется в эквивалентное значение напряжения.
МК - программно управляемый микроконтроллер, предназначенный для
обработки, выполнения арифметических, логических и других операций с
цифровой информацией и управления процессом обработки, для преобразования измерительной информации в форму, удобную для восприятия пользователем и последующей ее выдаче на цифровое отсчетное устройство (индикатор).
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АЦП - аналого-цифровой преобразователь для преобразования сигнала
каналов с входа в цифровой код, пропорциональный напряжению. В данной
системе АЦП встроен в микроконтроллер.
Широтно-импульсная модуляция (ШИМ) – мощная методика для
управления аналоговыми схемами с цифровыми выходами процессора.
Управляя аналоговыми схемами в дискретной форме, системные затраты и
потребляемая мощность могут быть значительно снижены. В качестве ШИМ
будет использоваться один из таймеров, находящихся так же в МК..
НЭ – нагревательный элемент, выбирается в соответствии с температурным диапазоном, с определенными физическими параметрами. В данной системе на НЭ выбираем проволоку из константана, образующую небольшую
пластину. Она и будет являться нашим источником ИК-излучения.
Сопротивление нагревательного элемента изменяется в соответствии со
R  R0 (1    T ) , где R - сопротивление вещества
следующей зависимостью:
0
0
проводника при 0 C ;  - температурный коэффициент сопротивления измеряемый в СИ в Кельвинах в минус первой степени ( K 1 ).
Зависимость сопротивления от:

R0 

L
S , где - удельное сопротивле-

2

d 
ние проводника; S     - площадь сечения проволоки.
2
Воспользовавшись приведенной выше зависимостью рассчитаем изменения сопротивления НЭ в определенном температурном.
Мы знаем, что мощность W излучения абсолютно черного тела пропорциональна четвертой степени его абсолютной температуры T , зависимость
4
W

S

T
T
Стефана-Больцмана [1]:

Данная мощность будет являться температурной мощностью НЭ.
Мощность постоянного тока. Так как значения силы тока и напряжения
постоянны и равны мгновенным значениям в любой момент времени, то
мощность можно вычислить по формуле [2]:

P W

ЭЛ
,
Мощность электрическая (фактическая) должна совпадать с мощностью

W

W

T .
температурной (ожидаемая). ЭЛ
Если же значения мощностей не равны, необходимо изменить подаваемое на НЭ напряжения для получения мощности равной температурной
мощности.
Рассчитаем напряжение, которое должно быть на НЭ при определенной
заданной температуре, для получения ожидаемой мощности, без учета изме-

нения сопротивления элемента:

Uн  WT  R0
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Максимальное напряжение для НЭ можно рассчитать по следующей
формуле:
Рассчитаем необходимые коэффициенты для регулировки скважности
ШИМ по формуле:

 Uн 
n%  100  
 nX  100  n% 
 U MAX 
100%
Рассчитаем напряжение, которое мы должны получить на нагревательном элементе. Оно должно быть максимально приближенным к Uн и рас-

Uн  U

n

MAX
X , где n - коэффициент для регулисчитывается по формуле:
X
ровки скважности ШИМ.
Данная разработанная система калибровки дает нам возможность внедрять ее в любую соответствующую параметрам измерительную систему. Она
удобна тем, что является компактной и нестационарной, что позволяет ее
использование на выездных местах проведения исследований.
Литература.

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. – http://window.edu.ru /library/
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2. Импульсный режим нити накаливания источника излучения ИК-диапазона. http://
www. oop-ros.org/maket/part5/5_21.pdf . - Импульсный режим нити накаливания источника
излучения ИК-диапазона.
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СЕКЦІЯ: МЕТРОЛОГІЯ ТА ВИМІРЮВАЛЬНА ТЕХНІКА.
Керівник: Ткаченко Леонід Петрович - доцент, кандидат технічних наук,
заступник завідуючого кафедри ІВТ.
Секретар: Синицький Олег Павлович доцент, кандидат технічних наук,
доцент кафедри ІВТ.
Висвітлюються питання метрологічного забезпечення сучасних інформаційно-вимірювальних систем, розробки методів і приладів вимірювання
електричних та магнітних величин, застосування засобів обчислювальної та
мікропроцесорної техніки, метрологічної атестації алгоритмів та програм, а
також розробки методології та принципів побудови середовища розподілених віртуальних лабораторій (навчання і колективного виконання сумісних
проектів та наукових досліджень незалежно від місця знаходження ресурсу і
часу доступу) для вбудованих систем управління, вимірювання, контролю,діагностики.
Відображаються питання та проблеми введення в експлуатацію базового
наукоємного інтелектуального комплексу для дистанційного навчання і підготовки бакалаврів і магістрів в університеті по напрямку Electrical and
Computer Engineering по вбудованим системам (embedded systems) і системам
керування.
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UDC 62-752.4:621.373.8
FORMULAS FOR CALCULATING THE PARAMETERS OF A SYNCH
ONIZATION ZONE OF THE FREQUENCIES OF COUNT?RPROPAGATING WAVES OF A LASER GYRO
E.A. BONDARENKO
NTUU ’KPI’,e-mail: ea_bndrk@ukr.net

1. Introduction
1.1. Basic relations. Among the main types of ring laser gyros that are widely
used in practice one can highlight the device based on a ring He  Ne laser (the ra20
22
tio of the isotope concentrations, Ne : Ne  1:1) with a flat N -mirror ( N  3, 4 )
resonator ensuring generation of linearly polarized radiation in the sagittal plane.
6
The laser, usually operating at   0.6328  10 m, is pumped by a dc parallel
discharge obtained by a common cathode and two anodes [1–3].
According to relations (5.55)–(5.57) from [3] and to expressions (6.45)–(6.47)
from [4], when the currents are balanced in the discharge arms, the resonator is fine tuned to the centre of the emission line and the losses are identical, the system
of equations describing the dynamics of the dimensionless intensities I j ( j  1, 2 )
and the phase difference  of counterpropagating waves of such a laser gyro can
be written as


I1  (   I1   I 2 ) I1  2r2 I1 I 2  cos(   2 ) ,


12

I 2  (   I 2   I1 ) I 2  2r1 I1 I 2  cos(   1 ) ,
12

(1)



  M   r2 I 2 I1 1 2 sin(   2 )  r1 I1 I 2 1 2 sin(   1 ) .

In deriving these equations it was taken into account that the wave with j  1
propagates in the direction of the laser gyro rotation.
In system (1)  ,  ,  are the Lamb coefficients that characterize the properties of the active medium; M  (1  K a ) M g is the scale multiplier of the laser gyro, primarily determined by its geometrical component M g  8 S ( L) and also
taking into account the properties of the medium through a small parameter K a ( L

is the perimeter of the axial contour; S is the covered area);  is the angular velocity of the device rotation in the inertial space; r j and  j are the moduli and arguments of complex integral coefficients r j exp{i  j } of the linear coupling of
counterpropagating waves, characterizing their interaction through backscattering,
absorption and transmission of radiation on the mirrors. (The relations for calculating the parameters  ,  ,  of system (1) can be found, for example, in [5], and
the parameter K a – in [6]. An empirical formula for calculating K a is presented in
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[3]. In addition, a set of expressions to estimate the parameters  ,  ,  , K a , r j ,
 j is given in [7].)
Before analysing the problem, we shall introduce into consideration the quantities r and rm , which are convenient combinations of the parameters r ,  of
p

j

j

the linear coupling of the counterpropagating waves:
rm  (r12  r22  2 r1 r2 cos 12 )1 2 ,
r  (r 2  r 2  2 r r cos )1 2 ,
p

1

2

1 2

12

 12   1   2 .

(2)

Let us also introduce the parameter  m characterizing the inverse relaxation
time of the difference between the counterpropagating wave intensities, whose value is calculated by the formulas
   (1  h) (1  h) ,     (c L) ( g  ) , h    , (3)
m

p

p

where  p is the inverse relaxation time of the sum of the counterpropagating
wave intensities; g is the unsaturated linear gain of the active medium;  is the
resonator losses per trip; h is the parameter depending on the total pressure of the
He  Ne mixture [8].
1.2. Analysis of the problem. It is known that one of the most significant factors affecting the laser gyro accuracy is the frequency locking of the counterpropagating electromagnetic waves generated in its resonator. Frequency locking manifests itself in the fact that the output characteristic of the device in the region of
low values of the angular velocity has a band of insensitivity to the rotation, which
is called the synchronization zone in the literature.
The synchronization zone of the counterpropagating waves of the laser gyro
can be characterized by four parameters, which are as follows: the coordinates
 ( ) and  ( ) on the axis of the angular velocity  of its left and right boundaries, respectively; the coordinate  ( 0) of the region centre; and, finally, the halfwidth  s . These quantities are related by [9]

(4)
 (  )   ( 0)   s ,  (  )   ( 0)   s .
The system of equations (1) analysed in the approximation of weak coupling
of counterpropagating waves (when the conditions rp  p , rm  m << 1 are fulfilled) implies (see, for example, [3, 9–16]) that the synchronization zone of these
waves is located symmetrically with respect to the coordinate origin, i.e.,
(5a)
 ( )   s ,
 ( )    s ,
 ( 0)  0 ,
its half-width, calculated with
(5b)
 s  rp M  (r12  r22  2 r1 r2 cos 12 )1 2 M ,
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being virtually independent on the active medium gain level (due to the
smallness of the K a parameter in the denominator of this formula, it is acceptable
to set M  M g ).
However, the experiments show that in a real laser gyro the left and right
boundaries of the synchronization zone are located at different distances from the
coordinate origin [17], and when the active medium gain increases, the half-width
of the region decreases (approximately according to the hyperbolic law), approaching asymptotically the established finite value [18–20].
These circumstances have not found a definite explanation in the literature.
From papers [3, 9–16] we can single out four works [3, 11–13], in which, along
with original formula (5b) used to calculate  s , two additional formulas were proposed to estimate this parameter.
The first additional formula for calculating  s , given in [11] (see equation (8)
in [11]), has the form:
2 r r sin  12
 s  1 12 2
[ 3  (1  2 / B 2 )1 2 ] {1  B 2 [ (1  2 / B 2 )1 2  1]}1 2 , (6)
4 (2 ) rm M
3
where B   2 m r1 r2 sin  12 / rm . Formula (6) implies that with increasing active medium gain g , the quantity  s approaches asymptotically the established
 2 r1 r2 sin  12 [(21 2 ) rm M ] .
finite value  asymp
s
Formula (6) qualitatively explains the known experimental dependence
 s   s (g ) . However, this formula is not quite complete, because the asymmetry

( r1  r2 ) of the linear coupling between the counterpropagating waves was not taken into account while deriving it. In addition, and this is important, formula (6) is
not related with expression (5b).
The second additional formula for calculating  s , given in [3, 12, 13] {see
expression (5.51) in [3], (6.17) in [12,] and (7.3.16) in [13]}, has the form:
 s  2 r 2 ( m M ) .
(7)
This formula was derived for the special case when the parameters of the linear coupling between the counterpropagating waves in system (1) take the values
r1  r2  r ,  12   . Formula (7) also qualitatively explains, although somewhat

differently, the known experimental dependence  s   s (g ) . In particular, it follows from this formula that with increasing active medium gain g the parameter
 s asymptotically tends to zero.
Thus, the laser gyro developers, who should estimate the expected value of

 s at the design phase of the gyro, face the problem of selecting one of the working computational models from above relations (5)–(7).
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This raises the question: is it possible to develop a more complete [more than
(5)] mathematical model of the parameters of the synchronization zone of the
counterpropagating waves of the laser gyro under study, which, on the one hand,
could serve as a basis for interpreting known experimental data on a qualitative
level and, on the other hand, would include (5) as a constituent part?
2. Formulation of the task. Based on the analysis of the system of equations
(1), it is required to obtain in the weak coupling approximation of counterpropagating waves such formulas for calculating the parameters  ,  ,  and  s ,
( )

( )

( 0)

which would allow one to model mathematically experimental dependences specified in [17–20]. These formulas should yield, as a special case, the relations of initial model (5).
3. Result of solving the task. The desired formulas have the form [21]
[rp2   2 rm2  2  (r22  r12 )]1 2
,
 ()  
(1   2 )1 2 M
 ( 0) 
s 

[rp2   2 rm2  2  (r22  r12 )]1 2  [rp2   2 rm2  2  (r22  r12 )]1 2
2 (1   2 )1 2 M

[rp2   2 rm2  2  (r22  r12 )]1 2  [rp2   2 rm2  2  (r22  r12 )]1 2
2 (1   2 )1 2 M

where
  2 r1 r2 sin  12 ( m rp )

(   1)

, (8)

,

(9)

is a small dimensionless parameter depending on r j ,  j and  m .
Under the condition r2  r1  (r1  r2 ) / 2 (see, for example, [3]) implemented in practice, expressions (8) can be approximately rewritten in a more compact form
 (r22  r12 )
,
 ( 0) 
 (  )   ( 0)   s ,
[(1   2 ) (rp2   2 rm2 )]1 2 M
s 

(rp2   2 rm2 )1 2

.
(10)
(1   2 )1 2 M
Relations (8)–(10) [together with expressions (2), (3)] form the desired mathematical model of the parameters of the synchronization zone of the counterpropagating waves of the laser gyro. The latter includes initial model (5) as a constituent
part.
Analysis of expressions (8)–(10) makes it possible to draw the following.
(i) In the general case of the asymmetric ( r1  r2 ) linear coupling of the counterpropagating waves, the left and right boundaries of the synchronization zone of
the laser gyro are located at different distances from the coordinate origin:
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 (  )    ( ) . As a result, the centre of the region is shifted along the axis of the
angular velocity  by the finite quantity  (0)  0 .
(ii) With increasing active medium gain g , the shift  ( 0) of the centre of the
synchronization zone and its half-width  s decrease, approaching asymptotically

the established finite values
(11)
 (asymp
 rp M  (r12  r22  2 r1 r2 cos 12 )1 2 M .
 0 ,  asymp
s
0)
4. Conclusions. In this communication, the formulas (8)–(10) [together with
expressions (2), (3)] for calculating the parameters of the synchronization zone of
the frequencies of counterpropagating waves of a laser gyro described by the system of dynamic equations (1) are proposed. The formulas make it possible to calculate the coordinates on the axis of the angular velocity  of the left [  ( ) ] and
right [  ( ) ] boundaries of the synchronization zone, the coordinate  ( 0) of its centre and the half-width  s .
Formulas (8)–(10) are valid under the condition of weak coupling of the counterpropagating waves, which suggests that in the entire range of the discharge currents used in the laser gyro, the ratios r  and rm  m remain much less than
p

p

unity. In modern devices operating at sufficiently large excesses of the pump above
the threshold [3], the above condition is usually satisfied.
Expressions (8)–(10) are the generalization of the known [3, 9–16] model (5)
of the parameters of the synchronization zone of the counterpropagating waves of
the laser gyro.
Expressions (8)–(10) allow one to mathematically model the experimental
dependences given in [17–20] (that were obtained for the laser gyros with threemirror equilateral resonator). An example of such modeling for the gyro with fourmirror square resonator (with L  20 cm [3]) is given in [22].
In addition, for the named gyro, a mathematical model which allows one to
simulate the temporal behaviour of parameters  ,  ,  ,  s in a situation
( )

( )

( 0)

when the device operates in self-heating regime and is switched on at different initial temperatures is presented in [23].
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UDC 004.42
SYSTEM OF INTERNET-ENABLED CALIBRATION MODELING IN
LABVIEW ENVIRONMENT
M. CHEKHOVOI, I. POLOMARCHUK
NTUU ’KPI’

Introduction. Calibration of measuring instruments (MI) with using internet
is one element of the widespread introduction of modern information technologies
into metrological practice. Special technical systems for the implementation of internet-enabled MI calibration are already set up in metrological organizations of
several countries. Using of Internet-based networks for MI calibration solves the
problems associated with the need for additional costs to transport MI to metrological centre.
The modeling of internet-enabled calibration of voltmeters was performed in
LabVIEW environment.
Material and methods
Internet-enabled calibration of voltmeters consists of three steps:
• calibration standard’s transportation;
• performing of internet-enabled calibration on customer’s side;
• calibration standard’s returning to metrological centre and calibration standard’s verification after the returning.
The survey of main used methods in internet-enabled metrology and calibration systems was performed.
The developed system of internet-enabled calibration had to meet the following specifications:
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- consist of random signal generator with normal distribution and display the
graphics of probability distribution (for standard voltmeter), the numerical distribution parameters must correspond to actual devices parameters;
- consist of random signal generator with the different from normal probability distribution, depending on the selected values of the coefficients of skewness
and kurtosis, display the graphics of probability distribution (for calibrated voltmeter);
- ensure calculation of calibrated voltmeter accuracy by the comparison calibration method;
- ensure calibration procedure results issuing.
Results. As a result, the modeling system of internet-enabled calibration of
voltmeters in graphical LabVIEW environment was developed. The system model
allows determining the calibrated voltmeter accuracy at a given point, with a given
amount of testimony.
Upon the confirmation of models performance the influence of calibration
points count on the calibration accuracy range was analyzed. This procedure’s importance is to determine the optimal number of measuring, because large number
causes of considerable verification officer’s time spent, and a small number reduces the done operation accuracy.
Conclusions. The developed system is useful for the internet-enabled calibration procedure visualization and can be used for specialists training. The system is
a software component and can be easily applicable in distance learning.
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УДК 621.317
ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ ПОВЫШЕНИЯ ТОЧНОСТИ
ИЗМЕРЕНИЯ АМПЛИТУДНЫХ ЗНАЧЕНИЙ СИГНАЛОВ
БОБКОВ Ю.В., ЧЕПИЖНАЯ Е.Ю.
НТУУ ‘КПИ’; e-mail: bobkov_yuriy@ukr.net

Для ряда технических объектов основным информационным параметром
является значение амплитуды сигнала, как правило, пропорциональное контролируемой величине. Этот параметр является одним из важнейших в следящих системах регулирования, системах диагностики, ультразвуковых и радиолокационных системах, широко используется в медтехнике, энергетике и
других отраслях. Поэтому повышение точности измерения амплитуды является важной научно-инженерной задачей.
Точность измерения амплитуды существенно снижается в условиях воздействия шумов и помех, что требует применения специальных методов.
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Целью данной работы является исследование методов повышения точности измерения амплитудных значений сигнала.
Традиционным путем повышения точности является использование различных видов фильтрации или усреднения на определенном промежутке
времени [1]. Эти методы предполагают периодичность повторения исследуемого сигнала во времени. В случае однократных сигналов данные методы не
всегда эффективны.
Повышение точности измерения амплитудных значений возможно также за счет определения дополнительных характеристик сигнала, связанных с
его амплитудным значением.
Рассмотрим случай, когда форма сигнала априорно известна. Косвенными параметрами сигнала, в которые входит амплитудное значение, являются:
коэффициент амплитуды
и коэффициент усреднения
[2]. Значения
этих коэффициентов определяются по следующим формулам:
,
,
где:
- амплитудное значение сигнала;
– действующее значение
сигнала, определяемое как корень квадратный из среднего значения квадрата
мгновенных значений сигнала:
;
- средневыпрямленное значение, определяемое по формуле:
.
Таким образом, возможно определение амплитудного значения расчетным путем по измеренному действующему или средневыпрямленному значениям и известным значениям
и
. При этом действующее и средневыпрямленное значения могут быть определены с более высокой точностью,
чем амплитудное значение, за счет усреднения шумов и помех за время действия сигнала.
Для определения эффективности различных методов повышения точности определения амплитудного значения сигнала необходимо провести соответствующие исследования. Проведение исследований возможно как на реальном макете, так и на виртуальном. Последний имеет существенные преимущества с точки зрения возможностей варьирования влияющими параметрами в более широком диапазоне значений, трудоемкости проведения испытаний, удобства проведения исследований и обработки результатов.
Для создания виртуального макета могут использоваться различные
программные пакеты для моделирования электронных приборов и систем,
например, такие как Workbench или LabVIEW.
Для решения поставленной задачи была выбрана программная среда
LabVIEW, содержащая необходимые стандартные блоки для воспроизведения различных сигналов с заданными параметрами, включая шумы, а также
для обработки и определения значений сигналов, и их визуализации.
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С помощью разработанного в среде LabVIEW виртуального макета были
проведены исследования по определению значений амплитуды синусоидального сигнала различными методами, а именно.
1. С помощью пикового детектора.
2. С помощью пикового детектора с последующим усреднением амплитудных значений, измеренных на 10 периодах сигнала.
3. С помощью пикового детектора с предвключенным фильтром низких
частот (ФНЧ).
4. Расчётным путем по результатам измерения действующего значения и
известному коэффициенту амплитуды,
.
5. Расчётным путем по результатам измерения средневыпрямленного
значения и известному коэффициенту усреднения
.

γ Um фнч, %

γ Um ср, %

γ Um kу, %

γ Um ka, %

С/Ш

γ Um пик, %

При этом исследование проводилось для различных соотношений сигнал/шум: без шумов и при соотношении от 100 до 1. В качестве фильтра низких частот был выбран фильтр Баттерворта второго порядка, который характеризуется гладкостью частотной характеристики на всех частотах и имеет
наиболее плоскую характеристику в полосе пропускания. Для проведения
экспериментов использовался псевдослучайный белый шум с равномерным
законом распределения. Результаты исследования для единичного значения
амплитуды синусоидального сигнала представлены в табл. 1.
Таблица 1 — Результаты определения значений амплитуды синусоидального сигнала различными методами и значения погрешностей

без
шума

1

0

1,00000
5

0,0005

1,00000
3

0,0003

1

0

0,999998

0,0002

100

1,0096

0,96

0,99998

0, 002

1,00002

0, 002

1,0083

0,83

1,0066

0,66

50

1,0193

1,93

1,00026

0,026

1,0003

0,03

1,0194

1,94

1,0116

1,16

20

1,0493

4,93

1,0011

0,11

1,0008

0, 08

1,0462

4,62

1,0339

3,39

10

1,0998

9,98

1,0025

0,25

1,0025

0, 25

1,0953

9,53

1,0623

6,23

5

1,1977

19,77

1,0142

1,42

1,0083

0, 83

1,1908

19,08

1,1323

13,23

3

1,2995

29,95

1,0257

2,57

1,0194

1, 94

1,2825

28,25

1,239

23,9

2

1,4958

49,58

1,0819

8,19

1,0452

4,52

1,4767

47,67

1,3837

38,37

1

1,997

99,7

1,2962

29,62

1,1827

18,27

1,9684

96,84

1,8236

82,36

В табл. 1 обозначено: С/Ш – соотношение сигнал/шум;
– значение амплитуды, определенное с помощью пикового детектора; γ Um пик – относительная погрешность определения
;
- значение амплитуды,
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определенное расчетным путем по известному значению коэффициента амплитуды и измеренному действующему значению сигнала; γ Um ka – относительная погрешность определения
;
- значение амплитуды, определенное расчетным путем по известному значению коэффициента усреднения и измеренному средневыпрямленному значению сигнала; γ Um kу – относительная погрешность определения
;
– значение амплитуды,
определенное с помощью пикового детектора с последующим усреднением
измеренных значений на 10 периодах сигнала; γ Um ср - относительная погрешность определения
;
– значение амплитуды, определенное
после ФНЧ с помощью пикового детектора; γ Um фнч – относительная погрешность определения
.
Анализ полученных результатов показывает, что метод с использованием усреднения на 10 периодах сигнала дает незначительное улучшение точности измерения амплитуды и может считаться неэффективным. Для повышения его эффективности можно рекомендовать использование большего
времени усреднения, что, с другой стороны, существенно скажется на динамических характеристиках.
Использование ФНЧ позволяет повысить точность измерения амплитуды почти на 30 % при соотношении сигнал/шум более 5. Однако эффективность использования ФНЧ при соотношениях сигнал/шум менее 5 достаточно быстро снижается.
Наиболее существенное повышение точности получено при использовании расчета значений амплитуды по измеренным действующему и средневыпрямленному значениям, и известным значениям
и
. При соотношении сигнал/шум более 5 наблюдается увеличение точности более, чем в 10
раз. При соотношениях сигнал/шум менее 5 увеличение точности снижается,
но все равно более, чем в 5 раз выше (при 1) по сравнению с использованием
непосредственного измерения с помощью пикового детектора.
Сравнение двух последних методов между собой показывает, что определение амплитудного значения сигнала по коэффициенту усреднения и измеренному средневыпрямленному значению сигнала, и по коэффициенту амплитуды и измеренному действующему значению сигнала при соотношении
сигнал/шум более 10 несущественно. При соотношениях сигнал/шум менее 5
практически в 2 раза точнее оказывается метод с использованием коэффициента усреднения.
Таким образом, можно сделать вывод, что точность определения амплитудных значений синусоидального сигнала с помощью коэффициентов амплитуды и усреднения значительно выше по сравнению с традиционными
методами усреднения и фильтрации. Однако получение таких результатов
возможно только при заранее известной, стандартной форме сигнала и при
отсутствии высших гармоник, искажающих форму сигнала.
В дальнейшей работе будут проводиться исследования при других формах сигнала и для искаженных сигналов.
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БОБКОВ Ю.В., ГРИНЧУК М.В.
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Тепловий потік - один з основних інформативних параметрів для всіх
існуючих теплових процесів і явищ. Тому контроль та вимірювання теплових
потоків становить інтерес для багатьох галузей науки, техніки і промисловості, і, насамперед, для вирішення питань раціонального використання енергетичних ресурсів.Розрахунок потоків енергії відіграє важливу роль у багатьох застосуваннях: при поставці теплоти з теплоелектростанції до кінцевого
споживача, при передачі тепла для хімічних промислових процесів,при дослідженні біологічних об’єктів та багато ін.
Проте слід відзначити невелику номенклатуру промислових датчиків
теплового потоку. Це призводить до необхідності індивідуальної розробки та
виготовлення датчиків теплового потоку для кожної конкретної задачі. Тому
питання проектування та оптимізації параметрів датчиків теплового потоку є
актуальними.Для вибору конструктивних параметрів і матеріалів датчика
необхідно проведення натурних або модельних досліджень. Натурні дослідження реальних об’єктів дають достовірні результати, але потребують
значних матеріальних і часових затрат.Модельні дослідження, особливо математичні моделі, дозволяють суттєво спростити процес, але потребують перевірки адекватності моделі.
Ціллю даної роботи є питання розробкитеплової моделі датчиків теплового потоку, якадозволить визначити їх оптимальні конструктивні параметри.
В загальному вигляді моделювання можна поділити на фізичне і математичне.
Фізичне моделювання полягає у створенні лабораторної фізичної моделі
явища в зменшених масштабах і проведенні експериментів над цією моделлю. Висновки і дані, отримані в результаті експериментів, поширюються
потім на явище в реальному масштабі. Метод може дати надійні результати
лише в разі дотримання фізичної подібності реального явища і моделі.
Подібність досягається за рахунок рівності для моделі і реального явища значень критеріїв подібності – безрозмірних чисел, що залежать від фізичних (у
тому числі геометричних) параметрів, що характеризують явище. Не завжди
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нутися до моделей прямої аналогії. Моделями прямої аналогії зазвичай служать електричні моделі, реалізовані за допомогою електричних та електронних пристроїв. Перевагами електричних моделей є: зручність зміни їх параметрів шляхом перемикання елементів електричних ланцюгів; зручність
вимірювань і реєстрації величин, модельованих у вигляді електричних
струмів або напруг. Фізичне моделювання завжди ближче відображає реальність. Крім того, фізичне моделювання може бути здійснено і за відсутності
повного математичного опису явища. Однак при фізичному моделюванні не
можна змінювати процес у часі, масштаб часу дорівнює одиниці.[1]
Під математичним моделюванням, або аналогією, розуміють процес
порівняння подібних явищ, коли модель і оригінал мають різну природу. Для
проведення математичного моделювання необхідно мати повний математичний опис досліджуваного процесу чи явища. Для цього, зазвичай, використовуютьсистему диференціальних рівнянь. Однак при математичному моделюванні не завжди вдається врахувати всі умови процесу, що відбувається, і отримативідповідністьдиференціальних рівнянь реальному процесу. Необхідність вирішувати складні системи диференціальних рівнянь також є
недоліком даного методу моделювання.
Для вирішення поставленої інженерної задачі розробки теплової моделі
датчика теплового потоку доцільним буде об’єднання математичного моделювання з попереднім переходом до моделей прямої аналогіїу виглядіелектричних кіл. Цей підхід полягає у побудові електричної моделі датчика з подальшимїї математичним описом і вирішенням математичних рівнянь, які
враховують початкові умови. Для математичного опису в цьому випадку застосовується добре розвинений апарат теорії електричних сигналів і кіл.
Для вимірювання значень теплового потоку можуть використовуватись
різноманітні методи[2].Для практичного застосування в датчиках теплового
потоку найбільш доцільним є метод визначення теплового потоку по
градієнту температур. Цей метод базується на вимірюваннірізниці температур в досліджуваній області обтічної поверхні за допомогою термопар, термоопору чи інших температурних датчиків. Даний метод дозволяє з прийнятною точністю і за відносно малий проміжок часу реєструвати теплові потоки при вирішенні різних науково-дослідних і прикладних завдань.
Для обраного методу при розробці датчикатеплового потоку необхідно
використати два датчика температури, які будуть розташовані на фіксованій
відстані один від одного. При цьому теплопровідне середовище між ними
повинно мати сталу теплопровідність. Відповідно була запропонована конструкція датчика, наведена на рис. 1.
Форма корпуса датчика визначається виходячи з конструктивних особливостей і може бути або циліндричною, або у формі паралелепіпеду.Матеріал корпусу вибирають відповідно до умов оптимізації теплового
обміну між об’єктом і середовищем.На фіксованій відстані Х в корпусі зроблені два отвори, в яких розміщуються датчики температури ДТ1 і ДТ2. ДіаНауково - технічна конференція викладачів, науковців, аспірантів та студентів присвячена Дню Науки, 26 – 27 травня 2014 року
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метр отвору вибирають виходячи з розмірів датчика. Вільний простір між
датчиком температури та корпусом, зазвичай, заповнюють теплопровідним
матеріалом.
ДТ1

Отвір для ДТ

Заповнюючий
матеріал

Корпус датчика

х
ДТ2

Ф

Рис. 1 – Конструкція датчика теплового потоку
Длярозробленої конструкції датчика теплового потоку та з урахуванням
обраного шляху моделювання, щополягає у побудові електричної моделі
датчика з подальшим її математичним описом,булазапропонованамодель
прямої аналогіїу виглядіелектричногокола, наведена на рисунку2.
R1

R3

R2

R4

R5

U
R6

R9

R8

R7

Рис. 2 - Модельдатчика теплового потоку з використанням електричної
аналогії
На рис. 2 позначено: U - джерелонапруги, що відповідає різниці температур між поверхнею досліджуваного об’єкту та оточуючим середовищем; R - опори, що відповідають тепловомуопору відповідних ділянок датчика потоку, а саме: R1- від джерела нагрівання до отвору для датчика температури
ДТ1;R2, R6 – відкраю отвору до датчика температуриДТ1 і ДТ2, відповідно,
через заповнюючий матеріал; R3, R7 – датчиків температури ДТ1і ДТ2,
відповідно; R4, R8 - віддатчиків температури ДТ1 і ДТ2 до краю отворів,
відповідно, через заповнюючий матеріал; R5 - між отворами для датчиків
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температури ДТ1і ДТ2;R9– від отвору для датчика температури ДТ2 до поверхні датчика, що контактує з оточуючим середовищем.
Відповідно до методу аналогій тепловий опір Ri відповідної і-ї ділянки
датчика може бути розрахований за формулою:

Ri 

i

i  Si

,

де δi- товщина і-ї ділянки датчика; λі - коефіцієнт теплопровідності матеріалу і-ї ділянки датчика;Si – площа перетину і-ї ділянки датчика.
Розрахунок даної схеми може бути зроблений простими методами теорії
електричних кіл і дозволяє визначити залежність результатів вимірювання
датчиками температури ДТ1 і ДТ2 в залежності від температури поверхні та
оточуючого середовища, теплових опорів ділянок датчика.
Значення теплового потоку визначається за формулою:

Q    F  grad (t ) ,

де λ - коефіцієнт теплопровідності матеріалу, Вт/(м·К), F - площа поверхні через яку проходить тепловий потік, м2, grad(t) - градієнт температур,
K/м.
Таким чином, за допомогою складеної моделі можна оптимізувати метрологічні характеристики датчика з точки зору вибору конструктивних параметрів (розміри) та матеріалів датчика.
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СУЧАСНИЙ СТАН РОЗВИТКУ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ
ПРОГРАМОВАНИХ ІНТЕГРАЛЬНИХ СХЕМ
БОБКОВ Ю.В., КОВАЛЬЧУК Є.Я.
НТУУ ‘КПІ’, e-mail: bobkov_yuriy@ukr.net

При розробці вимірювальних приладів і систем обробки інформації правильний вибір елементної бази та співвідношення апаратної та програмної
частин суттєво визначає не тільки вартісні, але й технічні характеристики кінцевого продукту.
Для вирішення різних задач аналогової та цифрової обробки інформації
широко використовуються програмовані електронні компоненти, які дозволяють оптимізувати співвідношення апаратної та програмної частин.
Достатньо велика номенклатура програмованих інтегральних схем (ПІС)
різного призначення ускладнює роботу розробників. Для правильного вибору
елементної бази та відповідних програмних засобів необхідно знати сучасний
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стан та особливості ПІС. Систематизація в галузі сучасних ПІС є предметом
розгляду даної роботи.
Для вирішення поставленої задачі була розроблена класифікація ПІС,
яка наведена на рисунку 1.
ПІС

По виду сигналу,
що оброблюється
За технологією
виготовлення

ПЛІС

PAL

GAL

ПАІС

CPLD

FPGA

ASIC

FPАA

Рис. – Класифікація програмованих інтегральних схем
По виду сигналу, що оброблюється, можна виділити програмовані
логічні інтегральні схеми (ПЛІС) та програмовані аналогові інтегральні
схеми (ПАІС).
ПЛІС призначені для реалізації цифрових програмних функцій в умовах
серійного виробництва, що дозволяє суттєво зменшити вартість продукції.
На відміну від звичайних цифрових мікросхем логіка роботи ПЛІС не визначається при виготовлені, а задається при програмуванні (проектуванні). Для
програмування використовують програматори і відладжувальні середовища,
які дозволяють задати необхідну структуру цифрового пристрою у вигляді
принципової електричної схеми або програми на спеціальних мовах опису
апаратури: Verilog, VHDL, AHDL і ін. [1]
На сьогоднішній день за технологією виготовлення можна виділити
наступні типи ПЛІС: PAL (Programmable Array Logic) – програмований масив (матриця) логіки. Цей тип дозволяє програмувати внутрішню структуру
матриці логіки; GAL (Gate Array Logic) – це ПЛІС, які мають програмовану
матрицю «І» і фіксовану матрицю «Або»; CPLD (Complex programmable logic
device) – складні програмні логічні пристрої, які містять у собі відносно великі програмовані логічні блоки – макрокомірки, які з’єднані з зовнішніми
виводами і внутрішніми шинами. Функціональність CPLD кодується в енергонезалежній пам’яті, тому немає необхідності їх перепрограмовувати при
включені; FPGA (Field-programmable gate array) – містять блоки множеннясумування, які широко використовуються при цифровій обробці сигналів, а
також логічні елементи (як правило на базі таблиць перекодування – таблиць
істинності) і їх блоки комутації; цифрові ASIC (Application-specific integrated
circuit) –ASIC, які часто містять повноцінний 32-бітний процесор, блоки
пам'яті (як ПЗУ, так і ОЗУ) та інші великі блоки. Такі ASIC часто називають
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системами на кристалі (System-on-a-Chip, SoC). При розробці цифрових ASIC
для опису їх функціональності використовують мови опису апаратних пристроїв (HDL), такі як Verilog та VHDL.
Найбільш широкого застосування на сьогоднішній день набув FPGA
тип. Потужними виробниками ПЛІС є такі фірми, як Xilinx і Altera.
ПАІС відображають новий підхід до проектування аналогових інтегральних схем, який дозволяє суттєво спростити проектування засобів аналогової обробки, а також досягти якісно нового рівня за рахунок програмування
динамічно змінної структури і функцій аналогових блоків.
На сучасному етапі можна виділити наступні ПАІС:
аналогові ASIC - ASIС, які, як правило включають в свій склад цифрові
та аналогові блоки. Аналогові блоки в більшості випадків представляють собою функціонально завершені аналогові схеми обробки сигналів. Характеристики цих блоків суттєво залежать від технології виготовлення. Розглянемо
особливості проектування та виготовлення аналогових блоків провідними
фірмами виробниками.
Для реалізації комплексних аналогових функцій фірма FUJITSU використовує КМОП-технологічний процес, що дозволяє інтегрувати на кристал
аналого-цифрові і цифро-аналогові перетворювачі високої роздільної здатності (400 млн перетворень/с, 12 біт), компаратори, ключі, операційні підсилювачі та ін.
Фірма LUCENT TECHNOLOGIES має в розпорядженні модульні процеси, що вбудовуються у базові цифрові технології для розширення функціональних можливостей. Це, наприклад, модулі прецизійної лінійної, BiCMOS і
Si-Ge-технологій, завдяки чому стало можливим вбудовувати в системи
спеціальні функціональні пристрої: аналого-цифрові і цифро-аналогові перетворювачі, високошвидкісні інтерфейси вводу/виводу, радіочастотні схеми і
так далі;
FPAA (field-programmable analog array) - програмовані аналогові інтегральні схеми, які містять аналогові блоки і з’єднання між ними. У загальному випадку вони мають набір комірок, які можуть бути сконфігуровані і
з’єднані між собою для реалізації аналогових функцій: підсилювачів, інтеграторів, суматорів, дільників, і т.д. Особливістю є повна або часткова зміна
аналогової схеми під час функціонування, або зміна характеристик деяких
елементів (наприклад, полоси пропускання або добротності фільтра, тощо).
[2]
Найбільш відомими фірмами, які виготовляють FPAA є: Virtex, Spartan,
Achronix Semiconductor, Lattice Semiconductor, Anadigm.
Розглянемо особливості ПАІС цих фірм.
Фірма Virtex випускає високопродуктивні ПАІС, які покликані замінити
спеціалізовані інтегральні схеми при рішеннях різних ресурсоємних завдань.
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Фірма Spartan випускає більш дешевші і менш продуктивні ПАІС, які
розроблені для використання в пристроях, розрахованих на великі тиражі і
невисоку вартість комплектуючих.
Фірма Achronix Semiconductor проектує найшвидші в світі програмовані
аналогові матриці FPAA з використанням унікальної запатентованої
напівпровідникової технологіі. На відміну від багатьох виробників ПАІС,
компанія робить ставку не на низьку вартість і енергоспоживання, а на високу продуктивність і надійність.
Фірма Lattice Semiconductor випускає програмовані аналогові інтегральні схеми (ПАІС) сімейства ispPAC (In - System Programmable Analog Circuit).
Виготовлялось три базових представника цього сімейства: ispPAC - 10 ,
ispPAC - 20 і ispPAC -80. Вони інтегрують до 60 активних і пасивних елементів, які конфігуруються, моделюються і програмуються за допомогою пакета PAC-Designer. Закладена в цю серію архітектура ґрунтується на базових
комірках, що містять: інструментальний підсилювач (ІП); вихідний підсилювач (ВП), реалізований за схемою суматора/інтегратора; джерело зразкової
напруги (ДЗН); 8 - розрядний цифро-аналоговий перетворювач (ЦАП) з виходом по напрузі і здвоєний компаратор. Аналогові входи і виходи комірок
(крім ДЗН) для підвищення динамічного діапазону оброблюваних сигналів
виконані за допомогою диференціальної схеми. Два ІП і один ВП утворюють
макрокомірку, яку називають РАС-блоком, в якому виходи ІП з'єднані з додатніми входами ВП. Мікросхема ispPAC - 10 включає чотири РАС-блоки, a
ispPAC - 20 - два. До складу ispPAC - 20 також входять комірки ЦАП і компаратори. В комірці програмується коефіцієнт посилення ІП в діапазоні від 10 до +10 з кроком 1, а в колі зворотного зв'язку ВП - величина ємності конденсатора (128 можливих значень ) і вмикання/вимикання опору.
Архітектура ПАІС фірми Anadigm має простий і гнучкий конфігураційний інтерфейс. Він призначений для роботи як в автономному режимі, так і
для зв'язку з зовнішніми інтерфейсами. Для розробки проектів на базі ПАІС
компанія Anadigm надає спеціалізоване програмне середовище Anadigm
Designer. В її основі лежить бібліотека конфігуруємих аналогових модулів
(Configurable Analog Modules - CAM), кожен з яких може використовуватися
для виконання широкого кола аналогових функцій шляхом фіксації
відповідних параметрів.
Один кристал FPAA включає в себе: диференціальні компаратори, операційні та інструментальні підсилювачі, фільтри, ДЗН, мультиплексор, аналого-цифровий перетворювач (АЦП) послідовної напруги, різні типи генераторів; автоматично перебудовувані і адаптовані схеми. Це дозволяє досягти
спрощення настройки і регулювання; збільшення життєвого циклу виробу;
зниження вартості; підвищення надійності та розширення фунціональності.
Проведений аналіз дозволяє зробити наступні висновки:
для проектування гнучких цифрових алгоритмів обробки інформації доцільно використовувати FPGA ПЛІС;
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для проектування схем цифрової і аналогової обробки сигналів з
незмінними алгоритмами доцільно застосовувати ASIC ПІС;
для аналогової обробки сигналів з елементами цифрової обробки сигналів найбільш доцільною є ПАІС FPAA.
Основною перевагою FPAA є можливість динамічного перепрограмування структури в процесі роботи схеми. Вона містить у собі поєднання
всіх інших технологій, зокрема: дозволяє програмувати внутрішню структуру, кодується в енергонезалежній пам’яті. Схеми на її основі не дорогі, легко
перепрограмовувані, багатофункціональні.
Таким чином для розробки вимірювальних приладів з гнучкими алгоритмами обробки аналогової інформації можна рекомендувати ПАІС за технологією FPAA. При цьому, найбільш розвиненими з точки зору номенклатури аналогових блоків, можливості їх динамічного перепрограмування в
процесі вимірювання і обробки інформації є мікросхеми фірми Anadigm. Їх
застосовування дозволяє створити сучасні вимірювальні прилади, в тому
числі з інтелектуальними функціями обробки інформації.
Література:
1. Угрюмов Е. П. Цифровая схемотехника. - Изд.2, БХВ-Петербург, 2004. с - 357.
2. Полищук А. Система автоматизированного проектирования программируемых
аналоговых интегральных схем. – «Компоненты и технологии». 2008. С .25-30.
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АНАЛИЗ И КЛАССИФИКАЦИЯ МЕТОДОВ ВИБРОДИАГНОСТИКИ
ПОДШИПНИКОВ КАЧЕНИЯ
БОБКОВ Ю.В., СТЕПЧЕНКО К.Ю.
НТУУ ‘КПИ, bobkov_yuriy@ukr.net

Одним из методов повышения надежности электрических машин, является диагностика технического состояния отдельных узлов машин, использующая различные экспериментальные данные об их состоянии как в момент
изготовления заводом, так и на протяжении всего срока эксплуатации на объекте. У электрических машин малой и средней мощности, работающих на
относительно высоких скоростях, одним из наиболее слабых мест является
подшипниковый узел. Вопросы оперативной оценки технического состояния
таких подшипников, диагностики возникающих в них дефектов, а также прогнозирования возможности их дальнейшей эксплуатации, занимают одно из
самых важных мест в работе служб вибрационной диагностики.
Целью данной работы является анализ существующих методов вибродиагностики подшипников качения.
Основными дефектами подшипников качения можно считать: дефекты сепаратора, дефекты внутреннего кольца, дефекты внешнего кольца,
дефекты формы тел качения.
Существуют различные методы диагностирования технического состояния подшипников качения и других узлов электрических машин. Однако
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наиболее перспективными являются методы неразрушающей вибродиагностики, которые можно применить при диагностировании практически всех
доступных (в смысле возможности размещения вибродатчиков) узлов.
На рисунке 1 изображена предложенная классификация методов диагностики подшипников качения.
Методы диагностики подшипников качения по способу воздействия на
объект делятся на ударные и вращения. Ударные методы основаны на воздействии на объект специальными ударными инструментами (молоточек, боек и т.п.). Диагностика осуществляется на специальных стендах, что подразумевает остановку работы агрегата, демонтаж подшипника и существенные
затраты времени. [1]
При регистрации временной зависимости сигнал представляет собой
быстро затухающие переходные процессы. Их амплитуда зависит от геометрических размеров и материала деформируемого тела, а так же от силы
внешнего воздействия, частота – от геометрических размеров и материала
тела. Именно этот сигнал является информационным при использовании метода ударных импульсов.
Методы вращения основаны на использовании либо специальных испытательных стендов, создающих вращательный момент подшипника, либо используют работу подшипника на объекте в штатном режиме вращения. В последнем случае возникает проблема, связанная с необходимостью выделения
дефектов испытуемого подшипника среди всех возможных дефектов объекта.
Однако преимуществом последнего варианта является отсутствие необходимости демонтажа подшипника качения для диагностики.
Методы диагностики ПК

По способу
воздействия на
объект

Ударные

По виду
колебаний

Поперечные

По
анализируемым Спектральные
характеристикам

По виду
спектральных
характеристик

По методу
анализа и
принятия
решений

Вращения

Продольные

Интегральные

Фазовые

Амплитудные

Временные

По спектру
огибающей
вибрационного
сигнала

По спектрам
вибрационных
сигналов

Сравнение с
пороговым или
эталонным
значением

Крутильные

Экспертные
системы

Статистический
анализ

Рис. 1 – Классификация методов вибродиагностики подшипников качения

Науково - технічна конференція викладачів, науковців, аспірантів та студентів присвячена Дню Науки, 26 – 27 травня 2014 року

134

Факультет авіаційних та космічних систем НТУУ «КПІ»
По виду колебаний в подшипнике можно выделить поперечные, продольные и крутильные колебания. Продольные и поперечные колебания возникают преимущественно в ударных методах. Крутильные колебания характерны для методов вращения. [1,2]
Поперечные колебания – это вибрация упругой деформации или колебания тела относительно состояния покоя. Временная зависимость представляет собой в простейшем случае синусоиду.
Продольные колебания – это колебания геометрических размеров тела
(растяжения-сжатия) при поперечной деформации под воздействием внешнего механического воздействия.
Вращение является основным способом воздействия на подшипник, поскольку позволяет определить дефекты качения подшипников качения, не
останавливая работу оборудования.
По анализируемым характеристикам методы диагностики делятся на
спектральные, интегральные, фазовые, амплитудные и временные. Самой
распространенной является спектральная характеристика. [1,2]
По виду спектральной характеристики существует два основных метода
вибродиагностики подшипников качения: по спектрам вибрационных сигналов и по спектру огибающей.
Метод диагностики по спектрам вибрационных сигналов применяется на
практике достаточно часто, хотя и не обладает высокой чувствительностью.
Он позволяет выявлять большое количество других дефектов вращающегося
оборудования. Этот метод позволяет начинать диагностику дефектов подшипников, когда энергия резонансных колебаний вырастет настолько, что
будет заметна в общей картине частотного распределения всей мощности
вибросигнала. Для реализации данного метода необходим хороший измерительный прибор достаточно высокого уровня, и специально подготовленный
персонал.
Диагностика дефектов подшипников качения по спектру огибающей
вибрационного сигнала позволяет выявлять дефекты подшипников на самых
ранних стадиях возникновения дефектов. Поскольку для измерения вибрационных сигналов используются обычные контактные датчики вибрации, то
применение этого метода не требует использования специального оборудования.
Интегральные характеристики используют различные методы усреднения характеристик, получаемых вибросигналов. Наиболее часто используют
среднеквадратическое значение амплитуды, которое равно квадратному корню из среднего квадрата амплитуды колебания.
Фазовые характеристики основаны на определении разности фаз вибросигналов в различных точках оборудования, либо в различных направлениях
(продольное, поперечное). Фазовая характеристика используется для определения перекоса подшипника. Разница в показаниях фазы в осевом направлении с одной стороны вала к обратной будет составлять 180°.
Науково - технічна конференція викладачів, науковців, аспірантів та студентів присвячена Дню Науки, 26 – 27 травня 2014 року

135

Факультет авіаційних та космічних систем НТУУ «КПІ»
Амплитудная характеристика – это пиковая амплитуда, возникающая с
течением времени в момент соударения дефектов. С развитием дефекта, сначала увеличиваются амплитуды пиков, потом постепенно увеличивается и их
количество.
Временные характеристики предполагают определение положения на
временной оси характерных параметров вибросигнала (например, амплитудных).
По методу анализа и принятия решений различают сравнение с пороговым или эталонным значением, экспертные системы и статистический анализ.
Сравнение экспериментальных данных с пороговым или эталонным значением отличается простотой и удобством в использовании. Однако определение точных пороговых (эталонных) значений связано с необходимостью
получения большого числа априорных экспериментальных данных, а также
задания той или иной модели развития дефекта. Данный метод не позволяет
диагностировать дефекты на ранних стадиях и, как правило, предназначен
для фиксации критического состояния подшипника.
Экспертная система является эффективной на всех стадиях развития дефектов и позволяет осуществлять прогнозирование развития дефекта, а соответственно работоспособность оборудования. Недостатком является сложность и трудоемкость создания. Эффективность существенно зависит от
уровня привлекаемых экспертов и объема априорной информации.
Статистический анализ – метод, позволяющий находить решения на основе статистических данных. Он предполагает использование достаточно
большого объема априорных данных, а также составление той или иной статистической модели дефекта. Однако он является более простым для использования и менее трудоемким при разработке по сравнению с экспертными
системами. Статистический метод может использоваться на всех стадиях
развития дефекта.
Проведенный анализ позволяет сделать вывод, что для диагностики
подшипников качения электрических машин малой и средней мощности целесообразно использовать метод вращения, позволяющий проводить исследования без остановки оборудования и не требующий демонтажа подшипникового узла.
В этом случае для выделения дефектов подшипников на фоне работы
всего агрегата наиболее эффективно использование спектральных характеристик и, в частности, использование спектра огибающей вибрационного сигнала.
В качестве метода анализа и принятия решения целесообразно выбрать
статистический метод, отличающийся возможностью диагностирования дефекта на всех стадиях его развития, включая самые ранние. Он не требует создания сложной дорогостоящей экспертной системы, а может использовать
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достаточно простые математические модели. При этом достаточно перспективным является использование математического аппарата нечеткой логики.
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АНАЛІЗ МЕТОДІВ ВИМІРЮВАННЯ ДАЛЬНОСТІ ТА ЙОГО
ЗАСТОСУВАННЯ ДЛЯ РОЗРОБКИ ДАЛЬНОМІРА
БОБКОВ Ю.В., ЗАХАРЧУК М.В.
НТУУ ‘КПІ’,e-mail: bobkov_yuriy@ukr.net

При розробці засобів вимірювання дальності виникає багато питань щодо вибору оптимального методу вимірювання. Вибір методу вимірювання залежить від галузі застосування, діапазону вимірювання та допустимої похибки.
Дана робота присвячується аналізу методів вимірювання з точки зору
вибору оптимального шляху при розробці дальноміра по заданих метрологічних характеристиках.
По результатам проведеного аналізу була запропонована наступна класифікація методів вимірювання дальності, наведена на рис. 1.

Рис. 1 – Класифікація методів вимірювання дальності
В пасивних дальномірах визначення дальності здійснюється
підрахунком зразкових відрізків, що вкладаються у відстань до точки
вимірювання [1]. Основним недоліком є необхідність проходження
вимірювальної відстані зразковими засобами, що не завжди можливо з
урахуванням можливих перешкод. Перевагою є незначна вартість
експлуатації та апаратури.
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Принцип дії дальномірів активного типу полягає у вимірювані часу,
проходженням сигналу відстані до об'єкту і назад. Швидкість поширення
сигналу (за звичай світла або звуку) вважається відомою.
Основними перевагами активних дальномірів є: широкий діапазон
вимірювання; можливість використання у багатоканальних системах
отримання даних, з подальшим їх збереженням та корекцією; компактні
габарити приладів.
В якості недоліків можна зазначити: відносну складність побудови;
залежність результатів вимірювання від параметрів сигналу, що
випромінюються та параметрів середовища, в якому розповсюджується
сигнал.
Переважна більшість приладів і систем вимірювання дальності базується
на активних методах вимірювання дальності, які розглянемо більш детально.
За видом фізичного сигналу, що випромінюється можна виділити: оптичні, радіочастотні та звукові дальноміри [1].
Оптичні дальноміри в якості джерела випромінювання світла використовують лампи накалювання, світло діоди та майже всі види лазерів. В залежності від діапазону вимірювання виділяють три основні групи дальномірів: для вимірювання великих відстаней (до 50 км); для вимірювання малих відстаней (від 10 до 15 км); прицезійні (від 0,1 до 1 км) [1]. Похибка
вимірювання складає – 0,01..0,1 %.
Перевагами оптичних дальномірів є можливість вимірювання великих
відстаней; хороші метрологічні характеристики; не суттєва залежність результату вимірювання від температури.
Недоліками є: небезпечність експлуатації; залежність від погодних умов
та добових характеристик; не можливість вимірювання малих відстаней.
Радіочастотними (радіолокаційними) дальномірами називаються прилади, які використовують явище відбиття та випромінювання електромагнітних
хвиль різними об’єктами для виявлення та знаходження їх координат [1]. За
допомогою радіолокаційних засобів вирішуються найрізноманітніші задачі
навігації, управління польотом літаків і посадкою літальних апаратів, прогнозуванням погоди та інше. В основу радіочастотного дальноміру покладено радіолокаційну станцію, або радар.
Діапазон вимірювання радіочастотних дальномірів – 50..300 км , похибка вимірювання – 0,1 %.
Основними перевагами можна вважати: визначення координат і швидкості руху цілі; не суттєва залежність результатів вимірювання від параметрів середовища; можливість вимірювання великих відстаней (сотні кілометрів).
Основними недоліками є значна собівартість та неможливість
вимірювання малих відстаней. Принцип дії звукових дальномірів заснований
на випромінюванні звукового сигналу та вимірюванні часу, поки сигнал,
відбившись від об'єкта вимірювання, повернеться назад в датчик [2].
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Завдяки тому, що п’єзо резистивний перетворювач може служити як випромінювачем, так і приймачем ультразвукових сигналів, з'являється можливість створити звукові датчики відстані з одним перетворювачем.
Найбільш важливими особливостями застосувань звукових дальномірів
є можливість вимірювати відстані до таких складних об'єктів як, наприклад:
сипучі речовини, рідини, гранули, прозорі або навпаки сильно відбиваючі
поверхні.
Діапазон вимірювання звукових дальномірів – 0,1..20 м, похибка вимірювання – 0,5..2 %.
В якості переваг можна зазначити: безпечність в експлуатації; можливість вимірювання малих відстаней; простоту конструкції.
Основними недоліки є: не можливість вимірювання великих відстаней;
залежність результату вимірювання від параметрів середовища; відносно велика похибка вимірювання.
В залежності від характеристик сигналу можна виділити імпульсні, фазові та частотні дальноміри.
Суть імпульсного методу полягає в тому, що дальномір посилає
зондуючий імпульс, який запускає часовий лічильник в дальномірі. Коли
відбитий об'єктом імпульс приходить до дальноміра, то він зупиняє роботу
лічильника. Знаючи час вимірювання і швидкість розповсюдження сигналу,
прилад розраховує відстань до об'єкту [2].
Імпульсні дальноміри мають просту схему будови приладу, але
необхідно дотримуватися високих вимог до параметрів імпульсів, що
випромінюються.
При фазовому методі випромінювання модулюється за синусоїдальним
законом. При цьому інтенсивність випромінювання змінюється в значних
межах. Залежно від дальності до об'єкту змінюється фаза сигналу, що
виромінюється. Відбитий від об'єкту сигнал повертається на приймальний
пристрій також з певною фазою, залежною від відстані [2].
Перевагими методу є: не значна потужність випромінювання, оскільки
генеруються незатухаючі коливання; не залежність від доплерівського зсуву
частоти відбитого сигналу.
Недоліками є: залежність діапазону вимірювання від довжини хвилі, що
випрмінюється; дуже малий діапазон однозначного вимірювання.
Частотний метод вимірювання дальності заснований на використані частотної модуляції випромінених неперервних коливань. Час проходження
сигналу знаходиться шляхом вимірювання різниці частот випромінених коливань і відбитого сигналу [2].
Для вимірювання різницевих частот використовуються фільтри. При
цьому можливі два варіанта: використовується група фільтрів, налаштованих
на фіксовані частоти, чи один фільтр зі змінним налаштуванням. Попадання
сигналу різницевої частоти в той чи інший фільтр дозволяє визначити
відстань до цілі.
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В частотних дальномірах можливе застосування передатчиків з малою
потужністю випромінювання та вимірювання малих відстаней. Але вони вимагають високої лінійності зміни частоти та достатньо складного пристрою
для розділення випромінених та прийнятих сигналів.
Розглянемо застосування результатів проведеного аналізу для розробки
дальноміру з діапазоном вимірювання 0,1..20 м та похибкою 0,5 %. Для побудови приладу з такими характеристиками найбільш доцільно обрати активний звуковий метод вимірювання із застосуванням імпульсних сигналів.
Зазвичай в якості звукового сигналу використовується ультразвук. В цьому
випадку в якості випромінюючих та приймаючих елементів застосовуються
ультразвукові перетворювачі. З урахуванням цього була розроблена узагальнена структурна схема імпульсного ультразвукового дальноміра, що приведена на рис. 2.

Рис. 2 – Структурна схема імпульсного ультразвукового дальноміра
На рис. 2 позначені: П - підсилювач; УЗВ - ультразвуковий випромінювач; УЗП - ультразвуковий приймач; НП - нормуючий підсилювач;
ФЧІ - формувач часового інтервалу; АЦП - аналогово-цифровий перетворювач часу; МК – мікроконтролер; ЦВП - цифровий відліковий пристрій; БЖ
- блок живлення.
Таким чином, застосування запропонованого аналізу і класифікації методів вимірювання дальності дозволяє по заданих метрологічних характеристиках здійснити вибір методу вимірювання дальності та розробку дальноміра.
Література:
1. Дальномеры. Общее описание и применение дальномеров. http://www.e-vt.ru/articles/rangefinders/.
2. Акустика: Учебник для вузов Ш. Я. Вахитов, Ю. А. Ковалгин, А. А. Фадаев, Ю. П.
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На даний час одним з найбільш поширених шляхів побудови систем керування мікросупутників (МС) є використання позиційних датчиків, інформація з яких оброблюється фільтром Калмана (ФК) [1, 2], де в якості математичного апарату використовується алгебра кватерніонів. Позиційними датчиками, як правило, є магнітометр та датчик Сонця. При використанні ФК першочерговою задачею є оцінка ефективності ФК за наявності інструментальних похибок вимірювачів та неточності математичної моделі МС. В роботі
[1, 2] недостатньо уваги приділено впливу невизначеності магнітного поля
Землі, невраховані похибки датчика Сонця, неточність задання тензору інерції МС та шуми вимірювань.
В доповіді представлено оцінювання точності визначення орієнтації МС
при використанні позиційних датчиків та ФК за наявності інструментальних
похибок вимірювачів та неточності математичної моделі МС.
Введемо орбітальну систему координат (ОСК) OXОYОZО та зв’язану систему координат (ЗСК) OXВYВZВ (вісь OXВ – поздовжня вісь, вісь OYВ напрямлена вгору, вісь OZВ доповнює систему до правої).
Рівняння руху МС в ОСК запишемо у вигляді [1]:
&BBI  BBI  J BBI    Bg   BRW  mB  dB ,
J

1
%BBO ,
qo
2
O
де J  diag  I x , I y , I z  – тензор інерції МС; qT   q0 ,   і BBO  BIB  ROBOI
–
q&

відповідно кватерніон орієнтації і вектор кутової швидкості МС відносно
T
B
ОСК; BBO – вектор абсолютної кутової швидкості МС; BBO   * BO
 – гіперкомплексне розширення вектора BBI ; Bg  302c3   Jc3  – гравітаційний момент;
B
BRW  h  BI
 h – вектор моменту керування, який прикладається до МС

двигуном-маховиком (ДМ); h – кінетичний момент ДМ; mB   B  B B – момент
керування, який формується магнітними котушками;  B – магнітний момент
котушок; B B – вектор індукції магнітного поля Землі (МПЗ) в ЗСК; dB – момент збурення, який діє на МС.
При оцінюванні фазового вектора МС за сигналами магнітометрів і ДС
використовують інформацію про вектор напруженості МПЗ та напрямок на
Сонце. Моделі вимірювань магнітометрами та ДС без врахування похибок
калібрування i зміщенням нуля мають вигляд:
B mes  ROB B orb  nmag ,
S mes  ROB S orb  nsun ,

де Bmes і Smes – вектори, компонентами яких є сигнали відповідно магнітометрів та ДС; nmag і nsun – шуми вимірювань (відповідно магнітометрів та
ДС).
Для оцінювання фазового вектора МС в даній статті використано підхід,
описаний в [2], за винятком модифікації, яка полягає в тому, що фазовий вектор складатиметься із вектора кутової швидкості та кватерніона обертання, та
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з урахуванням шумів та невизначеності МПЗ, ДС та тензору інерції. Невизначеність будемо задавати через генератор випадкових чисел з нормальним розподіленням методом зіккурат [3] та постійної складової.
На рис.1 наведено структурну схему алгоритму ФК, згідно з якою
T
B T
T
здійснюється оцінювання вектора стану. zˆ  ((ˆ BI ) , qˆ ).
Матриці Q  Ў 77 і R  66 на рис. 1 – коваріаційні матриці шумів
(відповідно процесу і вимірювань).

Матриця вимірювань H n / n на рис. 1 має вигляд:
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Нижнім індексом біля векторів та компонент кватерніонів тут і далі позначається дискретний момент часу. Відмінність між матрицями Нп/п і Нп+1/п
на рис. 1 полягає в тому, що для утворення матриці Нп+1/п використовуються
компоненти оновленого кватерніона.
Функція fn (·) на рис. 1 має вигляд
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f n ( zˆn 1/ n ) 
B
B
ˆ BI
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 J 1 (ˆ Bg  ˆ mB  ˆ dB  
 (J
)) 
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B
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.
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Матрицю стану Фп+1/п дискретної моделі похибок у
схемі на рис. 1 взято у вигляді Фn1  I77  F ( zˆn1/ n )Ts ,
де Тs – період дискретизації; F ( zˆn1/ n ) – обчислена в
точці zˆn1/ n матриця стану
неперервної моделі похибок:

де

Обчислення коефіцієнта Калмана:
Kn1  Pn / n H nT/ n [ H n / n Pn / n H nT/ n  R]1

Оновлення вектора похибок та вектора стану МС:
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Оновлення коваріаційної матриці
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Значення всіх векторів
взято в момент часу n+1/n.
Для спрощення через Rˆij позначено оцінку (i, j)-го елемента матриці ROB .
Виконаємо
числовий
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Рис. 1. Алгоритм фільтра Калмана оцінювання фазового вектора МС
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На рис.2 побудовано графіки
оцінювання кутів Ейлера ФК за
відсутності похибок вимірювання і
точної моделі МПЗ. На цьому рисунку і далі штрихова крива
відповідає оцінці ФК, а суцільна
крива відповідає істинному руху
супутника. Як видно з графіків на
рис.2, за вказаних ідеальних умов
t, c функціонування співпадіння є достатньо хорошим: в середньому
Рис. 4 Оцінювання кутів Ейлера при
похибки складають від 1º до 0,58º
Рис.
2 Оцінювання
потраплянні
МС кутів
в тіньЕйлера
Землі
Наступний числовий експеМС
римент
поставлено
по вимірювання
перевірці чутливості ФК до неточності задання моделі
за ідеальних
умов
МПЗ, оцінці ДС, визначення тензору інерції та впливу шумів вимірювання.
Вважаємо, що невизначеність складає 2%, 10% від істинного значення.
Як видно з кривих на рис. 3 неточності критично позначилася на якості
оцінювання кутової орієнтації ФК – в певні моменти часу похибка оцінювання орієнтації супутника цим фільтром в першому випадку зросла на 0.5 , у
другому, за неточності МПЗ до
4 , а з урахуванням похибки датчика Сонця на 1 .
У зв’язку з тим що ДС
періодично потрапляє в тінь
Землі, дослідимо поведінку алгоритму оцінювання орієнтації при
зникненні сигналу з цього датчика. На рис. 4 наведено графіки
t, c
оцінок кутів Ейлера МС при потраплянні МС в тінь Землі.
Як видно з графіків на рис.4
при симуляції потрапляння МС в
тінь Землі точність оцінювання кутової орієнтації ФК значно погіршується, а в деякі моменти часу
(100, 500, 1000 с) похибка оцінки
орієнтації стає неприпустимо велиt, c
кою. Симуляція проводилась з
а)
t, c
б) урахуванням неточності задання
МПЗ, вплив невизначеності тензору
в)
Рис. 3 Оцінювання кутів Ейлера МС з ура- інерції аналогічний
хуванням невизначеності; а) тензору інерВиконане дослідження показації; б) магнітного поля Землі; в) датчика
ло, що використання ФК дозволяє
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досягнути точності оцінки фазового вектора, кращої, ніж 1º. Крім того, встановлено, що така точність стабілізації досягається за відсутності інструментальних похибок вимірювачів та неточності математичної моделі МС. Дослідження впливу інструментальних похибок вимірювачів та неточності математичної моделі МС показало суттєвий вплив на похибку оцінки кутової
орієнтації МС, особливо за неточності моделі МПЗ. Особливо чутливим ФК є
до відсутності інформації з ДС внаслідок потрапляння МС в тінь Землі.
Література.
1. Мелащенко О.М., Рижков Л.М. Дослідження гравітаційно-магнітної системи стабілізації мікросупутника з оцінюванням фазового вектора фільтром Калмана // Наукові
вісті НТУУ „КПІ”. – 2008. – №2. С. 61-67.
2. Иванов Д.С., Карпенко С.О., Овчинников М.Ю. Алгоритм оценки параметров
ориентации малого космического аппарата с использованием фильтра Калмана // (Препринт ИПМ им. М.В. Келдыша РАН). – М., 2009. – 32 с
3. Консультационный центр MatLab компании Softline // – URL: http://
matlab.exponenta.ru.

УДК: 631.007.24
ВИКОРИСТАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В ВИМІРЮВАННЯХ
ПАВЛІШИН М.М.СЕМЕНЮК Р.С., ЧЕПІЖНА О.Ю., ВАСИНЮК І.В.
НТУУ ‘КПІ’

Штучний інтелект вже давно є мрією вчених, однак хоча в даний час над
цією проблемою працюють цілі інститути, поки про « інтелектуальність » сучасних комп'ютерів (навіть найдосконаліших) можна говорити лише умовно.
Проблема виявилася дуже складною: замість універсальної інформаційнообчислювальної системи з штучним інтелектом вчені вирішили звузити коло
вирішуваних завдань , перейшовши до експертних систем, що застосовуються у певних предметних областях.
Це може бути кібернетика, робототехніка, генна інженерія або бухгалтерія.
Однак ідея штучного слова у власному розумінні цього слова не залишена. Дослідники шукають програмні та апаратні методи вирішення цього
завдання. У сенсі апаратного забезпечення, звичайно, на сьогоднішній день
найбільш передовим словом є нейронні мережі , що моделюють певні структури мозку. Такі інформаційно-обчислювальні системи не програмуються в
традиційному сенсі цього слова, а навчаються і самонавчаються, уподібнюючись тим самим людському інтелекту. Крім цього розробляються особливі
програмні продукти, що моделюють розумові процеси.
В даний час розрізняють два основних підходи до моделювання штучного інтелекту: машинний інтелект, що полягає в строгому задані результату
функціонування, і штучний розум, спрямований на моделювання внутрішньої структури системи. Поділ робіт з штучного інтелекту на два напрямки пов'язано з існуванням двох точок зору на питання яким чином будувати систеНауково - технічна конференція викладачів, науковців, аспірантів та студентів присвячена Дню Науки, 26 – 27 травня 2014 року
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ми штучного інтелекту. Прихильники однієї точки зору переконані, що «
найважливіше результат » , тобто хороший збіг поведінки штучно створених
і природних інтелектуальних систем, а що стосується внутрішніх механізмів
формування поведінки, то розробник штучного інтелекту зовсім не повинен
копіювати або навіть враховувати особливості природних, живих аналогів .
Інша точка зору полягає в тому, що саме вивчення механізмів природного
мислення та аналіз даних про способи формування розумної поведінки людини можуть створити основу для побудови систем штучного інтелекту, причому ця побудова повинна здійснюватися, насамперед, як моделювання,
відтворення технічними засобами принципів і конкретних особливостей
функціонування біологічних об'єктів.
Другий напрямок штучного інтелекту розглядає дані про
нейрофізіологічні і психологічні механізми інтелектуальної діяльності і, в
більш широкому плані, розумної поведінки людини. Він прагне відтворити ці
механізми з допомогою тих чи інших технічних пристроїв, з тим щоб «поведінка » таких пристроїв добре збігалася з поведінкою людини в певних, заздалегідь заданих умовах. Розвиток цього напрямку тісно пов'язаний з
успіхами наук про людину. Для нього характерне прагнення до відтворення
більш широкого, ніж в машинному інтелекті, спектру проявів розумної
діяльності людини. Системи штучного розуму базуються на математичній інтерпретації діяльності нервової системи на чолі з мозком людини і реалізуються у вигляді нейронних мереж на базі нейроподібного елемента - аналога
нейрона.
Однією з важливих задач сучасної ІВТ (інтелектуальних засобів в ІВТ) є
розпізнання (ідентифікація) образів та об’єктів, а також прогнозування поведінки цих об’єктів в заданих конкретних умовах їх функціонування (застосування). Саме використання нейроних мереж як складової частини сучасних інтелектуальних засобів ІВТ дозволяє ефективно вирішувати ці задачі.
Що ж таке нейронна мережа? Це штучний аналог біологічної мережі, за
своїми параметрами максимально наближається до оригіналу. Нейронні мережі пройшли довгий шлях становлення і розвитку, від повного заперечення
можливості їх застосування до втілення в багато сфер діяльності людини, в
тому числі і вимірювання.
Основна особливість нейронних мереж полягає в тому, що в процесі
навчання вони моделюють складну нелінійну залежність між вхідними і
вихідними даними.
Нейронні мережі в галузі вимірювань можуть вирішувати такі завдання:
- автоматизована система швидкого пошуку інформації; - класифікація інформації в реальному масштабі часу; -планування застосування сил і засобів
вимірювання; - розв’язання завдань оптимізації; - адаптивне управління і
прогнозування особливостей організації вимірювальних процесів; - обробка
та аналіз зображень.
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Нейронна мережа дозволяє отримати прийнятне рішення в тих ситуаціях, коли важко знайти відповідну функцію, алгоритм від вхідних параметрів або ж така функція потреабує занадто складної реалізації та часу.
Нейронною мережею можна керувати дистанційно. Яскравим прикладом таких мереж є системи «Розумного Дому». Нейронні мережі в системах «Розумний Дім» застосовуються в системах безпеки, системах управління
обладнанням (опаленням, водопостачанням, вентиляцією, світлом), системах
нагадування (підлаштовуючись під людину, система може виявити відхилення в його здоров’ї), системах контролю та оцінки стану об'єктів, системах
ідентифікації, системах розваг (підбір плейлиста композицій, вибір гучності
звучання тощо)
Одна з найважливіших властивостей нейронної мережі - здатність до самоорганізації , самоадаптації з метою поліпшення якості функціонування. Це
досягається навчанням мережі, алгоритм якого задається набором навчальних правил. Навчальні правила визначають, яким чином змінюються зв'язки
у відповідь на вхідний вплив. Багато з них є розвитком висловленої Д. О. Хеббом ідеї про те, що навчання засноване на збільшенні сили зв'язку між одночасно активними нейронами. Таким чином, часто використовувані в мережі зв'язки посилюються, що пояснює феномен навчання шляхом повторення та звикання.
Сучасна інформаційно-вимірювальна техніка стала потужним інструментальним засобом пізнання та вивчення особливостей функціонування
складних як технічних, так і біологічних систем, що суттєво сприяє вирішенню ряда концептуальних проблем створення технічних засобів штучного
інтелекту.
Найважча проблема, що постала перед сучасною наукою - пізнання процесів функціонування людського розуму, а не просто імітація його роботи,
що безпосередньо стосується фундаментальних теоретичних проблем психологічної науки. Справді, вченим важко навіть прийти до єдиної точки зору
щодо самого предмету їх досліджень - інтелекту. Деякі вважають , що інтелект - вміння вирішувати складні завдання; інші розглядають його як
здатність до навчання, узагальнення і аналогій; треті - як можливість
взаємодії із зовнішнім світом шляхом спілкування, сприйняття й усвідомлення сприйнятого. Проте багато дослідників штучного інтелекту схильні прийняти тест машинного інтелекту , запропонований на початку 50 -х років видатним англійським математиком і фахівцем з обчислювальної техніки Аланом Тьюрингом. «Комп'ютер можна вважати розумним, - стверджував
Тьюринг , - якщо він здатний змусити нас повірити, що ми маємо справу не з
машиною , а з людиною ».
Сучасні технічні засоби інформаційно-вимірювальної техніки – це
складні технічні системи, які мають можливість змінювати алгоритми
функціонування та виконувати декомпозицію своєї структури – в залежності
від завдання вимірювання.
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Саме застосування технічних засобів штучного інтелекту – в першу чергу нейронних мереж – суттєво покращує вирішення основних завдань інформаційно-вимірювальної техніки – покращуючи при цьому метрологічні та
технічні характеристики інформаційно-вимірювальної техніки, підвищуючи
достовірність результатів вимірювання з одночасним зменшенням часових і
матеріальних затрат на вимірювання.
Література.
1. Шихов Е. Варианты реализации искусственного интеллекта – ресурс Интернета,
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ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ ШУМОМІР (РЕАЛІЗАЦІЯ В LABVIEW)
Р.О. ВІТРУК, О.Ю. РЕДЬОГА
НТУУ «КПІ»

З ростом урбанізації шум став постійною частиною людського життя,
одним з істотних забруднювачів міського середовища. Серед інших факторів,
що впливають на здоров'я людини, шум - на другому місці після хімічного
забруднення повітря. Посилення шумового фону понад гранично допустимих
величин (80 дБ) являє собою небезпеку для фізичного і психічного здоров'я
населення. Транспортний або виробничий шум діє гнітюче на людину стомлює, дратує, заважає зосередитися. Тому важливо вимірювати шумовий
фон для попередження небажаних наслідків.
Загальна схема шумоміра обирається так, щоб його властивості наближалися до властивостей людського вуха. Оскільки чутливість вуха залежить
як відчастоти звуку, так і від його інтенсивності, в шумоміра використовуються кілька комплектів фільтрів, що відповідають різній інтенсивності шуму. Дані фільтри дозволяють імітувати АЧХ вуха при заданій потужності
звуку. Ці фільтри називаються А, B, C, їх амплітудно-частотні характеристики наведені в стандарті ГОСТ 17187-81.
Фільтр А приблизно відповідає АЧХ «усередненоговуха» при слабких
рівнях шуму, фільтр B - при сильних рівнях шуму. В даний час для нормування шуму застосовуються тільки фільтри А і С (останній - для оцінки
пікових рівнів шуму).
Шумомір на основі програмного компонента зручніший, дешевший та
точніший, оскільки його похибка обмежена похибкою АЦП та не лінійністю
мікрофону.
Інтелектуальний шумомір являє собою віртуальний прилад, виконаний у
середовищі графічного програмування Labview 12 і орієнтований на
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вирішення вимірювальних завдань при проведенні фільтрації сигналів та
аналізу спектра сигналів.
Після запуску програми в режимі циклічного виконання користувач завантажує файл формату *.WAV, або самостійно обирає тип тестового сигналу запропонований віртуальним стимулятором, або виконує аналіз реального
сигналу при допомозі мікрофону. Користувач може провести дослідження
сигналу безпосередньо за допомогою основного дисплея і основного фільтра.
На основному екрані представлені коригуючі АЧХ типів «А», «В» та «С».
Віртуальний прилад пропонує користувачеві обрати тип коригуючого фільтра, основуючись на значеннях середнього арифметичного, дисперсії та СКО
вхідних данних.
Залежно від завантаженого сигналу, у користувача є можливість самостійно приймати рішення про те, який тип коригуючої АЧХ буде застосовуватися. Кожна операція над сигналом відображається на двох дисплеях, на
основному дисплеї, і на дисплеях традиційного відображення спектрів сигналу.
Після основної обробки сигналу, проводиться процедура вимірювання
RMS шуму. В даному віртуальному стимуляторі користувачеві пропонується
в залежності від поставленого завдання, зберегти файл.
Література:
ГОСТ 17187-81. Шумомеры. Общие технические требования и методы испытаний.

УДК 621.396
СИСТЕМА ИЗМЕРЕНИЙ, ОБРАБОТКИ И РЕГИСТРАЦИИ
ПЕРЕМЕННОГО НАПРЯЖЕНИЯ
ВОВКОДАВ В.А. РЕДЁГА О.Ю.
НТУУ ‘КПИ’

Система измерения – многофункциональная система в измерительной
технике предназначена для измерения постоянного или переменного напряжения. Широко применяется в электронике, измерительной технике. Целью
разработки является усовершенствование конструкции, перевод на новую
элементную базу и уменьшение стоимости существующей системы измерения, обработки и регистрации переменного напряжения. Разработка обеспечила простоту конструкции при высоких метрологических характеристиках
преобразователя.
Система разрабатывется на основе мультиметра - электронный измерительный прибор, объединяющий в себе несколько функций. В минимальном
наборе это вольтметр, амперметр и омметр. Существуют цифровые и аналоговые мультиметры. Мультиметр может быть как лёгким переносным
устройством, используемым для базовых измерений и поиска неисправностей, так и сложным стационарным прибором со множеством возможностей.
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Система имеет следующие технические характеристики: Пределы измерения по переменному напряжению: 1мВ,10 мВ, 100 мВ, 1 В , 10 В, 100 В;
погрешность измерения напряжения 1%; максимальное количество регистрируемых точек – 500; интервал временного измерения в регистрации 2 с, 5
с, 10 с, 1 мин, 5 мин, 10 мин, 60 мин; контроль превышения или уменьшения
измеряемого параметра.
Требования к конструкции ПК: ОЗУ не меньше 512 кбайт; - процессор
Peutium или AMD – 1 ГГц; наличие клавиатуры и дисплея; жесткий диск
объемом не менее 30 Гбайт; наличие интерфейса RS-232 или USB с преобразователей на RS-232; операционная система не ниже Windows XP.
Разрабатываемая система предназначена для измерения заданного параметра, а также для временной и пространственной регистрации результатов
измерения. Кроме того система должна осуществлять контроль измеряемого
параметра на превышение или понижения от заданного уровня. Для этого в
системном блоке предусматривается подключение встроенной клавиатуры
для обеспечения заданных режимов работы. В системном блоке также предусматривается наличие последовательного интерфейса для передачи результатов измерения на персональный компьютер для хранения и обработки. Основным же модулем в системном блоке является мультиметр, который обеспечивает основные технические характеристики системы.
В результате выполнения работы была разработана система измерений,
спроектирована структурная схема, по которой реализовывалась функциональная и принципиальная схема системы. Был проведен расчёт каждого
блока, подобрана элементная база, а также выполнен анализ погрешностей .
УДК: 621.396
ВОЛЬТМЕТР СРЕДНЕКВАДРАТИЧЕСКИХ ЗНАЧЕНИЙ
ГАЧОК В.А. РЕДЁГА О.Ю.
НТУУ «КПИ»

Различают аналоговые и цифровые электронные вольтметры. В аналоговых вольтметрах измеряемое напряжение преобразуется в пропорциональное
значение постоянного тока, измеряемое магнитоэлектрическим микроамперметром, шкала которого градуируется в единицах напряжения (вольты, милливольты, микровольты).
В цифровых вольтметрах измеряемое напряжение подвергается ряду
преобразований, в результате которых аналоговая измеряемая величина преобразуется в дискретный сигнал, значение которого отображается на индикаторном устройстве в виде светящихся цифр. Аналоговые и дискретные вольтметры часто называют стрелочными и цифровыми соответственно.
По роду тока электронные вольтметры делятся на вольтметры постоянного напряжения, переменного напряжения, универсальные, импульсные и
селективные (с частотно-избирательными свойствами).
Науково - технічна конференція викладачів, науковців, аспірантів та студентів присвячена Дню Науки, 26 – 27 травня 2014 року

150

Факультет авіаційних та космічних систем НТУУ «КПІ»
Разрабатыотанный прибор имеет следующие технические характеристики:- диапазон измерений 0.1 мВ ... 1000 В перекрывается поддиапазонами с
верхними пределами 0,1, 1, 10, 100 мВ, 1, 10, 100, 1000 В; диапазон частот
измеряемых прибором напряжений 20 Гц ... 10 МГц; класс точности прибора 0,5/0,25; входное сопротивление на частоте 45Гц 1 Мом; активное выходное сопротивление (1000 ±100) Ом; время измерения не более 1 с.; точность
преобразования АЦП +1 МЗР
Цифровой вольтметр СЗН состоит из 7 блоков: блок входного делителя
напряжений; блок преобразователя импеданса; блок операционных усилителей; блок аналого-цифровой преобразователь; блок МП индикатор; блок
цифровое отсчетное устройство.
Пределы измерения данного цифрового вольтметра 0.1 мВ ... 1000 В перекрывается поддиапазонами с верхними пределами 0,1, 1, 10, 100 мВ, 1, 10,
100, 1000 В. Для обеспечения выполнения условий ТЗ, в приборе для обеспечения данных пределов измерений должно присутствовать два усилительных
каскада с коэффициентом усиления 10 (так как для малых напряжений нижний предел 1мВ а верхний 1В, то есть появится возможность усиления в 1000
раз).
Также для согласования выходного прибора (характеристики определены в ТЗ) и ПСЗН использован еще один каскад усиления. Ко входу, предназначенному для измерения напряжений свыше 1000 В, подключен резистивный делитель с коэффициентом деления 1000. Выбор резистивного делителя
обусловлен высоким входным напряжения.
Разработанный прибор сохраняет свои метрологические характеристики
и работоспособность при воздействии на него индустриальных радиопомех
не превышающих норм, предусмотренных в "Общих нормах допустимых индустриальных помех".
В результате выполнения работы была спроектирована структурная
схема, по которой реализовывалась принципиальная и функциональная схемы вольтметра. Был проведен расчёт каждого блока, подобрана элементная
база, а также выполнен анализ погрешностей.
УДК: 681.142
ОПЕРАТОРИ АГРЕГУВАННЯ ПРИ ОЦІНЮВАННІ ЯКОСТІ
ПРОГРАМНИХ ЗАСОБІВ
РЕДЬОГА О.Ю.
НТУУ ‘КПІ’

При оцінюванні якості складних об’єктів використовуються вербальночислові шкали, в яких поряд з кількісними оцінками точок шкали або границь класів еквівалентності наводиться їх вербальна інтерпретація. Для оцінювання якості застосовуються одиничні і комплексні показники якості.
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єнтів і одиничних показників якості, що характеризують одну з властивостей
складного об’єкту. Більшість одиничних показників якості є ординальними
величинами
і
оцінюються
ординальними
шкалами
(числовими
/вербальними).
Метою роботи є порівняння результатів об’єднання одиничних показників якості, представлених в вербальних та числових ординальних шкалах,
що отримані за арифметизацією цих вербальних шкал [1]. Результатом
об’єднання є комплексний показник якості, отриманий на основі сукупності
одиничних показників (за умови що вагові коефіцієнти дорівнюють одиниці).
Задачею дослідження є побудова характеристики шкали комплексного показника якості – матрицю відповідності між класами еквівалентності числової і вербальної шкали [2] та порівняння матриць відповідності що побудовані на основі агрегування числових одиничних показників за математичним
очікуванням та медіаною Уолша.
В роботі проведено порівняння результатів об’єднання одиничних показників якості (за умов рівних вагових коефіцієнтів) за допомогою операторів агрегування, що можуть використовуватись для даних представлених
або в числових, або в вербальних шкалах. В якості операторів агрегування
для числових даних використовувались середнє арифметичне та медіана Уолша, а для вербальних даних використовувався оператор OWA [3].
Показано, що не завжди існує відповідність між результатами
об’єднання даних, представлених двома шкалами, що пояснюється ступінчастістю вагової функції OWA. Особливо це стосується даних, близьких до
границь між класами еквівалентності шкали. При використанні медіани Уолша для побудови матриці відповідності для шкали комплексного показника
якості спостерігається повне співпадіння результатів для крайніх класів
еквівалентності та більшості середніх профілів та спостерігається деяке розсіювання в середніх класах еквівалентності біля ліній переходу на відміну
від матриці відповідності, побудованої на основі об’єднання числових показників за середнім арифметичним, де повна відповідність результатів спостерігається лише для середнього та крайніх профілів.
Результатом порівняння матриць відповідності побудованих на основі
об’єднання числових показників якості за середнім арифметичним та
медіаною Уолша є пропозиція повністю замінити агрегування за середнім
арифметичним на медіану Уолша як для визначення вагових коефіцієнтів так
і для визначення матриці відповідності для шкали комплексного показника
якості
Література.
1.Яремчук Н.А., Редьога О.Ю., Сікоза О.М. Особливості арифметизації дискретних
вербальних шкал // Механіка гіроскопічних систем. – Київ. – 2013.
2. Emil Bashkansky, Tamar Gadrich. Some metrological aspects of ordinal measurements
// Accred. Quality Assurance.- №15.- 2010.- p.331-336.
3. Franceschini F. Ordered samples control charts for jrdinal variables / F. Franceschini,
M. Galetto, M. Varetto // Quality Engineering.- 2005.- 21(2).- p. 177-195.
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УДК: 681.142
МУЛЬТИМЕТР
ТРОНДИНА В.А. РЕДЁГА О.Ю.
НТУУ ‘КПІ’

Мультиметр – многофункциональный прибор, предназначен для измерения постоянного и переменного напряжения, постоянного и переменного
тока а также для измерения емкости, поэтому область применения прибора
довольно велика. Широко применяется в электронике, измерительной технике. Существуют цифровые и аналоговые мультиметры.
Мультиметр может быть как лёгким переносным устройством, используемым для базовых измерений и поиска неисправностей, так и сложным
стационарным прибором со множеством возможностей. Наиболее простые
цифровые мультиметры имеют разрядность 2,5 цифровых разряда (точность
обычно ~ 10 %). Наиболее распространены приборы с разрядностью 3,5
(точность обычно ~ 1,0 %). Выпускаются также чуть более дорогие приборы
с разрядностью 4,5 (точность обычно ~ 0,1 %) и существенно более дорогие
приборы с разрядностью 5 и выше. Точность последних сильно зависит от
диапазона измерения и вида измеряемой величины, поэтому оговаривается
отдельно для каждого поддиапазона. В общем случае точность таких приборов может превышать 0,01%, несмотря на портативное исполнение. Точность
измерений зависит также от точности АЦП, от точности, термо- и временной
стабильности применённых радиоэлементов, от качества защиты от внешних
наводок, от качества проведённой калибровки.
Принцип действия цифрового мультиметра основан на преобразовании
измеряемой величины в пропорциональный ей интервал времени с последующим преобразованием этого интервала в дискретную форму и цифровой
код.
Данный мультиметр предназначен для измерения постоянного и переменного напряжения, постоянного и переменного тока а также для измерения
емкости и сопротивления, поэтому область применения прибора довольно
велика.
Прибор имеет следующие технические характеристики: - Пределы измерения по постоянному и переменному напряжениях: 0,01; 0,1; 1; 10; 100; 1000
В.- Пределы измерения по постоянному и переменному токам: 0,1; 1; 10; 100;
1000 мА.- Пределы измерения сопротивлений: 0,1; 1; 10; 100; 1000; 10000
кОм.- Пределы измерения емкости: 1; 10 мкФ. - Частотный диапазон 20Гц...
1МГц -Входное сопротивление на низкой частоте (активное) в режиме измерения напряжений не менее 1 МОм. Класс точности 1.5 Габаритные размеры
не более 215х65х177 мм. Масса не более 2 кг.
Разработанный мультимметр сохраняет метрологические характеристики при воздействии на него индустриальных радиопомех, не превышающих
норм, которые предусмотрены в «Общих нормах допустимых индустриальных помех» (нормы 1-72-9-72)
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УДК: 631.007.24
АНАЛІЗ СИСТЕМ АВТОМАТИЗОВАНОГО
ПРОЕКТУВАННЯ ТА ПРОГРАМУВАННЯ ЗАСОБІВ ІВТ. ГРАФІЧНІ
ЗАСОБИ ПРОЕКТУВАННЯ.
ПАВЛІШИН М.М., ФЕСЕНКО З.В.
НТУУ ‘КПІ’

Аналіз систем автоматизованого проектування та програмування, огляд
середовищ, інтерфейс яких базується на функціональних блоках та їх
групуванні. Такі системи дозволяють розробляти програмне забезпечення
людям, добре знаючим теоретичні та практичні навики у галузі інформаційно-вимірювальної техніки, але не є підготовленими програмістами. У
графічних системах це досягається шляхом переходу від синтаксичного програмного коду до візуально-функціонального моделювання.
Проектування інформаційно-вимірювальної техніки (ІВТ) сильно повьязано з використанням програмних та апаратних складових розподіляючи завдання між ними. А розвиток сучасних засобів ІВТ має ознаки збільшення
програмних компонент при зменшенні апаратних складових та збільшення
потреби у системах автоматизованого проектування.
Аналіз систем автоматичного проектування мікроконтролерних інформаційно-вимірювальних систем показує, що:
1. Такою діяльністю займаються інженерно-технічні працівники, які достатньо добре володіють теоретичними знаннями, та гарними навиками в галузі ІВТ та метрології, але при цьому – не є підготовленими програмістами.
2. Більшість сучасних систем автоматизованого проектування використовують семантичні коди, що робить процес проектування складним, приводить до втрати наглядності, вимагає спеціальної підготовки.
3. Всі системи використовують існуючі програмні середовища, адаптуючи їх до своїх задач.
Зведена дані аналізу представлені у табл. 1.
Розвиток інформаційних технологій та цифрових методів обробки даних
значно розширило можливості розробників та дослідників. З класичним програмуванням пов’язують виконання послідовності операцій для досягнення
поставлених цілей та завдань, що описуються текстовими командами. Складність цього підходу створили необхідність дуже чіткого опису усіх деталей,
передачу зв’язків та зниження гнучкості при розробці.
Згодом почали з’являтися завдання, які потребували іншого підходу,
більш абстрактного, але зберігаючого логічно-функціональну залежність. З
цім завданням впорались за допомогою функціональних мов програмування,
серед яких лідуючі позиції займають Python, Lisp, Haskell, J та MatLab.
Недоліком функціональних мов програмування загального використання
стала складність іх розуміння у більш-менш великому проекті, - так як
вихідний код перетворювався у неймовірну послідовність символів. Повер-
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нувшись до коду програми через тиждень легше було написати його знову,
чим розбиратися у існуючому.
Таблиця 1. Аналіз методів проектування
Підхід (ме№ тод проекту- Суть
вання)
1 ВикористанВсі процедуня мов проек- ри ПЗ та футування
нкції АЗ описуються спеціальною мовою проектування
(наближеною до
природньої)
2 Низпадаюче
Проектуванпроектування ня від складніших (найбільших частин) до найпростіших
(найменших
частин)
3 Семантичні
Всі процедупрограмні
ри та функції
коди
описуються
за допомогою
семантичних
програмних
кодів.
4 Графічне
Проектуванпроектування ня за допомо(ноди)
гою логічного
зв’язування
графічних
функціональних блоків, та
даних – нодів.
5 Модульне
Поєднання
проектування різних готових уніфікованих
програмних
та
апаратних
вузлів.

Переваги

Недоліки

Зрозумілість;
Громіздкість;
Чітка регламен- Не наглядність;
тованість вико- Необхідність
нання.
спеціальних
знань.

Примітки
Часто використовується для
проектування
інтегральних
схем

Наглядність;
Жорстка посліДемонстрація
довність;
живучості за пе- Неможливість
рших етапів;
розпаралелювання розробки.

Великі можли- Громіздкість;
вості та чітка Необхідність
регламентоваспеціальних
ність виконання. знань;
Низька
гнучкість;
Не наглядність.
Простота;
Заплутаність
у
Наглядність;
великих проектах; Складність
контролю версій.

Часто використовується для
програмування
мікроконтролерів.

Простота;
Наглядність;
Надійність;

Використовується
для
розв’язання
завдань за допомогою стандартних
та
прогнозованих
елементів.

Необхідність
спеціальних
знань щодо використання модулів;
Низька
гнучкість.
Висока
залежність від вже існуючих модулів.
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Рішенням цієї ситуації стало створення простого та «дружнього»
графічного інтерфейсу. Який би допоміг позбавитися необхідності вникати у
зарозумілі синтаксичні особливості вихідного коду, але давав би можливість
точно визначити ві операції за даними та зв’язки між операціями.
Зовсім недавно інтерфейси такого типу отримали своє позначення –
«нодовий інтерфейс». В них головні керуючі конструкції інтерфейсу – ноди
(модулі, блоки, вузли, тощо), котрі, по суті, є функціями. Особливістю підходу до створення такого інтерфейсу є його графічна частина, в основі якої –
створення логічних ланцюгів дій.
За рахунок такого типу інтерфейсів людина, що не розуміється в тонкощах програмування може швидко та ефективно створювати програмне забезпечення для своїх потреб, без необхідності звертатися за допомогою до програмістів.
Хоча спочатку нодові інтерфейси призначалися для функціональних мов
програмування, їх використовують для більш широкого кола завдань. Існуючі АПК які зараз активно розвиваються і набирають популярність відносяться
до галузі графічної, відео та аудіо обробки сигналу та/або даних. Розглянуті в
статті комплекси: LabView - робота з електронними системами, обробка аналогових та цифрових даних; Plogue Bidule, AudioMulch, Reaktor, Pure Data,
Max/MSP - обробка звукового сигналу; Mooha - DB-PHP-HTML верстка, веброзробка.

Рис.1.
LabView. Найпотужніша і організована середа графічного програмування, яку використовують технічні фахівці, інженери, викладачі вчені по всьому світу для швидкого створення комплексних додатків в задачах
вимірювання, тестування, управління, автоматизації наукового експерименту
та освіти. В основі LabVIEW лежить концепція графічного програмування послідовне з'єднання функціональних блоків на блок-діаграмі.
Застосовність розробки на LabView практично безмежна, але зважаючи
на вимогливість, складність і високу вартість покупки та обслуговування
цього середовища, застосовують її великі компанії та дослідницькі інститути
для вирішення високобюджетних завдань, часто пов'язаних з використанням
специфічної апаратури і технологій. До основних напрямів належать: збір і
аналіз сигналів з датчиків, управління вимірювальними приладами, автоматизація випробувань, вбудовані системи моніторингу та управління, освіта.
Проект комерційний і активно розвивається, регулярно виходять оновлення і додаткові модулі. Серйозним обмеженням є закритість продукту, в
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якому NI сама собі встановлює стандарти. Сама компанія National Instruments
всіляко підтримує освітній процес і співпрацює з безліччю навчальних закладів, в яких навчають основам роботи з LabView.
Plogue Bidule (AudioMulch, Reaktor, Pure Data, Max/MSP)
Plogue Bidule - Модульна
студія для роботи зі звуком,
визнана як новий стандарт модульного музичного програмного забезпечення. Bidule використовують тисячі музикантів у
всьому світі, але головним чином націлена на тих, хто лю
Рис.2
бить експериментувати, хто шукає нову творчу середу. Це програма
дозволяє будувати абсолютно довільні
ланцюжки з різних модулів, включаючи MIDI, ReWire пристрої, VST інструменти і плагіни, розставляти і
налаштовувати їх як тільки завгодно в
реальному часі.
Інформаційно-вимірювальні засоби, що працюють з характеристиками
звуку можуть використовувати цю систему як незалежний модуль обробки
звукового потоку. Так як система
складається з спеціальних технічних
Рис.3
засобів – вони мають свої метрологічні характеристики.
Хоча продукт має схожий функціонал з аналогічними програмними продуктами (AudioMulch, Reaktor, Pure Data, Max/MSP), він має більш просту і
зрозумілу графічну візуалізацію, що і виділяє його позитивно на тлі інших
рішень.
Проект комерційний і активно розвивається, має велике співтовариство і
масу готових рішень. Мабуть, найпростіше рішення для графічного керування звуковим потоком.
Mooha. Цей проект взяв за принцип об'єднати в одному графічному інтерфейсі 3 основні технології веб-розробки - PHP, MySQL і HTML. Ці технології описують весь процес створення повноцінного веб-ресурсу і в наш час
складно уявити веб-проект використовує щось окремо. Так, СУБД MySQL
являє собою сховище даних, PHP мова програмування за допомогою якого
відбувається робота з сховищем даних, обробкою даних, виведенням на
екран, а HTML виконує функцію візуалізації даних.
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Завдання було реалізована розбиттям всіх типів блоків на 3 категорії:
HTML/XML ноди (для виведення HTML/XML тегів); PHP ноди (управління
логікою); Ноди запитів до бази даних MySQL.
Ідея полягає в тому, щоб перехід між технологіями був непомітний для
користувача. Щоб з'єднання нод різних категорій між собою створювало
єдиний потік виконання програми.
В даний момент проект знаходиться на фінальній стадії розробки і буде
доступний у вигляді веб-сервісу.
До переваг використання нодового інтерфейсу при проектовані ІВТ
можна віднести високу наочність і логічну зв'язаність проекту. Простота
створення, налагодження та супроводу проектів, які вирішують вузькі завдання.
Недоліків в рази більше, до них відносяться: велика тривалість створення і висока складність супроводу великих проектів. Висока складність, а часом, і неможливість налагодження вже розроблених рішень. Так як ці програми за своєю суттю є генераторами коду залежно від складеної схеми, то
виникають складнощі з контролем версій - що є важливою складовою всіх
великих проектів.
Незважаючи на всі недоліки в таких системах існує потреба у розробників. Вони знаходять застосовність, як у навчальній сфері, так і у великих
проектах представляючи додатковий інструментарій. Саме завдяки такому
підходу стало можливим створювати бюджетні програмні рішення людям,
слабо знайомим з програмуванням , а це сильна допомога для дослідницької
діяльності.
На даний момент реально існуючі та розвиваються універсальні (загального застосування) засоби графічного проектування та програмування програмного забезпечення представлені тільки середовищем LabView, але це
настільки потужний настільки і складний інструмент для швидкого вирішення, а також дуже дорогою.
Література
1. «Mooha - нодів інтерфейс для PHP», Олег Сердюк
2. «LabView - перше знайомство», Андрій Дмитрієв
3. «Що таке LabVIEW?», Оф. опис National Instruments
4. Plogue Bidule, оф. опис Plogue
5. Горнаков С.Г. Інструментальні засоби програмування і налагодження шейдерів в
DirectX і OpenGL

УДК 631.007.24
ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ У
СИСТЕМАХ ГРАФІЧНОГО ПРОЕКТУВАННЯ ТА ПРОГРАМУВАННЯ
ПАВЛІШИН М.М., ФЕСЕНКО З.В.
НТУУ ‘КПИ’

Проектування будь-яких технічних засобів, в яких потрібно одночасно
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вані метрологічні характеристики, то процес проектування набагато ускладнюється. Для спрощення використовують системи автоматизованого проектування, що беруть на себе задачі коректного об’єднання програмноапаратних комплексів, за для дотримання необхідних характеристик.
Системи графічного проектування та програмування – це
засоби для створення програмного
коду за допомогою
графічних
функціональних
блоків – нодів – та їх логічних
Рис. 1. Інтелектуальна сизв’язків. Ноди – це блоки, операції,
стема
зв’язки, вузли, тощо, зображені
графічно. Ноди вказують на операції що відбуваються над даними, а
зв’язування вказує на передачу даних від однієї дії до іншої. Вихідний код є
результатом такої системи.
Такі системи орієновані на користувачів, що мають недостатні навички
програмування, тому створення дієвої інтелектуальної системи оцінки дій та
проекту користувача є одним з важливіших
завдань для розробників систем графічного
програмування та проектування.
Програмна реалізація конкретної операції будь то функція або передача даних
залежить від вхідних даних, вихідних
Рис. 2. Схема Бази Знань
даних, існуючих вільних комірок пам’яті, система та апаратна архітектура пристрою або середовища в котрому буде працювати створювана програма. Настільки велику кількість параметрів неможливо описати та жорство
встановити взаємозв’язки між ними, тому створюється база даних, що описує
основні правила, принципи та рекомендації для побудови кінцевого вихідного коду. Та включається до Бази Знань.
База знань створюється у вигляді ієрархічного опису усіх можливих ситуації, що можуть виникнути при побудові програми. До кожної ситуації
описується правила поведінки системи, можливі внутрішні ситуації, профедури та функції оцінки ситуації та рекомендації використання. Структура Бази Знань показана на Рис. 2.
Так як це системи створення нового програмного забезпечення, то інтелектуальна система створюється за принципом «все що не заборонено – дозволено», це пов’язано з тим, що неможливо передбачити усі можливі і неможливі комбінації та реалізації. Такий підхід добре себе зарекомендував у
аналізаторах коду в звичних текстових системах програмування, та дозволяє
постійно розширювати базу даних новими фактами та поняттями без зашкодження існуючої інформації.
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Розглянемо окремо кожен елемент бази знань.
Факти. Заносяться дані (поняття, факти) про програмно-апаратну платформу, для що проектується. Можливі функції та їх реалізації, тощо. Це
екзистенціальна частина Бази Знань, вона може розширюватись, доповнюватися новими даними, корегуватися, тощо.
Правила використання. Правила, залежності, закони, зв’язки, що описують яким саме чином взаємодіють між собою факти та поняття. Це інтенціональні дані, вони визначаються на початку проектування та не змінюються з
часом.
Функціональні та процедурні мови логічного програмування. Процедури
та функції, що виконують дії над даними згідно до правил використання. Вони також визначаються на початку та не змінюються з часом.
Таким чином у будь-який момент часу, щодо будь-якої частини створюваного проекту користувач може отримати вичерпну інформацію щодо
коректності зробленого та рекомендацій наступних дій. Інтелектуальна система контролю та оцінки проекту повинна сповіщати та рекомендувати де
виникають похибки каналу ІВТ, розрахунків, необхідність корегування або
калібрування. Це значно спростить створення інформаційно-вимірювальної
техніки та збільшить їх надійність.
Найголовнішою ланкою у с повинна бути ситуація «Створення програмного коду», яка відповідає за коректність створення остаточного результату –
вихідного коду, що повинен відповідати усім вимогам користувача, тобто тої
платформи для якої цей код генерується. Усі інші частини системи мають бути похідними, тому що мають працювати у цих рамках.
Орієнтованість таких систем на недосвідченого користувача передбачає,
що створення якісної та корисної системи графічного програмування неможливе без створення настільки ж якісної експертної системи. Якісна оцінка,
правильні рекомендації та чіткий контроль користувача значно спрощує використання подібних систем для розв’язання типових та нетипових задач.
Саме інтелектуальна система приймає рішення яким чином буде реалізована обрана користувачем дія покладаючись на існуючі факти та
взаємозв’язки у проекті, Від її оцінки проекту залежить чи буде він виконуватися на цільовій платформі, тому створення якісної інтелектуальної системи контролю та оцінки разом з повноцінною базою знань є основним завданням розробника графічної системи програмування та проектування.
Література.
1. Горнаков С.Г. Інструментальні засоби програмування і налагодження шейдерів в
DirectX і OpenGL
2. Джозеф Джарратано, Гарі Райлі «Експертні системи: принципи розробки та программування»
3. Стаття Вікіпедії: uk.wikipedia.org/wiki/Експертні_системи
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УДК: 631.007.24
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА НАВІГАЦІЙНА ІВС
ПАВЛІШИН М.М., ШАРАВАР О.В.
НТУУ ‘КПИ’

Швидкість і рух сучасних суден з одного боку і вплив і динаміка зміни
параметрів навколишнього середовища з іншого боку, вимагає створення сучасного високоточного і швидкодіючого навігаційного обладнання.
У даній статті пропонується інтелектуальна
ІВС яка дозволяє вимірювати параметри навігаційної обстановки (температура, швидкість і напрям вітру, тиск, вологість), що дозволяють не
тільки оцінити поточний стан навколишнього
середовища, але і виконати короткостроковий Рис.1 Піраміда параметрів
прогноз його зміни, що є досить важливим для
прийняття оптимальних рішень з управління руху суден.
Особливість функціонування даної ІВС зводиться до наступного:
Всі параметри навколишнього середовища розділені на дві групи (див.
рис. 1). У першу групу потрапляють параметри навколишнього середовища
для яких необхідно знати і значення, і швидкість зміни значень параметрів
(напрям і швидкість вітру, тиск). У другу групу відносяться параметри для
яких необхідно знати тільки їх значення (температура, вологість).
Тоді враховуючи конкретні значення природно-кліматичних характеристик зони руху суден, створюємо базу знань значень, допустимих діапазонів,
швидкостей зміни всіх параметрів характеристик морської обстановки.
База знань будується у вигляді фреймів, в яких із заданим кроком проведена дискретизація параметрів ІВС та їх поєднань. Ця база називається базою
фреймів еталонів.
Інтелектуальна ІВС структура якої зображена на рис. 2, працює таким
чином:
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Вимірювання значень і динаміки змін параметрів навколишнього сереБПВП

БН
П

МК1

ПВив

ПВв
(БЗ)

Рис. 2 Структурна схема ІВС
БПВП –первинний вимірювальний перетворювач; БНП – нормуючий
пристрій; МК – мікрокомп’ютер; ПВВ- пристрій вводу; Пвив- пристрій виводу; БЗ – база знань.

довища.
На основі отриманих результатів формується фрейм відгук, тобто фрейм
який характеризує поточний стан навколишнього середовища та динаміку
його зміни.
Відбувається порівняння всіх слотів фреймів відгуків з значеннями
фреймів еталонів і встановлюється відповідність одного із еталонів і поточного фрейма-відгука. База фреймів - еталонів розбита на кілька груп (спокій,
погіршення погоди, шторм і т.д.). Залежно з якою групою збіглися значення
слотів фрейма відгуку, по ній і судять як про кількісні значеннях довкілля так
і про швидкість зміни значень, а головне оперативно приймають рішення
щодо керування судном.
Виконується (через строго певний час) вимір першої групи параметрів,
визначаються похідні параметрів навколишнього середовища.
Можливий прогноз зміни навколишнього середовища в короткостроковій перспективі. Для цього пропонується використовувати метод найменших квадратів. Для довгострокового прогнозування необхідно в базу знань
ІВС додатково вводити дані регіонального метеостану, а також архівні дані
за попередні кілька років в даний період року.
Розглянута в даній статті інтелектуальна ІВС, дозволяє на основі результатів вимірювання параметрів навколишнього середовища спрогнозувати
зміну морської обстановки в короткостроковій перспективі і запропонувати
капітану судна найбільш вигідні варіанти прокладки шляху з урахуванням
постійно мінливих параметрів навколишнього середовища. З невеликими
доповнення дана інтелектуальна ІВС може прогнозувати ситуацію і на більш
тривалі період.
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БЗ Фреймов-еталонів
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Рис. 3 Принцип роботи бази знань
Література
1. Батушев В.А. Электронные прибоы. – М.: Высш. школа, 1980 г. – 383 с.
Пітер Джексон. Експертні системи.

УДК: 631.007.24
МЕТОДИ І ЗАСОБИ ТОЧНОГО ВИМІРЮВАННЯ ШВИДКОСТІ І
НАПРЯМУ ВІТРУ
ШАРАВАР О.В., ПАВЛІШИН М.М.
НТУУ ‘КПИ’

Вимірювання швидкості і напряму вітру актуальне завдання в сучасному вітрильному спорті, оскільки вітер є двигуном судна. На основі інформації про швидкость і напрям вітру можна прокласти оптимальний курс,
уникнувши безвітря або навпаки надмірно сильного вітру, що дозволить провести судно в найбільш короткий час. На даний час виробники пропонують
величезний вибір різноманітних засобів вимірювання швидкості і напрямку
вітру діючих з використанням різних принципів. Такі як: - Вимірювання
швидкості і напряму вітру чашковим вимірювачем швидкості і напряму
вітру; - Вимірювання швидкості і напряму вітру лопатевим вимірювачем
швидкості і напряму вітру; - Вимірювання швидкості і напряму вітру тепловим вимірювачем швидкості вітру; - Вимірювання швидкості і напряму вітру
ультразвуковим вимірювачем швидкості і напряму вітру.
Найбільш поширені чашкові вимірювачі швидкості і напряму вітру, далі
йдуть лопатеві, ультразвукові та теплові вимірювачи швидкості і напряму
вітру. Сумарно дані типи займають 98% ринку. Розглянемо більш детальніше
технічні та метрологічні характеристики кожного тип вимірювача:
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Вимірювання швидкості і напряму вітру чашковим вимірювачем швидкості і напряму вітру.
Найпростіший тип вимірювачів швидкості вітру - це чашковий
вимірювач швидкості і напряму вітру. Він був винайдений доктором Джоном Томасом Робінсоном Ромні
в обсерваторії Арми, ще в 1846 році.
Відтоді конструкція кардинально не змінилася, були тільки замінені матеріали. Похибка даного типу вимірювачів досить висока і становить близько
10-15% залежно від конкретної моделі.
Вимірювання швидкості і напряму вітру лопатевим вимірювачем швидкості і напряму вітру
Ще один вимірювач швидкості вітру - це лопатевий (windmill
anemometer англ. дослівний переклад - Млиновий анемометр). З зміною
напрямку вітру, вісь повинна обертатися в цьому ж напрямку. Для цієї мети
використовується додатковий метеорологічний прилад - флюгер. Похибка
даного типу вимірювачів також досить висока і становить близько 10-15%
залежно від конкретної моделі.
Вимірювання швидкості і напряму вітру тепловим вимірювачем швидкості вітру
Принцип дії приладу заснований на вимірюванні перепаду температур в
зонді названим «допоміжною стінкою». Величина температурного перепаду
пропорційна щільності теплового потоку. Вимірювання температурного перепаду здійснюється за допомогою стрічкової термопари, розташованої усередині пластинки зонда. Похибка даного типу вимірювачів більш нижче і
становить близько 5-10% залежно від конкретну моделі, але також він зайве
чутливий до навколишнього середовища.
Вимірювання швидкості і напряму вітру ультразвуковим вимірником
швидкості і напряму вітру
Принцип дії вимірювача швидкості і напряму вітру ультразвукового типу - у вимірі швидкості звуку, яка змінюється в залежності від напрямку
вітру. Розрізняють двовимірні ультразвукові вимірювачі швидкості і напряму
вітру, тривимірні ультразвукові вимірювачі швидкості і напряму вітру і термовимірники швидкості і напряму вітру. Двовимірний вимірювач швидкості і
напряму вітру здатний вимірювати швидкість і напрямок горизонтального
вітру. Тривимірний вимірювач швидкості і напряму вітру проводить
вимірювання первинних фізичних параметрів час проходів імпульсів, а
потім перераховує їх у три компоненти напрямку вітру. Термовимірники
швидкості і напряму вітру, крім трьох компонент напрямку вітру, здатний
вимірювати ще й температуру повітря ультразвуковим методом.
Зведена таблиця метрологічних та технічних характеристик вимірювачів
швидкості і напряму вітру різних принципів дії (табл. 1)
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Таблиця 1
Приклад

Принцип
дії

АТТ-1004

Чашковий

CV-320

Лопатевої

Extech
451104

Темловимірювач
швидкості
і напряму
вітру
Ультразвуковий

200-276
Ultrasonic
Wind Meter
ТропосЗ викорисфера
танням
ПВП тиску

Метрологі- Характеристики умов використання ПВП
чні характеристики
ДопусДопусДопусРобота
у
Абсолютна тима мак- тима мак- тима мак- складних
Похибка.
симальна симальна симальна умовах навологість темперашвидкість вколишньотура
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Вимірювач що проектується повинен працювати однаково як при сухій
погоді так і при близькій 100% вологості. У зв'язку з цією вимогою ультразвуковий вимірювач швидкості і напряму вітру не підходить (швидкість звуку у вологому і сухому повітрі різна), також не підходить і тепловимірювач
швидкості і напряму вітру (теплопровідність повітря значно різниться у вологого і сухого повітря);
Вимірювач який проектується повинен бути позбавлений механічних
деталей для збільшення передбачуваного терміну безперебійної роботи приладу. З решти варіантів доведеться виключити чашковий і лопатевий
вимірювач швидкості і напряму вітру (оскільки основний принцип даних
вимірювачів швидкості і напряму вітру якраз полягає в обертових лопатях
або чашок);
Проведений аналіз існуючих рішень показує про необхідність створення
вимірювача швидкості і напряму вітру позбавленого всіх перерахованих вище недоліків.
Такій вимозі відповідає тільки один принцип дії вимірювача швидкості і
напряму вітру заснований на застосуванні датчиків тиску.
ІВС (див. структурна схема) позбавлена перерахованих вище недоліків.
Дана ІВС дозволяє вимірювати:
- Швидкість вітру в діапазоні від 0 до 150 км / год з максимальною похибкою 2%.
- Напрямок вітру в межах від 0 до 180 градусів і з похибкою 0.5 градуса.
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Структурна схема ІВС
БПВП –первинний вимірювальний перетворювач; БНП – нормуючий пристрій; Ком –комутатор; МК – мікрокомп’ютер; ПВВ- пристрій вводу; Рег – регістр; Пвив- пристрій виводу
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УДК: 631.007.24
ШТУЧНІ НЕЙРОННІ МЕРЕЖІ
НАУМЕЦЬ І.П. ,РОЖИК А.С., ПАНЬКО О.В.
НТУУ ‘КПИ’

Штучні нейронні мережі (ШНМ) – математичні моделі, а також їх програмні або апаратні реалізації, побудовані за принципом організації й функціонування біологічних нейронних мереж – мереж нервових кліток живого
організму. Це поняття виникло при вивченні процесів, що протікають у
мозку, і при спробі змоделювати ці процеси. Першою такою спробою були
нейронні мережі Маккалока й Піттса. Згодом, після розробки алгоритмів
навчання, одержувані моделі стали використовувати в практичних цілях: у
завданнях прогнозування, для розпізнавання образів, у завданнях керування
та ін.
ШНМ являють собою систему з'єднаних і взаємодіючих між собою простих процесорів (штучних нейронів). Такі процесори звичайно досить прості,
особливо в порівнянні із процесорами, використовуваними в персональних
комп'ютерах. Кожний процесор подібної мережі має справу тільки із сигналами, які він періодично одержує, і сигналами, які він періодично посилає
іншим процесорам. Проте, з'єднавши їх в досить велику мережу з керованою
взаємодією, такі локально прості процесори разом здатні виконувати досить
складні завдання. З погляду машинного навчання, нейронна мережа являє собою окремий випадок методів розпізнавання образів, методів кластеризації й
т.п. З математичної точки зору, навчання нейронних мереж – це багатопараметричне завдання нелінійної оптимізації. З погляду кібернетики, нейронна
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мережа використовується в завданнях адаптивного керування і як алгоритми
для робототехніки. З погляду розвитку обчислювальної техніки й програмування, нейронна мережа – спосіб розв'язку проблеми ефективного паралелізму. А з погляду штучного інтелекту, ИНС є основним напрямком у
структурному підході по вивченню можливості побудови (моделювання)
природнього інтелекту за допомогою комп'ютерних алгоритмів.
Нейронні мережі не програмуються у звичному змісті цього слова, вони
навчаються. Можливість навчання – одне з головних переваг нейронних мереж перед традиційними алгоритмами. Технічно навчання полягає в знаходженні коефіцієнтів зв'язків між нейронами. У процесі навчання нейронна мережа здатна виявляти складні залежності між вхідними даними й вихідними,
а також виконувати узагальнення. Це значить, що, у випадку успішного навчання, мережа зможе повернути вірний результат на підставі даних, які були
відсутні в навчальній вибірці, а також неповних або «зашумлених», частково
перекручених даних.
Задачі прогнозування. Особливе значення мають задачі передбачення
та прогнозування часових рядів, серед яких виділяються завдання з набором
певних специфічних ознак, тому варто провести їх класифікацію. Задачі дослідження явищ, розвиток яких пов'язаний із часом, можна поділити на
декілька класів:
За характером основних ознак об'єкту:
• прогнозування явищ, реалізації яких представлені у вигляді детермінованих часових рядів. Такі задачі, зокрема, можна вирішити шляхом застосування методів математичного аналізу;
• прогнозування явищ, реалізації яких представлені у вигляді індетермінованих часових рядів. Вирішення цих задач традиційно здійснюється
шляхом застосування методів теорії ймовірностей та математичної статистики. Зокрема, реалізації таких явищ, можуть мати вигляд:
а) стаціонарного часового ряду, який характеризується однорідністю в
часі, без суттєвих змін характеру коливань та їх середньої амплітуди;
б) нестаціонарного часового ряду, який характеризується певною тенденцією розвитку в часі; при дослідженні нестаціонарних процесів можна
виділити ділянки, на яких процес можна вважати стаціонарним; вибір
проміжку для формування навчальної множини в такому випадку обирається
згідно задачі прогнозування;
За числом ознак об'єкту досліджень: • одновимірна задача; явище представлене лише однією ознакою, зміни якої відбуваються в часі; • багатовимірна задача; об'єкт або явище представлені кількома ознаками; задача
прогнозування може бути розширена завдяки представленню даних в просторі.
За часом випередження розрізняють види прогнозів: • згладжування, R=
0; • короткотерміновий прогноз, R= 1… 2; • середньотерміновий прогноз, R=
3 … 7; • довготерміновий прогноз, R= 10 … 15.
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Очевидно, що вид прогнозу суттєво впливає на вибір засобів і методику
його реалізації.
Загальні підходи до прогнозування за допомогою нейронних мереж.
Дані про поведінку об'єкта, ознаки якого пов'язані з часом, представлені
як результати спостережень в рівномірні відліки часу. Для моментів часу t=1,
2, ..., n дані спостережень набувають вигляду часового ряду х(t1), х(t2), ...,
х(tn). Інформація про значення часового ряду до моменту n дозволяє давати
оцінки параметрів x(tn+1), x(n+2), ..., x(n+m). Для здійснення прогнозування
елементів часових рядів широко використовують так званий метод "часових
вікон".
В залежності від кількості ознак, що представляють значення рядів при
формуванні множин даних, виділимо задачі двох типів.
Однопараметрична задача прогнозування.
Нехай часовий ряд x(t) задано відліками процесу x(t1), x(t2),..., x(tі) в
дискретні моменти часу t. Задамо ширину (кількість дискретних відліків)
вхідного часового вікна m, ширину вихідного вікна р. Вхідне та вихідне вікна
накладаються на дані ряду, починаючи з першого елемента (рис. 1).

Рис. 1. – Формування множин даних для однопараметричної задачі за
методом "часових вікон"
Вхідне вікно формує дані для входів нейронної мережі, а вихідне,
відповідно, для виходів. Подібна пара вхідного та вихідного векторів приймається за одну реалізацію часового ряду. При зсуві часових вікон за часовим
рядом з кроком s, отримуємо другу і наступні реалізації.
Значення ширини вікон та кроку зміщення повинні узгоджуватись з
особливостями часового ряду, що забезпечується шляхом проведення експериментів. Нехай вхідне вікно має ширину m, вихідне вікно р=1, крок зміщення s=1. Тоді сформована множина значень для однопараметричної задачі матиме вигляд, наведений нижче:
Таблиця 1. – Множина даних для однопараметричної задачі
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Багатопараметрична задача прогнозування. В багатопараметричних
задачах прогнозування підходи до розв'язання проблеми залишаються подібними (рис.2).

Рис. 2. – Формування множин даних для багатопараметричної задачі
Нехай потрібно спрогнозувати взаємозалежні величини x(t), y(t), ..., z(t).
Якщо прийняти ширину вхідного вікна m, вихідного р=1, кроку зміщення
s=1, можна сформувати множину даних наступним чином:
Функціонування нейромережі здійснюється у відповідності з показаним
методом часових вікон, зберігаючи значення ширини вікон та кроку зсуву.
Конкретизація підходів до реалізації прогнозування в значній мірі залежить
також від особливостей явища, що досліджується.
Таблиця 2. – Множина даних для багатопараметричної задачі
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Однокрокове прогнозування (передбачення). Задача однокрокового прогнозування зводиться до задачі відображення, коли один вхідний вектор
відображається у вихідний (рис. 3).

Рис. 3. – Послідовність використання нейромереж для задач передбачення
У випадку однопараметричної задачі передбачення навчальна множина
до моменту n, за умови m=3, p=1, s=1, матиме вигляд наведений в табл. 3.
Таблиця 3. – Навчальна множина для однопараметричної задачі передбачення

В режимі навчання встановлюються коефіцієнти ваг зв'язків, після чого
стає можливим перехід до режиму функціонування. Для передбачення на
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жини
,
,
. На виході формується прогнозована величина
x*(tn+1).
Для багатопараметричної задачі передбачення на входи навченої нейромережі подаються вектори
,
,
,
),
,
,
,
,
. На виходи нейромережі надходять передбачені
величини x*(tn+1), y*(tn+1), z*(tn+1), які відкладаються у вихідний вектор
передбачених даних.
Показаний режим є однокроковим, який працює в режимі відображення
(реальний вхід прогнозований вихід). Передбачення застосовують також для
моделювання дискретних послідовностей, що не пов'язані з часом. Враховуючи специфіку часових рядів, такий тип прогнозу не завжди є доцільним, але
для певних випадків короткотермінових прогнозів ним можливо скористатись.
Багатокрокове прогнозування. Багатокрокове прогнозування застосовують лише для явищ, ознаки яких представлені у вигляді часових рядів.
Для однопараметричної задачі прогнозування навчальна множина матиме вигляд наведений в табл. 3. Під час навчання мережа налаштовує
коефіцієнти ваг зв'язків і поліномів передатних функцій, які в подальшому і
визначають режим функціонування. Багатокрокове прогнозування часового
ряду здійснюється наступним чином (рис. 4). На входи нейромережі подається вектор відомих значень
,
,
. На виході формується
прогнозована величина
, яка визначає вектор прогнозованих виходів і одночасно долучається до значень навчальної множини, тобто, приймається як достовірна. Далі на входи подається вектор
,
,
, а на виході отримується
і наступні прогнозовані значення.

Рис. 4. – Послідовність використання НМ для задач багатокрокового
прогнозування
Для багатопараметричної задачі прогнозування на входи навченої
нейромережі подаються вектори
,
,
,
,
,
,
,
,
. На виході продукуються величини
x*(tn+1), y*(tn+1), z*(tn+1), які формують вектор вихідних значень і
послідовно долучаються до значень навчальної множини. При зсуві вікна на
крок прогнозу вихідні дані, що були спродуковані мережею, сприймаються
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як реальні і приймають участь у прогнозуванні наступного значення виходу,
тобто на входи подаємо вектор
,
,
,
,
,
,
,
,
, а на виході отримуємо x*(tn+2), y*(tn+2),
z*(tn+2) і наступні прогнозовані значення.
Багатокрокове прогнозування дозволяє робити короткі та середньотермінові прогнози, оскільки суттєвий вплив на точність має накопичення
похибки на кожному кроці прогнозування. При застосуванні довготермінового багатокрокового прогнозування спостерігається характерне для багатьох
прогнозуючих систем поступове затухання процесу, фазові зсуви і інші спотворення картини прогнозу. Такий тип прогнозування підходить для часових
рядів, які підпадають під означення стаціонарного процесу з невеликою
випадковою складовою.
Багатокрокове прогнозування з перенавчанням нейромережі на
кожному кроці прогнозу. Швидкі неітераційні алгоритми навчання дозволяють запропонувати новий тип багатокрокового прогнозу, який може бути
застосований при довготермінових прогнозах із збереженням задовільної точності прогнозування. Аналогічно з попереднім алгоритмом прогнозування
на входи мережі у режимі функціонування надходить остання реалізація навчальної множини
,
,
. Прогнозоване значення виходу
відкладається у векторі прогнозованих вихідних значень і в якості
достовірного додається до реальних значень навчальної множини. Навчальна
множина збільшується на одне часове вікно. Відбувається процес перенавчання мережі на збільшеній навчальній множині, під час якого визначаються
нові вагові коефіцієнти k синаптичних зв'язків і поліномів передатних
функцій нейронів (рис. 5).

Рис. 5. – Послідовність використання нейромережі для задач багатокрокового
прогнозування з перенавчанням
Реалізація
,
,
, як значення наступного вхідного
вікна подається на входи мережі в режимі функціонування. Мережа продукує
нове вихідне значення
, яке відповідно також відкладається у вектор продукованих виходів і долучається до реальних значень навчальної
множини, з метою подальшого перенавчання мережі та встановлення поновлених коефіцієнтів поліномів передатних функцій і синаптичних зв'язків. Ітераційна процедура перенавчання поширюється до прогнозованого значення
.
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Такий підхід дозволяє при великих інтервалах випередження усунути
затухання прогностичних властивостей мережі за рахунок постійного коректування вагових коефіцієнтів синаптичних зв'язків.
Відзначимо, що алгоритм багатокрокового прогнозування з перенавчанням мережі для традиційних мереж прямого поширення з ітераційним навчанням є практично нездійсненним через великі часові затримки, необхідні
на переналаштовування коефіцієнтів мережі.
Висновки. Зараз, найперспективнішим методом прогнозування є використання нейронних мереж. Можна назвати багато переваг нейронних мереж
над іншими алгоритмами, нижче наведено два основні.
При використанні нейронних мереж легко досліджувати залежність прогнозованої величини від незалежних змінних. Наприклад, є припущення, що
продажі на наступному тижні якимось чином залежать від наступних параметрів: • продажів в останній тиждень; • продажів у передостанній тиждень •
часу прокручування рекламних роликів (TRP) • кількості робочих днів • температури.
Крім того, продажі носять сезонний характер, мають тренд і якось залежать від активності конкурентів.
Хотілося б побудувати систему, яка б усе це природнім чином враховувала і побудувала короткострокові прогнози.
У такій постановці завдання застосування більшої частини класичних
методів прогнозування буде просто неможливою.
Використовуючи навіть найпростішу нейромережеву архітектуру (персептрон з одним схованим шаром) і базу даних (з продажами й усіма параметрами) легко одержати працюючу систему прогнозування. Причому враховувати, чи не враховувати зовнішні параметри системою буде визначатися
включенням, або виключенням відповідного входу в нейронну мережу.
Експерт може скористатися яким-небудь алгоритмом визначення важливості і відразу визначити значимість вхідних змінних, щоб потім виключити з
розгляду параметри, що мають незначний вплив.
Ще одна серйозна перевага нейронних мереж полягає в тому, що
експерт не є заручником вибору математичної моделі поведінки часового ряду. Побудова нейромережевої моделі відбувається адаптивно під час навчання, без участі експерта. При цьому нейронній мережі пред'являються приклади з бази даних і вона сама підлаштовується під ці дані.
Недоліком нейронних мереж є їхня недетермінованість. Мається на увазі
те, що після навчання є "чорний ящик", який якимось чином працює, але
логіка прийняття розв'язків нейромережею зовсім схована. У принципі, існують алгоритми "витягу знань із нейронної мережі", які формалізують навчену
нейронну мережу до списку логічних правил, тим самим створюючи на основі мережі експертну систему. На жаль, ці алгоритми не вбудовуються в
нейромережеві пакети, до того ж набори правил, які генеруються такими алгоритмами досить об'ємні.
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Проте, для людей, що вміють працювати з нейронними мережами і які
знають нюанси їх налаштування, навчання й застосування, у практичних завданнях непрозорість нейронних мереж не є настільки серйозним недоліком.
Література:
1. Батушев В.А. Электронные прибоы. – М.: Высш. школа, 1980. – 383 с.
2. Пітер Джексон. Експертні системи.

УДК: 681.5 62-5
РОЗРОБКА АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ ОСВІТЛЕННЯ В
КОНТЕКСТІ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ
ШКУРЕНКО М.О., МОТІН М.М.
НТУУ ‘КПИ’

Останнім часом проблема енергозбереження стає все більш болючішою,
що змушує розробників намагатися вдосконалити не лише технічні параметри виробляємої продукції, але й раціоналізувати споживання енергії, як цією
продукцією, так і на виробництві.
Однак, не тільки промисловість цікавиться цим питанням: особливої актуальності набуває використання енергетичних інновацій в побуті, при створенні так званих систем «розумний дім». Одним з прикладів може стати керування садово-парковим освітленням.
Ціль роботи: розробка системи освітлення присадибної ділянки що
вмикатиме ліхтарі при появі людини.
У якості детектору присутності доцільно використати піроелектричний
датчик, принцип роботи якого заснований на виникненні заряду в кристалі
під дією інфрачервоного випромінювання. Конструкція піродатчика , застосовуваного в детекторах руху , така, що заряд виникає лише в моменти
відносно швидкої появи і зникнення випромінювання , але якщо це випромінювання , не змінюючи інтенсивності , присутнє на поверхні активної
частини піродатчика , то електричний заряд на виході практично відсутній. У
цьому основна відмінність піродатчиків від датчиків на основі термоелектронного ефекту , у яких вихідна напруга змінюється пропорційно зміні температури.
На основі цього був обраний модуль HC-SR501, що складається з самого PIR-датчика та схеми керування. Він оснащений лінзою Френеля та двома
потенціометрами, що дозволяє керувати кутом та дистанцією визначення
присутності а також тривалістю імпульсу при виявленні руху. Широкий
діапазон робочих температур ( -20... +80) дозволяє використання пристрою
на відкритому повітрі.
Налаштований модуль з сенсором був встановлений на висоті 1.5м, до
нього послідовно під’єднані світлодіодні ліхтарі. Живлення схеми
здійснюється від мережі або сонячної батареї (за вибором користувача) ,
з’єднувальні кабелі заховані у пластиковий короб.
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Схема представлена на рисунку 1.

Рис. 1 Структурна схема системи освітлення.
Для автоматичного ввімкнення ламп LED 1 – LED n необхідно знаходитись на відстані не більше 6 метрів та висоті 1-2 метри. При виконанні цих
умов транзистор в схемі чутливого PIR модулю відкривається, пропускаючи
ток на протязі 180 с. За цей час користувач або втрачає потребу в освітленні,
або перемикає ключ, переводячи систему в постійний режим роботи.
Висновки. За допомогою пристрою, освітлення території здійснюється
лише за присутності людини в діапазоні дії на протязі визначеного проміжку
часу, можливість помилкового увімкнення зведена до мінімуму. Використані
компоненти мають помірне енергоспоживання. Сукупність цих факторів є
ознакою раціонального використання ресурсів.
Література:
1. HC-SR501 PIR MOTION DETECTOR Datasheet;
2. Конспект лекцій з електроніки, Літвіх В.В.

УДК: 536 .532
ВІРТУАЛЬНИЙ ВИМІРЮВАЧ ВИСОКИХ ТЕМПЕРАТУР
МИНАМІЧНИМ МЕТОДОМ
СИНИЦЯ В.І., ПЕТРЕНКО Д.О.
НТУУ ‘КПИ’

Застосування контактних методів для вимірювання стаціонарних температур, коли не встигає встановить термодинамічна рівновага між сенсором та
середовищем, вимагає врахування так званої термічної інерції термоперетворювача.
Під термічною інерцією термоперетворювача розуміють властивість динамічного відставання, обумовлену нестаціонарним процесом розповсюдження тепла. Вона не є постійною величиною для кожного сенсора, може
значно змінюватись у залежності від умов теплообміну й температурних змін
теплофізичних характеристик матеріалів термоперетворювача [1].
Очевидно, що прямими вимірюваннями неможливо виміряти температуру, яка за рівнем перевищує температуру руйнування термоперетворювача
або яка змінюється з частотою, що перевищує частотні характеристики термоперетворювача. Якщо необхідно вимірювати температуру середовища за
таких умов, застосовуються динамічні вимірювання.
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Особливо це актуально для високотемпературних вимірювань в металургії, коли час перебування первинного вимірювального перетворювача в
робочому середовищі обмежується властивостями матеріалів чутливого елемента самого термоперетворювача та захисної арматури [2].
Основною метою даної роботи було створення програмного забезпечення (у вигляді віртуального інструменту), яке б дозволяло за частиною зареєстрованої перехідної характеристики термоперетворювача розрахувати
кінцеве значення його стаціонарної температури. Головною вимогою була
відсутність точної інформації про показник теплової інерції термоперетворювача та аналітичного опису його перехідної характеристики. Програма
може застосовуватись у складі інформаційно-вимірювальної системи для
вирішення 2-х задач: скорочення часу вимірювання температури, а також
розширення робочого температурного діапазону термоперетворювача [3].
Розглядається задача ідентифікації поведінки невідомої системи (термоелектричного вимірювального перетворювача) із застосування адаптивних
методів з метою встановлення її часових характеристик і подальшого прогнозування поведінки системи у часі.
Ідентифікація невідомої системи має здійснюватись за її перехідною характеристикою, визначальним параметром котрої є показник термічної
інерції. Визначивши характер його зміни, можливо передбачити поведінку
системи в наступні моменти часу.
Виникає проблема довгострокового прогнозу – на значні проміжки часу,
які порівнювані чи перевищують час спостереження реального вхідного сигналу. Вирішення цієї проблеми на наш погляд, лежить в площині генерації
коректної моделі вхідного сигналу адаптивного алгоритму, а також формування науково обґрунтованого критерію (в тому числі і підтвердженого
експериментально) підгонки характеру зміни термічної інерції невідомої системи.
Особливість застосування адаптивного алгоритму LMS для ідентифікації динамічних параметрів вимірювальних перетворювачів неелектричних величин полягає в тому, що вхідним сигналом для них слугує неелектрична величина. Відповідно, на вхід адаптивного фільтра має подаватись та
ж сама величина, що є неможливим. Для розв’язання цієї проблеми треба
скористатись апріорними відомостями про об’єкт, зокрема тим, що термопара (в деякому наближенні) являє собою аперіодичну ланку 1-го порядку. Таким чином, в якості вхідного сигналу адаптивного алгоритму треба використовувати модель сигналу у вигляді експоненти. Але виникає проблема забезпечення оптимального значення параметра термічної інерції програмної
моделі вхідного сигналу адаптивного алгоритму.
Структурна схема віртуального інструмента для вимірювання високих
температур динамічним методом наведена на рисунку 1 [3].
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Рис. 1 - Структурна схема віртуального інструмента для вимірювання
високих температур динамічним методом.
Алгоритм вимірювання стаціонарної температури динамічним методом
реалізований в програмному середовищі графічного проектування LabView
(версія 8.6) у вигляді віртуального інструменту [4].
Інтерфейс користувача наведено на рис. 2. В ньому можна умовно
виділити 5 полів: 1 - поле для запуску процесу оптимізації програмної моделі
вхідного сигналу термоперетворювача і виводу оптимального значення
постійної часу моделі; 2 - поле для видачі результатів роботи програми та вибору моменту часу, в який необхідно здійснити прогнозування температури
термоперетворювача; 3 - поле для введення шляху до файлу з перехідною характеристикою термоперетворювача; 4- графічне поле для відображення роботи програми у часі; 5 - поле регулювання параметрів алгоритму LMS, КІХфільтру, кількості відліків перехідної характеристики, що обробляються,
максимальної температури програмної моделі, загальної кількості відліків у
файлі з вхідним сигналом та кількості відліків на секунду (частоти дискретизації).

Рис. 2 – Інтерфейс користувача віртуального інструменту
Висновки. В результаті дослідження роботи віртуального інструменту
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тури середовища має кількість оброблюваних відліків перехідної характеристики термоперетворювача. Бажано, щоб за часом оброблювана ділянка
складала близько половини всієї довжини перехідної характеристики –
(52±10)%. Дана довжина обрана з урахуванням того, щоб похибка відтворення усталеної температури не перевищувала 1%, що є достатнім при
вимірюванні температури більшості технологічних процесів [3].
Досліджено вплив параметрів моделей вхідного сигналу, а також параметрів програмної моделі вхідного сигналу на похибку відтворення усталеної
температури. Встановлено, що з ростом максимальної температури моделі
вхідного сигналу (тобто тієї, яка підлягає вимірюванню) існує незначний
приріст похибки. При зменшенні інерційності моделей вхідного сигналу
(зменшення показника їх термічної інерції на 30%) спостерігається значне
зниження. При зміні максимальної температури програмної моделі вхідного
сигналу суттєвого приросту похибки не відбулось, також не впливає на неї
початкове значення показника термічної інерції програмної моделі вхідного
сигналу, оскільки відбувається оптимізація за цим показником методом перебору.
Література.
1. Шукшунов В.Е. Корректирующие звенья в устройствах измерения нестационарной температуры. М.: Металлургия, 1970. – 118 с.
2. Minkina W., Grys S. DYNAMICS OF CONTACT THERMOMETRIC SENSORS
WITH ELECTRIC OUTPUT AND METHODS OF ITS IMPROVEMENT. Czestochowa University of Technology, Institute of the Electronics and Control Systems – 2002
3. Заявка на реєстрацію авторського права на твір «Віртуальний вимірювач високих
температур динамічним методом», № 54746 від 06.02.2014.
4. Тревис Д. «LabVIEW для всех». - М.: ДМК Пресс, 2004., справочные руководство
Prentice Hall PTR LabVIEW for Everyone. Graphical. Programming. Made.Easy and Fun. 3rd
Edition. Jul 2006.

УДК: 621.372
ВИМІРЮВАЧ ПАРАМЕТРІВ СИГНАЛУ МЕТОДОМ ПРОНІ
СИНИЦЯ В.І., МІНЯЙЛО А.В.
НТУУ ‘КПИ’, e-mail: alinka.min93@i.ua

Метод Проні – метод моделювання послідовності відліків даних за допомогою лінійної комбінації експоненціальних функцій. В основі методу лежить модель, що складається з затухаючих синусоїд (комплексних експонент), крім того в цьому методі використовується процедура оцінки параметрів моделі за методом найменших квадратів для наближеного корегування
моделі, коли кількість точок даних перевищує мінімальну необхідну кількість для визначення параметрів експонент.
Мета розробки – розробити вимірювач параметрів сигналу для використання в наступних формах учбового процесу: лекційних матеріалах, лекційних демонстраціях, семінарських заняттях, самостійного вивчення нового
матеріалу, а також при проведенні дистанційних лабораторних практикумів
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по дисципліні «Цифрова обробка сигналів», адже дозволяє наочно представити реалізацію методу, що дозволяє спростити розуміння та скоротити час
на вивчення роботи методу.
Розробка вимірювача параметрів сигналу виконана на платформі
LABVIEW версії 11.0. Інтерфейс вимірювача умовно розділений на два поля: поле встановлення параметрів вхідного сигналу та кількості комплексних
експонент; графічне поле, що супроводжується меню, в якому здійснюється
вибір графіку, котрий цікавить користувача та представлення значень розрахованих масивів. В меню графічного поля можна вибрати наступні режими
відображення: вхідний та апроксимований сигнали; різниця між сигналами.
Коректність роботи віртуального вимірювача параметрів сигналу
підтверджується реалізацією методу Проні на основі теоретичних положень в
середовищі Labview.
Результат роботи вимірювача параметрів сигналу доводить ефективність
використання даного методу, так як параметри досліджуваного сигналу
визначаються з досить високою точністю.
Висновок: розроблений вимірювач параметрів сигналу експериментально підтверджує вивчені теоретичні положення, покращує розуміння роботи
методу Проні, робить його доступнішим і полегшує засвоєння матеріалу.
Література.
Марпл-мл С.Л. «Цифровой спектральный анализ и его приложения» /Под редакцией
И.С. Рыжака. – М.: Мир, 1990. – 584с.;
2. Федосов В.П., Нестеренко А.К. «Цифровая обработка сигналов в LabVIEW». - М.:
ДМК Пресс, 2007.-472с.;

УДК: 531.383-11:531.714.7
ВИРТУАЛЬНЫЙ СТЕНД ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ДАТЧИКОВ УГЛОВОГО И
ЛИНЕЙНОГО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ
СИНИЦКИЙ О.П., СЕРГИЕНКО А.И.
НТУУ ‘КПИ,’e-mail finik10@mail.ru

Среди всего разнообразия датчиков неэлектрических величин широкое
распространение получили датчики угловых и линейных перемещений. Эти
датчики используют различные физические эффекты. Рассмотрим наиболее
перспективные: на основе эффекта Холла и изменения электрической емкости [1].
Применение датчиков на основе эффекта Холла лежит в основе распространенных технологий измерения силы тока, электрической мощности, параметров магнитных полей, перемещений, скорости вращения. Эта технология опирается на свойство полупроводниковой структуры генерировать разность потенциалов при воздействии внешнего магнитного поля.
Классический датчик положения на эффекте Холла использует технологию самого популярного физического эффекта, в котором магниточувствиНауково - технічна конференція викладачів, науковців, аспірантів та студентів присвячена Дню Науки, 26 – 27 травня 2014 року
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тельный статор реализует весь потенциал элементной базы интегральных
датчиков, что позволяет упрощать, улучшать измерительные системы и удешевлять их. Бесконтактные, магнитоуправляемые ИС Холла, снабженные
интегрированными средствами компенсации, позволяют делать точные измерения в жестких условиях эксплуатации окружающей среды (температура,
вибрация, загрязнение). Отличаются низкой ценой компонентов, технологичностью монтажа, функционируют при температурах от -40 до 150 0 С.
Для исследования датчиков такого типа был создан виртуальный стенд с
помощью программного пакета LabView компании National Instruments. В
этом пакете имеется широкий набор функций, элементов программирования,
средств работы с сетью, возможность синхронизировать работу компьютера
с работой плат преобразования цифровых и аналоговых сигналов.
Данный стенд позволяет определять влияние напряжения питания датчика, температуры, исследовать линейность измерителя силы и бесконтактного датчика угла поворота. Виртуальный стенд имеет модульную структуру
и выполнен в соответствии с рекомендациями компании-производителя
средств программирования. Приведен общий анализ работы стенда, основанный на принципах работы реальных приборов.
Разработанный виртуальный стенд имеет следующие метрологические
характеристики: диапазон установки напряжения питания: 5-10 В; диапазон
устанавливаемого тока датчика Холла: 0,1..1 А; диапазон устанавливаемой
магнитной индукции, воздействующей на датчик Холла 0,125..64 мТл; диапазон температур в термостате: 300-600 К; диапазон воздействующей силы на
входе измерителя силы: 0,1..1 Н; точность устанавливаемых входных величин – 0,05%; возможность установки угла в пределах 0 – 3600.
В разработанном виртуальном стенде исследование линейности измерителя силы на основе датчика Холла проводятся путем измерения выходного
напряжения, зависящего от приложенной на вход силы, а исследования линейности датчика угла поворота путем измерения выходного напряжения, зависящего от положения угла поворота рукоятки с магнитом.

Рис. 1 – Использование датчика магнитного поля с линейным выходом в
режиме измерения усилия (давления).
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Рис. 2 – Структурная схема бесконтактного датчика угла поворота на
эффекте Холла.
Емкостные датчики предлагают бесконтактность, простоту и компактность конструкций, малый размер и вес, способность функционировать в
широких рабочих пределах, низкую цену.
Датчики такого типа могут непосредственно детектировать любые параметры движения: перемещения, скорости, ускорения, положения. Косвенно, определять многие другие параметры – давление, уровень жидкости, состав жидкости и т.д.[2].
Чтобы создать емкостной датчик, необходимо посредством варьирования детектируемого параметра произвести изменение емкости конденсатора,
которое можно измерить.
Существуют различные пространственные конфигурации конденсаторов, которые можно использовать для данной цели: две близко расположенные параллельные пластины – плоский конденсатор; диск или сфера; цилиндр.

Рис. 3 – Иллюстрация принципа работы емкостного датчика
Для испытания ёмкостного датчика был собран специальный макет, состоящий из самого датчика, представляющий сабой две пластины (статор и
ротор), обрабатывающего блока, блока питания и прибора, обеспечивающего
поворот датчика в диапазоне 0-3600. Электроды образуют два кольца. Каждое состоит из четырех одинаковых секторов, изолированных друг от друга
некоторым зазором от паразитных токов. Одно из этих колец образует грубый канал датчика, другое точный. Напротив электродов статора вращается
заземлённый электрод ротора. Ёмкость связи заземлённого электрода с каждым из электродов датчика зависит от его углового положения. Зазор между
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сутствия возможности замыкания между ними при всех возможных механических и климатических воздействиях.
В связи с тем, что датчики широко применяются при научных исследованиях и в промышленности, исследование их метрологических характеристик является актуальным и перспективным.
Литература.
1. Сысоева Светлана. Потенциометры и датчики Холла// Компоненты и технологии.2005.- №2. - с.52-58.
2. Афанасьев Илья. Емкостные сенсоры в задачах измерения уровня, влажности,
давления // Компоненты и технологии.- 2013.- №5.

УДК: 621.396
БОРТОВА СИСТЕМА ВИМІРУ ВИСОТИ ПОЛЬОТУ ЛІТАКІВ З
ЦИФРОВИМ ВІДЛІКОМ
СВІДЕРСЬКИЙ О.І., СВІДЕРСЬКА Ю.Ю., ЗАЙЦЕВ Є.О.
НТУУ ‘КПІ’

Висотомір (альтиметр або від лат. altus високо) - пілотажно-навігаційний
прилад, який вказує висоту польоту. За методом вимірювання висотоміри
поділяються на барометричні, радіовисотоміри, звукові, лазерні та ін. [1].
Виходячи з огляду [1] рішень вимірювання висоти для літаків та стандартного устаткування, яке використовується для цивільної авіації [2]. Для
побудови системи вимірювання висоти використана принципи барометричних систем. Принцип дії барометричного висотоміра базується на використанні закона зміни тиску зі зміною висоти над рівнем моря. Змінюється тиск
відповідно з умовним розподілом тиску, температури і щільності повітря в
атмосфері. Цей розподіл визначаться Міжнародною стандартною атмосферою (МСА , ISA).
Структурна схема цифрового висотоміру з сенсором тиску в якості чутливого елементу приведена на рис. 1. На рис. 1 ведені наступні позначення:
ДТ – датчик тиску;НП – нормуючий пристрій, який зменшує напругу для
нормальної роботи мікроконтролера;АЦП – аналого-цифровий перетворювач, що виконує перетворення аналогової величини (а саме інтервалу часу) в цифровий код;МК – мікроконтролер, що виконує обробку вхідних даних, керує певними блоками приладу і проводить необхідні розрахунки;ПВІ
– пристрій вводу інформації, що використовується для введення початкових
даних цифрового висотоміру; КІ - контролер індикації, що слугує допоміжним блоком для відображення інформації на ЦВП;ЦВП – цифровий
відліковий пристрій, виконує функцію відображення результатів
вимірювань;ІБ – інтерфейсний блок.
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Рис. 1 - Структурна схема цифрового висотоміру.
Система висотоміру приведена на рис. 1 має основну похибку викликану
сенсором тиску (барометром), що використано. Ця похибка має наступні
складові:
Методична похибка, викликана недосконалістю барометричного методу
вимірювання відносної висоти.
Похибка, викликана зміною рельєфу місцевості, над якою пролітає літак.
Похибка, викликана відхиленням атмосферних умов від нормальних.
Інструментальна похибка
Похибка, викликана зміною тиску біля землі.
2.2 Похибка, викликана зміною закону розподілу температури повітря
по висоті.
В свою чергу, похибка цифрового висотоміра визначаться як:

    ÄÒ   Í Ï   ÀÖÏ   Ì Ê

де:ДТ – похибка перетворення датчика тиску; НП – похибка перетворення нормуючого пристрою; АЦП – похибка перетворення АЦП; МК – похибка
перетворення мікроконтролера.
Враховуючи метрологічні характеристики вибраного датчика тиску
(вказати тип), його відносна похибка складає 0.01%; мікроконтролера дорівнюватиме 0.01%; нормуючого пристрою буде рівна 0.005%.
Тоді похибка АЦП матиме значення [3]:

 ÀÖÏ      ÄÒ   Í Ï   Ì Ê  0.07  0.01  0.005  0.005  0.05%

Нехай обидві похибки будуть рівними, тоді:

 êâ   í ë 

 ÀÖÏ

 0.025%
2
,
де кв – похибка квантування; нл – похибка нелінійності.
Цифровий висотомір приведений на рис. 1 виходячи з зробленого
аналізу складових похибок повністью задовільне технічним вимогам , які регламентуються ГОСТ 18977-79 (Комплекси бортового устаткування літаків і
вертольотів. Типи функціональних зв'язків. Види рівні електричних сигналів)[4].
Література:
1. Обладнання літаків. Волкоедов А.П., Пальоний Е.Г., М., Машинобудування, 1980.
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2. Радіоустаткування літаків Ту-134 і Ту-134А і його льотна експлуатація. Кучумова
І. П., М., Машинобудування, 1978.
3. Ціделко В.Д., Яремчук Н.А. Оцінювання сумарної похибки вимірювальних каналів ІВС в статичному режимі (при аналізі та синтезі) / Навчальний посібник. Частина
перша. - Київ: НДІ ЕІМ, 1997р. - 100с.
4. ГОСТ 18977-79

УДК: 621.376.4, 004.415.2
РОЗРОБКА АЛГОРИТМУ РОБОТИ ПРОГРАМНОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЛАЗЕРНОГО ДИСТАНЦІЙНОГО ВИМІРЮВАЧА
ВІДСТАНІ
СВІДЕРСЬКИЙ О.И. ЗАЙЦЕВ Є.О.
НТУУ ‘КПІ’.

Підвищення рівня швидкодії та точності сучасних лазерних дистанційних вимірювальних систем (далі лазерний далекомір) неможливо без вирішення задачі автоматизації їхньої роботи. Вирішити задачу автоматизації
можливо при використані мікропроцесорної техніки та спеціального програмного забезпечення (далі ПЗ).
При проектуванні ПЗ до нього висуваються вимоги, щодо можливостівізуалізації результатів вимірювання і автоматизації аналізуотриманих
даних.При цьому актуальними є питання мінімілізації ціни ПЗ та адаптованостіПЗ до майбутніх модернізацій(кардинальних або поступових).Це досягається за рахунок зниження витратчасу і сил на проведення всіх необхідних
розрахунків, побудови графічного інтерфейсу, а також зменшення ймовірності аварій за рахунок використання методів програмної інженерії. Так виходячи із [] проектуванням ПЗ є процес визначення архітектури, набору компонентів,їх інтерфейсів, інших характеристик системи і кінцевого складу
програмногопродукту. При цьому базовою концепцією проектування ПЗ – є
методологія проектуванняархітектури за допомогою різних методів (об'єктного, компонентного й ін.),процеси ЖЦ (стандарт ISO/IEC 12207) і техніки –
декомпозиція, абстракція,інкапсуляція й ін. На початкових стадіях проектування предметна областьдекомпозується на окремі об'єкти (при об’єктноорієнтованому проектуванні) абона компоненти (при компонентному проектуванні). Для подання архітектурипрограмного забезпечення вибираються
відповідні артефакти (нотації, діаграми,блок-схеми і методи). Виходячи із
визначення базової концепції проектування ПЗ проведемо проектування алгоритму роботи ПЗ лазерного далекоміру структурна схема якого розглянута
в [2] архітектурним стилем,заснованим на визначенні основних елементів
структури з визначенням зв'язків між ними. Розроблений алгоритм ПЗ приведений на рис. 1.
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Рис. 1 Алгоритм роботи лазерного далекоміру
Розроблений алгоритм роботи програмного ПЗ лазерного далекоміру
(рис. 1) є основою для подальшого проектування спеціалізованогоПЗ призначеного для збору і обробки вимірювальної інформації з можливою
функцієюобробки даних, що надходять з АЦП1 та АЦП2 по каналам зв'язку.
ПЗ забезпечує користувачеві інтерфейс з набором функцій, передбачених
технологічними особливостями системи. Вхідними для ПЗ в кожному циклі
вимірювання будуть вибірки сигналу відповідні одній вимірюваній точці. За
цими вибірками виконується обробка з обчисленнями, а також розрахунок
значення виміряної відстані з урахуванням поправочного коефіцієнта по методиці описаній в [2]. Результати вимірювання надалі можуть будуть використані для накопичення статистичної інформації в БД, а також видачі результатів діагностики і значень поточних вимірювань в зрозумілій для оператора
формі.
Література:
1. Guide to the software engineering body of knowledge/ IEEE Computer Society, 2004. 200 р.
2. Зайцев Е.А. Анализ погрешности лазерной частотно-фазовой измерительной системы обусловленной шумом гетеродинного фотоприемника // Праці Ін-ту електродинаміки НАН України. – 2013. - №36. – с. 127 – 132.

УДК: 621.373
ЛАЗЕРНИЙ ДИСТАНЦІЙНИЙ ВИМІРЮВАЧ ВІДСТАНІ НА ОСНОВІ
ФАЗОВОЇ ВИМІРЮВАЛЬНОЇ СИСТЕМИ
СВІДЕРСЬКИЙ О.И. ЗАЙЦЕВ Є.О., СИНИЦЯ В.І.
НТУУ "КПІ", м. Київ, Україна.
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Велика кількість задач, що виникають при дистанційному моніторингу
за об'єктами енергетичного комплексу України пов'язана з точними вимірюваннямивідстані. Успішне вирішення таких задач можливо з використанням
методів лазерної дальнометрії. Лазерні далекомірні пристрої, крім окремого
застосування, можуть ефективно бути включенів інформаційно-вимірювальні
системи моніторингу стану об’єкту [1,2]. Таке поєднання забезпечує створення складних апаратно-програмних комплексів, здатних вирішувати діагностичні задачі, що виникають підчас експлуатації енергетичного обладнання (гідро-, дизель- та електрогенераторів)[1].
Лазерні вимірювальні системи можуть бути побудовані на застосуванні
різних методів вимірювання відстані – імпульсному, фазовому, інтерферометричному, використанні ефекту Допплера та інших [3,4]. Найбільшому поширенню при застосуванні для об’єктів ближньої локації, до яких і відноситься енергетичне обладнання, набув фазовий метод. Фазові далекомірні системи володіють вищою точністю вимірювання в порівнянні з імпульсними
далекомірами. Принцип дії фазових систем базується на методі порівняння
фаз відправленого і відбитого сигналів [4]. Структурна схема вимірювача
відстані фазового типу приведена на рис. 1, на позначено: Г - генератор модулюючих коливань; УС1, УС2 - підсилювачі; ТУС - трансімпедансний
підсилювач; ПЛІ - напівпровідниковий лазерний випромінювач; ФП - фотоприймач; Гт - гетеродинний генератор; СМ1, СМ2 - змішувачі; ФНЧ1, ФНЧ2
- фільтри нижніх частот; Атт1, Атт2 - атенюатор; АЦП1, АЦП2 - аналогоцифровий перетворювач; К - комутатор; МК - мікроконтролер; ДШ - дешифратор; ЦОУ - цифровий відліковий пристрій; БП - блок живлення.
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Рис. Структурна схема лазерного дистанційного вимірювача відстані
Аналізпохибоклазерного далекоміру, що преведен на рис.1, зводиться до
аналізуадитивних і мультиплікативнихскладовихпохибок кожного блоку
схеми. Таким чином, сумарнапохибкаскладаеться з похибок, що вносять: лазернийдіод, фотодіода,підсилювачів, кварцовихгенераторів, фільтрів, аналого-цифровихперетворювачів і мікроконтролера [5], та визначаеться як:
  2   Ãò 2   ÓÑ 2   ÑÌ 2   ÔÍ × 2   Àò ò 2   ÀÖÏ 2   Ì Ê

, (1)
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де: γΣ2 - сумарна відносна похибка другого каналу; γУС2 - відносна похибка підсилювача; γСМ2 - відносна похибка змішувача; γФНЧ2 - відносна похибка
фільтра нижніх частот; γАтт2 - відносна похибка атенюатора; γАЦП2 - відносна
похибка аналого-цифрового перетворювача; γМК - відносна похибка мікроконтролера. γГ - відносна похибка гетеродинного генератора.
Похибки змішувача та приймально-передавальної частини системи детально розглянуті в [6,7]. Розглянемо інші складові похибки вимірювання.
Похибка АЦП складається з двох складових - похибки нелінійності і похибки
квантування, які є випадковою мультиплікативной і випадкової адитивної
похибкою відповідно.Похибка нелінійності має нормальний закон розподілу,
а похибка квантування має рівномірний закон розподілу зі зміщенням Dпр/2,
за рахунок введення постійної поправки, яка дорівнює половині ступені
квантування, яка компенсує систематичну складову або математичне
сподівання похибки від квантування.Задамося
Тоді, виходячи з розрядності АЦП (у нашому випадку 10-розрядний
АЦП) знаходимо похибка від квантування, яка дорівнюватиме:
Для зменшення похибок лазерного діода, фотодіода і підсилюючих каскадів на транзисторах і для досягнення необхідної стабільності бажано термостабілізація цих частин пристрою.
Для зменшення взаємодії генераторів обох каналів необхідно їх розміщення в окремих екранованих відсіках загального термостата.
Схема термостата виконана з безперервним керуванням нагрівального
елемента. Управління нагрівальним елементом проводиться за допомогою
термочутливого мосту.
З урахуванням [6,7]та (1) сумарна похибка вимірювання відстані в одиницях довжини не перевищує 1 мм.
Література:
Брагинец І.О., Зайцев Є.О., Лісогор М.В., Синица В.І. Застосування імітаційного моделювання авторегресійних методів спектрального аналізу для вирішення задач
вібродіагностики//Праці Ін-ту електродинаміки НАН України. – 2013. - №37. – с. 123- 130.

УДК: 681.6-64
КЛАССИФИКАЦИЯ 3D ПРИНТЕРОВ
ПОКРЫШОВ В., МОТИН М.Н.
НТУУ ‘КПИ’

3D печать уверенно набирает обороты и мы все чаще видим статьи о
том, что 3D принтер научили печатать детали для МКС, органы, дома и многое другое. Зарубежные технологические издания начинают говорить о том,
что 3D печать способна воскресить промышленность в штатах, а сервис
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shapeways, у нас на глазах, показывает интересные темпы роста, хоть и далекие от промышленных.
Стандарты в отрасли весьма условны, но краткий обзор с порядком цен
можно сгенерировать уже сейчас.
Потребительский тип принтеров, который предназначен, в основном,
для личного использования. Поставляется в виде конструктора, либо в сборе.
Подавляющее большинство моделей принтеров такого типа являются производной от open source проекта RepRap(самовоспроизводящийся механизм для
быстрого изготовления прототипов). Так как платформа у них, в основном,
одна и та же, их характеристики тоже весьма схожи.
Спроектированы с оглядкой на обычного пользователя и оборудованы
довольно простым и понятным интерфейсом. Печатают, как привило, ABS и
PLA пластиком. Сложные и высокоточные объекты напечатать будет довольно проблематично, но обычные поделки они печатают с легкостью, хоть
и долго.
Ценовой диапазон: 500$ — 3500$
Ориентированы на дизайнеров, художников, изобретателей, которые
работают дома.
Персональный пограничный класс принтеров, который является домашним, но в то же время относится к нижней ступени промышленных принтеров для бизнеса. Эти устройства имеют много общего с братьями из потребительского класса, но обладают более высоким качеством и точностью печати,
которые присущи профессиональным 3D принт системам. Появление таких
принтеров, это скорее реакция крупных производителей на растущий рынок
домашних систем. Учитывая низкую точность потребительского класса, разработчики предложили уменьшенные модели профессиональных систем с
близкими к ним показателями.
Оперировать принтерами этого класса так же просто и сводиться к загрузке образа и нажатию кнопки «пуск». В то же время это ограничивает
возможности в плане различных дополнительных параметров печати.
Пригодны для использования в офисах, однако шумность и высокий
температурный режим некоторых моделей предполагает их размещение на
некотором удалении от рабочей зоны. Легкость очистки объектов на выходе
не была перенесена в этот класс с промышленных моделей, поэтому логичным было бы размещение их в отдельном рабочем пространстве.
Ценовой диапазон: 7000$ — 40 000$
Ориентированы на малый бизнес с небольшим бюджетом, но у которого
есть потребность в периодическом использовании 3D печати. Это могут быть
инженерные компании, дизайн студии, маркетинговые агенства.
Профессиональный тип. Системы этого класса уже не выглядят компактными, а скорее похожи на большие холодильники. Это основа технологии 3D печати, которая включает в себя все достижения и возможности доступные индустрии. Предназначение профессиональных систем может быть
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очень разным, от прототипирования до полномасштабного производства, что
в свою очередь делает их отличным вариантом как для крупного бизнеса, так
и для высокотехнологичных компаний с малым штатом сотрудников.
ShapeWays, кстати, использует принтеры именно такого класса.
В отличие от своих малых братьев, данные принтеры, ввиду большого
количества режимов и дополнительных опций, уже требуют определенных
навыков для работы с ними, поэтому без оператора здесь не обойтись.
По части рабочего пространства здесь тоже не все так просто. Они очень
большие и шумные, поэтому требуют отдельного помещения с хорошей вентиляцией. Требования к помещению различаются, но пространство должно
быть чем-то вроде лаборатории и с подведенной высоковольтной линией.
На выходе мы получаем универсальную 3D принт установку, которая
предоставляет высочайшее качество печати и увеличенные, по сравнению с
младшими классами, размеры продукта. ShapeWays, например, за цикл печати собирает по несколько объектов, располагая их на некотором удалении
друг от друга, что в итоге положительно сказывается на скорости обработки
заказа.
Ценовой диапазон: 30 000$ — 750 000$
Ориентированы на компании, у которых присутствует постоянная потребность прототипировании, моделировании, изготовлении разного рода
объектов с высокими показателями качества и точности.
Производственный тип. Название класса говорит само за себя. Эти
машины являются совокупностью точности и качества профессиональных
принтеров, большой площадью печати, высокого уровня автоматизации и
контроля процессов. На них, как и на профессиональных установках, можно
печатать не только прототипы, но и конечный потребительский продукт.
Системы такого рода не предназначены для рядовых пользователей, а
суммы, которые придется вложить в такое производство вызовут у вас логичное желание нанять опытного оператора, который заставит работать весь
механизм 24 часа в сутки без простоя.
Малыми помещениями здесь уже не обойтись. Здесь нужно четко спланировать будущую линию и позаботиться о подводе высоковольтной линии и
газовой трубы.
На выходе получиться высокотехнологичное производство, которое может быстро менять профиль и использовать материалы от ABS пластика до
титана.
Ценовой диапазон: 300 000$ — 1 000 000$
Ориентированы на компании с потребностью в производстве высокоточных продуктов большого размера, либо на компании с потребностью в
производстве большого количества менее объемных предметов с высокой
точностью и высоким уровнем качества.
Выводы: Не смотря на то, что порог входа в эту индустрию еще очень
высок, за такими системами будущее. В пределах горизонта событий мы
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сможем увидеть реальный переворот, как минимум, в высокотехнологичном
производстве. Одними из первых это осознали в General Electric и уже стали
производить на 3D принтерах сложные детали из титана для авиационных
двигателей.
Литература.
Зарубежные технологические издания от open source проекта RepRap

УДК: 621.317
ПОСТРОЕНИЕ ВЕРБАЛЬНО-ЧИСЛОВЫХ ШКАЛ ПРИ
ОЦЕНИВАНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ПРОГРАММНЫХ
СРЕДСТВ
МЫСЮРА Н.Н.
НТУУ ‘КПИ’

Показатели качества программных средств объединены в систему из четырех уровней (фактор, критерии, метрики, оценочные элементы). Каждый
более высокий уровень содержит в качестве составляющих, показатели ниже
размещенных уровней. Оценочных элементов (отдельные показатели 4-го
уровня), определяют заданное в метрике свойство. Если единичный показатель качества (оценочный элемент) представляется в вербально-числовой
шкале (рис. 1), то при получении показателей качества – метрики, используются операторы объединения в вербальной и в числовой шкале.
Наименование шкалы
Уровни шкалы (оценки)
Вербальная шкала
Низкая
Средняя
Высокая
Числовая шкала
0-0,3
0,3-0,7
0,7-1
Рис. 1- Вербально-числовая шкала
Для определения результирующей оценки по вербальной шкале может
использоваться медиана либо оператор OWA, который является эмулятором
среднего арифметического для вербальной шкалы. А для числовой шкалы в
соответствии со стандартом используется среднее арифметическое значение.
Так, как показатели качества программных средств являются ординальными величинами, то при оценке центра выборки недопустимо использование среднего арифметического значения, которое является операцией объединения. В связи с этим была проведена исследовательская работа по применению медианы и медианы Уолша для вербально-числовой шкале, а так же
анализ полученных результатов.
Медиана является адекватной статистикой для шкалы порядка и более
робастной оценкой. Недостатком медианы, как оценки центра распределения,
есть ее низкая эффективность по сравнению со средним арифметическим (на
36% менше) и большая неопределенность, особенно при малом количестве
экспертов, которые принимают участие в оценивании. Также медиану можно
применять к вербальной шкале, но лишь в том случае, когда количество оценок является нечетным числом. Для уменьшения зависимости получаемой
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оценки от количества элементов и/или экспертов предлагается использовать
медиану Уолша. При использовании медианы Уолша для выборки

Sik ,..., SinE , k  1, nE , рассчитывают N  0.5  nE  (nE  1) новых случайных величин (средних Уолша) по которым и находится медиана. Для нормального
закона распределения эффективность медианы Уолша меньше относительно
эффективности среднего арифметического всего на 4,5%.
В результате экспериментальных исследований было подтверждено эффективность применения медианы Уолша для числовой шкалы и оператора
OWA для вербальной шкалы при построении вербально-числовой шкалы
метрик программных средств.
Литература:
1. ГОСТ 28195-89 Оценка качества программных средств. Общие положения. Действителен от 01.07.90 – Межгосударственный стандарт.
2. Median based aggregation operators for prototype construction in ordinal scales. Josep
Domingo-Ferrer, Vicenç Torra. CASC PROJECT. April 2002.

УДК: 539.145
АТОМНИЙ ГОДИННИК
МИХАЙЛЮК О.М., МОТІН М.М.
НТУУ ‘КПІ’

Перший атомний годинник був створений в 1955 році уродженцем Британії доктором Луї Ессеном. Він працював за часів Другої Світової Війни над
станцією радіолокації, за допомогою якої він надалі винайшов резонансний
хвилемір, успішно використаний для вимірювання швидкості світла. За допомогою тієї ж технології в 1955 в році в англійській Національній фізичній
лабораторії він винайшов перший точний атомний годинник. Вони грунтувалися на резонансі атома цезію. Завдяки точності резонансу і великій кількості
коливань атомний годинник (іноді звані цезієвим генератором) виключно
точний.
Атомний годинник (квантовий годинник) - пристрій для вимірювання
часу, що використовує в якості стандарту частоту електронного переходу між
енергетичними рівнями в атомах.Роль «маятника» у ньому відіграють атоми.
Частота випромінювання атомів при переході їх з одного енергетичного рівня
на інший регулює хід атомного годинника. Ця частота настільки стабільна,
що атомний годинник дозволяє вимірювати час точніше, ніж астрономічні
методи.В атомних годинниках застосовуються атоми, спектри яких мають
надтонку структуру, що зумовлена розщепленням спектральних мультиплетів в магнітному полі ядра. Це магнітне поле однакове для кожного з
атомів, а тому може бути стандартом. Газ із таких атомів поміщено в резонатор електромагнітних коливань, резонансних із частотою переходу між
розщепленими лініями. Детектування оптичних переходів відбувається з використанням інтерферометрів з високою роздільною здатністю. Атомним гоНауково - технічна конференція викладачів, науковців, аспірантів та студентів присвячена Дню Науки, 26 – 27 травня 2014 року
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динникам, що носять наукову назву NPL-CsF2 знадобилося сто тридцять
вісім мільйонів років для того, щоб NPL-CsF2 збилися всього на 1 секунду.
Таким ступенем точності не володіє більше ні один у світі годинник.
Перший прилад, створений Ессеном був точний до секунди на сто років,
але сучасне покоління атомного годинника не втратить і секунди впродовж
декількох сотень мільйонів років.Із-за високого рівня точності виникли проблеми з вибудовуванням шкали часу. Традиційно за основу бралося GMT
(Greenwich Meantime - Час по Грінвічському меридіану). GMT базується на
принципі того, що опівдні Сонце знаходиться в найвищій точці (тобто вище
за лінію Грінвічського меридіана). Оскільки атомний годинник такий точний,
вдалося встановити, що Земля, на жаль, не володіє настільки високою точністю обертання і часто сповільнюється гравітаційним ефектом місяця.Залиш
ми все як є, Усесвітній атомний час (TAI - час, що показується атомними годинами) не співпадав би з GMT, унаслідок чого впродовж декількох тисячоліть ніч перетворилася б на день.
Для зрівнювання було створено усесвітній координований час (UTC).
Воно грунтується на TAI, але враховує уповільнення обертання Землі шляхом додавання секунд коректувань, 33 з яких було додано з 1970-х років.
Атомний годинник грає вирішальну роль в роботі телекомунікаційних мереж. Голосові і цифрові дані, мандрівні навколо світу в пакетах, повинні мати
мітки дати і часу, оскільки час - це єдиний орієнтир, використовуваний
комп'ютером для передачі пакетів. Атомний годинник зробив можливим
супутниковий зв'язок. Швидкість світла настільки висока (300,000 км/с), що
незначне коливання в часі могло б створити безліч відхилень. Глобальні
навігаційні супутникові системи (GNSS), такі як GPS (глобальна система
месцезнаходження) залежать від атомного годинника, оскільки GPS-приймач
використовує часовий сигнал для тріангуляції місцезнаходження.
Найцікавіші факти:
- В атомних годинниках є похибка – 1 секунда за шість мільйонів років.
- Одна секунда дорівнює 9192631770 коливань випромінювання атома
цезію-133.
- Причина, по якій годинник йде за годинниковою стрілкою – саме зліва
направо – в тому, що в цьому напрямку рухається тінь сонячних годин.
- На земній кулі є 24 часових пояси.
- Відомо про існування високосних секунд.
- Хоч в одній хвилині і 60 секунд, але в одній секунді 1000 мілісекунд.
- 24 години, тобто добу зоряного часу рівні 23 годинам 56 хвилинам
4,091 секундам сонячного часу.
- У м.Пара жителі звіряють годинники по дощу , тому що зливи кожен
день йдуть в один і той же час
- У казино ви не знайдете годинників. У приміщеннях гральних закладів
їх не встановлюють , а офіціанти їх не носять на зап’ясті. І до речі , вікон ви
там не побачите теж. Це хитрий трюк казино , спрямований на те , щоб клієнт
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не міг контролювати час . Відомі випадки , коли клієнти затримувалися в казино на кілька діб.
- Бувають годинники , які ідуть проти годинникової стрілки.
-У секунді можуть бути мілісекунди , мікросекунди , наносекунди ,
пікосекунди , фемтосекунди і т.д..
-. У Китаї єдиний час для всіх часових поясів. Пекінський час було встановлено для всієї країни за наказом Великого Керманича . У зв’язку з цим заходи сонця на Тибеті бувають опівночі .
- Всім відомо , що Японія – країна ранкового сонця , тому що світанок у
Японії настає раніше , ніж у всьому світі. Однак мало кому відомо , що ранок
за Грінвічем наступає на 1 годину раніше у Владивостоці , ніж в Токіо .
- У 17 столітті на Спаській башті Кремля у годинника рухався циферблат , а не стрілка . (В той час була лише одна стрілка . )
- Якщо ви будете подорожувати по Гімалаях і задумаєте пройти 1000
кілометрів по гряді гір , вам доведеться 6 разів переводити час на своєму годиннику , бо ви перетинаєте 6 кордонів. У кожної країни різний час.
- На циферблатах, де використовуються римські цифри, четверту годину
практично завжди позначається як IIII, і майже ніколи не застосовується IV.
-Столиця Великобританії відома всьому світу однією з найважливіших
пам'яток - вежею Вестмінстерського палацу, яку часто називають Біг-Бен.
-Найточніший годинник на планеті теж знаходяться в Лондоні в Національній фізичній лабораторії (НФЛ).
Недавно 3 квітня 2014 року у США запустили новий надточний атомний
годинник Національний інститут стандартів і технологій (NIST), підзвітний
Міністерству торгівлі США, офіційно запустив атомний годинник під назвою
NIST-F2, який стане новим стандартом часу в США, необхідного для цивільних цілей. Новий годинник буде працювати паралельно зі старим проектом
NIST-F1.Годинник NIST-F2 вдосконалено настільки, що навіть одна секунда
не буде втрачена протягом 300 мільйонів років. Це робить його утричі більш
точними, ніж попередня версія NIST-F1, що служила стандартом часу з 1999
року. В основі обох проектів лежить принцип "фонтану" цезієвих атомів, що
визначає тривалість секунди. NIST-2 став новітнім проектом у серії цезієвих
атомних годинників, які розробляються NIST з 1950-х років.
Проекти NIST-F1 і NIST-F2 працюють за принципом вимірювання частоти переміщення атома цезію, швидкість якого складає 9 192 631 770
вібрацій на секунду. Саме на цьому принципі засноване вимірювання секунди. Принципова різниця між двома годинниками полягає в тому, що F1
працюють при температурі, приблизно рівній кімнатної (27°C), в той час як
F2 працюють при набагато нижчій температурі – близько 193°C. Таке екстремальне охолодження знижує фонове випромінювання, що свого часу зводить до мінімуму невеликі відхилення в оцінці, які не можуть бути усунені в
роботі F1.
Час стирає помилку і відшліфовує істину.(Гастон Левіс)
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УДК 681.142
ПРОГРАМА ВСТАНОВЛЕННЯ ВЕРБАЛЬНО-ЧИСЛОВОЇ ШКАЛИ
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ З
МАТРИЦЕЮ ВІДПОВІДНОСТІ
МАТВІЙЧУК А., РЕДЬОГА О. Ю.
НТУУ ‘КПІ’

За теперішнього часу ординальні шкали почали широко використовуватись в метрології і при вимірюванні якості складних об’єктів. Згідно з
міжнародним документам ISO по стандартизації VIM-2012, ординальні шкали порівняно недавно увійшли до складу вимірювальних.
В роботі розглянуті комплексні та одиничні показники якості ПЗ, що використовуються для оцінювання якості ПЗ. На основі аналізу літературних
джерел визначено, що більшість одиничних показників якості ПЗ є ординальними величинами, які не можуть бути оцінені за допомогою метричних
шкал оскільки є ординальними величинами, що оцінюються за вербальними
шкалами, тому при оцінюванні якості ПЗ використовують різні моделі, які
розділено на представлення характеристик ПЗ в комплексному вигляді (інтегральна оцінка) та в вигляді профілю, тобто за сукупністю характеристик або
властивостей. Якщо об’єкт вимірювання може бути класифікований за
( m  1) рівнями вербальної шкали, тоді кількість точок дискретної вербальної шкали становить (m  1) (1 відноситься до найнижчого рівня, (m  1) до
найвищого). Для характеристики якості встановлення вербальної шкали використовуються матрицю « m  1 на m  1», компонентами матриці є умовні
ймовірності Pji , (1  i, j  m  1) того, що об’єкт вимірювання було віднесено
до рівня j в той час як дійсний (істинний) рівень i . Як оцінку недосконалості встановлення шкали використовують норму Фробеніуса або міру розсіювання для ординальних даних, що була запропонована Blair та Lacy.
В роботі розглянуто арифметизацію вербальних (символьних) ординальних шкал якості. При арифметизації дискретних вербальних шкал отримують значення точок шкали, при арифметизації неперервних вербальних
шкал (шкал квазіпорядку) отримують точки переходу між класами еквівалентності.
В роботі розроблена програма, що дозволяє проводити арифметизацію
вербальних оціночних показників якості а встановленою методикою, розраховує матрицю встановлення шкали та проводить оцінювання розсіювання
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отриманої матриці. Реальна матриця характеризується розсіюванням ймовірностей вздовж діагоналі матриці. Як характеристику розсіювання встановленої шкали авторами роботи обрано норму Фробеніуса G :

G

E

m 1 m 1

2

2(m  1)



  (Pij  Iij )

i 1 j1

2(m  1)

2

,
(1)

1 при i  j
I ji  
I
0 при i  j .
де характеристика ідеальної матриці ji визначається як
Норма Фробеніуса G знаходиться в діапазоні від 0 до 1. Зменшення її
свідчить про більшу точність встановлення ординальної шкали.
Якщо розсіювання матриці більше за вказане значення, то програма
здійснює корекцію вхідних даних, наприклад, кількість класів еквівалентності вербальної шкали або ін, поки розсіювання матриці не буде задовольняти заданих умов.
Литература.
1. ГОСТ 28195-89 Оценка качества программных средств. Общие положения. Действителен от 01.07.90 – Межгосударственный стандарт.
2. Median based aggregation operators for prototype construction in ordinal scales. Josep
Domingo-Ferrer, Vicenç Torra. CASC PROJECT. April 2002.

УДК: 621.998
МЕТОД МАКСИМАЛЬНОЇ ЕНТРОПІЇ З ВИКОРИСТАННЯМ
КОРЕЛЯЦІЙНОЇ ФУНКЦІЇ ДРУГОГО ПОРЯДКУ
КАРПА В.М.
НТУУ ‘КПІ’

Відомо, що метод максимальної ентропії використовується для оцінки
спектру досліджуваного сигналу. Основним недоліком метода максимальної
ентропії є те, що він чутливий до шуму, який присутній в самому сигналі.
Огляд літератури і попередні дослідження показують, що великий клас
об'єктів, досліджуваних у космічній галузі, вібродіагностиці і гідролокації
може бути описаний моделлю полігармонічного сигналу на фоні шуму. Тому
задача виміру параметрів цього сигналу є актуальною. Полігармонічний
сигнал, що надходить із таких об’єктів, звичайно має великий рівень шуму,
що утруднює або робить практично неможливим вимір параметрів його
гармонійних складових методом максимальної ентропії.
В зв’язку з вищезгаданим автором був запропонований метод, який
базується на використанні кореляційної функції другого порядку. Цей метод
заснований на вимірі частот і амплітуд гармонійних складових
полігармонічного сигналу по спектру другого порядку досліджуваного
сигналу. Спектр другого порядку одержують методом максимальної ентропії
(МЕ), використовуючи автокореляційну функцію (АКФ) другого порядку.
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Метою запропонованого методу є підвищення точності виміру параметрів
гармонійних складових полігармонічного сигналу по його спектру другого
порядку за рахунок зменшення впливу шуму, накладеного на сигнал.
Поставлена мета досягається тим, що в запропонованому методі
використовується корялійний метод в поєднанні з використанням
корреляційної функції другого порядку. Так автокореляційну функцію
досліджуваного сигналу вимірюють починаючи зі значення тимчасової
затримки більшої або рівної максимальному інтервалу кореляції шуму. Це
дозволяє теоретично цілком виключити вплив шуму на подальші
перетворення. Далі для оцінювання параметрів досліджуваного сигналу
використовуеться кореляційна функцїя другого порядку по значенням якої
методом максимальної ентропії обчислюється спектр другого порядку. А вже
по спектру другого порядку проводиться оцінка параметрів досліджуваного
сигналу.
Запропонований метод був досліджений методом статистичного моделювання. Проведені дослідження показують, що запропонований метод при
оцінюванні частоти гармонійного сигналу в шумі і по розділяючій спроможності його спектральної оцінки по частоті істотно краще відомих методів
максимальної ентропії.
Так, при оцінюванні частоти гармонійного сигналу в шумі запропонований метод значно точніше кращого із відомих методів МЕ. В роботі показано, що зсув оцінки частоти і її с.к.о. по запропонованому методу на порядок,
два порядки менше зсуву і с.к.о., отриманих методом МЕ. Особливо варто
підкреслити той факт, що майже в два рази перевищена по точності нижня
теоретична межа Крамера-Рао для відомих методів МЕ оцінки частоти гармонійного сигналу в шумі.
Висновки: Дослідження розділяючої спроможності спектральних оцінок
по частоті показали, що якщо розділяюча спроможність спектральної оцінки
по кращому із відомих методів МЕ лише наближається до теоретичної межі
зі збільшенням відношення сигнал/шум і порядку моделі, відрізняючись від
неї в середньому в 1,3..2 рази, то розділяюча спроможність спектральной
оцінки по запропонованому методу істотно перевершує теоретичну межу і
перевищує її в середньому в 2..15 разів в залежності від розміру відношення
сигнал/шум і порядку моделі.
Література:
1. С. Кузнєцов "Введення в інформаційні системи": СУБД, 1997.
2. М.Ш. Левін "Комбінаторне проектування систем": Аналіз та проектування, 1997.

УДК 62-1/-9
ОБНАРУЖИТЕЛЬ СИГНАЛОВ, АДАПТИРОВАННЫЙ К ФОРМЕ
ВЫХОДНОГО КОЛЕБАНИЯ СОГЛАСОВАННОГО ФИЛЬТРА
ЗАБРАМНЫЙ С., МОТИН М.Н.
НТУУ ‘КПИ’
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Фундаментальное значение в радиолокации имеет согласованный
фильтр (СФ).Его значимость объясняется тем, что согласованный фильтр
максимизирует отношение сигнал/среднеквадратичный уровень шума на своём выходе при поступлении на его вход аддитивной смеси сигнала и белого
Гауссового шума и этим обеспечивает оптимальные результаты выделения
сигнала из шума. В радиолокации это свойство согласованных фильтров
определяет их широкое применение в приёмниках РЛС для оптимального
обнаружения и измерения координат воздушных целей.
Достигаемый в результате обработки смеси сигнала и белого шума теоретический максимум отношения сигнала к шуму (ОСШ) даёт основание
утверждать о бесперспективности дальнейшей обработки выходного колебания СФ с целью дополнительного повышения ОСШ.
Однако, обеспечивая максимальное отношение сигнала к шуму на своём
выходе, и, тем самым, получение потенциальных результатов выделения
сигнала из белого шума, согласованный фильтр не стирает всех различий
между сигналом и шумом в выходном колебании. Отличительным признаком
сигнала в выходном колебании СФ является его закономерная и априори известная форма.
До сих пор факт наличия отличительного признака сигнала в выходном
колебании СФ по указанной выше причине не брался во внимание и не использовался для улучшения качественных показателей обнаружения сигналов в шуме. Описанный в данной статье метод обработки позволяет устранить этот пробел, не входя в противоречие с теоретическими выводами о достигаемом на выходе СФ максимуме ОСШ.
Выбор метода оптимизации процесса обнаружения сигналов в белом
шуме. Форма сигнала на выходе любого СФ закономерна и априори известна, а форма слагаемой аддитивной смеси, созданной шумом (ССШ) на выходе СФ, случайна и лишь с вероятностью близкой к нулю может в точности
воспроизвести форму выходного сигнала на любом временном интервале
смеси равном длительности выходного сигнала.
С одной стороны, наличие отличительного признака сигнала в выходном
колебании СФ требует дополнительной его обработки для повышения достоверности обнаружения сигналов и, тем самым, оптимизации самого процесса
обнаружения.
С другой стороны, и теория, и практика свидетельствуют о том, что любые прямые операции над выходным колебанием согласованного фильтра
непременно приведут к понижению уже достигнутого в нём ОСШ и, как
следствие, ухудшению качественных показателей. В таких взаимно исключающих обстоятельствах воспользоваться имеющимся отличительным признаком сигнала можно только единственным путём: направить выходное колебание СФ по двум каналам, один из которых будет основным; в основном
канале над выходным колебанием СФне производить никаких операций; во
втором канале, используя отличительный признак сигнала, сформировать
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корректирующее колебание иэто колебание применить для повышения уровня напряжения выходного колебания СФ в основном канале на тех его участках длительностью равных длительности выходного сигнала, форма которых
наиболее близка к форме выходного сигнала СФ.
В конечном счёте, это позволит при неизменной вероятности ложной
тревоги повысить вероятность правильного обнаружения и, тем самым,
улучшить качественные показатели обнаружения сигналов.
Классический обнаружитель сигнала (Рис.1)

Рис.1
в рассмотренном выше варианте обработки преобразуется, фактически,
в обнаружитель, адаптированный к форме выходного колебания СФ (Рис.2),

Рис.2
важнейшим элементом которого является формирователь корректирующего колебания (ФКК).
Формирование корректирующего колебания является краеугольной задачей при построении обнаружителя сигнала, адаптированного к форме выходного колебания согласованного фильтра. В настоящее время эта задача
решена автором для любого сигнала, применяемого в радиолокации.
Реализация метода адаптации при построении обнаружителей сигнала в
белом шуме позволяет в выходном колебании соответствующего согласованного фильтра дополнительно увеличить отношение сигнала к шуму по
напряжению в число раз равное амплитуде сигнала на выходе фильтра. Соответственно, существенно улучшаются качественные показатели обнаружения
сигналов.
Вывод: Такой невероятный, на первый взгляд, результат имеет простое
объяснение: “Адаптация к мешающим факторам приближает показатели качества РЭС к достижимым в их отсутствие. Приобретается робастность к
этим факторам”.
Література:
1. Е.Зіндер "Реінжиніринг + інформаційні технології = нове системне проектування":
Корпорація LVS: Відкриті Системи, 1996.
2. С. Кузнєцов "Введення в інформаційні системи": СУБД, 1997.
3. М.Ш. Левін "Комбінаторне проектування систем": Аналіз та проектування, 1997.
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УДК 001.1
ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ МАЙБУТНЬОГО
ДІДЕНКО А., МОТІН М.М.
НТУУ ‘КПІ’

Інформаційні системи не існують самі по собі. Вони покликані обслуговувати людину з точки зору надання різного роду даних для прийняття тих
чи інших рішень. Технологічні революції другої половини двадцятого
сторіччя породили величезну кількість різноманітних знань зі значним ступенем взаємовпливу . Подібний вплив став посилюватися у міру широкого
розповсюдження комунікаційних каналів . Множинні знання стали доступні
мільйонам людей , змінюючи картину інформаційного простору. Самі знання
стали при цьому матеріальною частиною реального світу і мають конкретну
вартість , яку цілком можна висловити за допомогою оцінки ефективності
управлінських рішень . Вже нині нікого не дивує той факт , що вихідні матеріали не зосереджені в одному місці , а можуть належати різним установам
, компаніям , некомерційним структурам . Тому інформаційні системи майбутніх поколінь це територіально розподілені системи різнорідних даних. У
ІС такого роду є незаперечні переваги: • високий рівень надійності збереження даних за рахунок їх розміщення в різних географічних точках; • можливість застосування розподілених моделей політики безпеки, що підвищує
стійкість ІС до інформаційних атак; • використання механізмів реплікацій
дозволяє синхронізувати дані, що поповнюються з різних джерел.
Слід зазначити, що ІС такого роду не можна сприймати як єдиний програмний продукт, націлений на виконання ряду конкретних завдань. Скоріше
це сукупність технологій, що дозволяє використовувати розподілену систему управління знаннями. Як правило, така система повинна вирішувати ряд
цільових завдань, сукупність яких дозволяє приймати певні рішення.
Основні цілі і відповідні їм технології представлені в таблиці.
Мета
Збір та зберігання інформації,
Обмін повідомленнями,
Ефективне використання
наявної інформації,
Боротьба з "інформаційним
хаосом" і "інформаційним
голодом",
Повторне
використання
чужого досвіду.

Технології
Мережеві (Internet, Intranet, Extranet),
Інформаційних систем і бази даних,
Пошуку, вилучення та представлення знань,
Електронної пошти,
Керування документами,
Сховищ даних,
Спільної роботи і розподіленого навчання,
Штучного інтелекту (бази знань, експертні системи, системи підтримки прийняття рішень).

Аналізуючи пункти, перераховані в таблиці можна уявити собі інформаційну систему як техніко-інтелектуальний трьохшаровий комплекс.
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Перший шар є технічним фундаментом ІС. Його складають потужні сервери і багаторазово дубльовані канали, а також сукупність інших технічних
засобів, за допомогою яких можна отримувати і відображати запитувану інформацію.
Другий шар це всякого роду програмні продукти, призначені для пошуку, отримання і представлення даних.
Третій шар це інтелектуальний рівень. Підсистеми цього рівня покликані взаємодіяти зі сховищами даних, системами документного обігу, різними сервісами і представляти кінцеву інформацію користувачеві. При цьому
слід враховувати ряд важливих факторів. Управління знаннями це набагато
більше , ніж просто програми та технології . Необхідно співвідносити стратегії управління знаннями з ключовими аспектами стратегії діяльності в тих
чи інших областях. У свою чергу накопичення знань призводить до процесу
генерації нових ідей , які за принципом зворотного зв'язку впливають на інші
пласти інформації. Окрім того ясно , що управління знаннями це певний елемент культури і не тільки інформаційної . Тобто сама інформаційна система
повинна відображати якісь реальні потреби людей та їх рівень адекватного
сприйняття отриманих результатів . Третій рівень ІС виключно складний і не
може бути вирішений шляхом створення будь-яких однозначних алгоритмів .
В цілому процеси третього рівня системи можна уявити собі таким чином : є
шукачі знань , які зв'язуються з джерелом знань , за допомогою різних механізмів , і , в кінцевому підсумку , отримують ці знання. Шукачами знань
можуть виступати як людина , так і різні підсистеми , які потребують даних.
Важливо відзначити , що роль подібної інформаційної системи полягає не в
тривіальному підключенні шукача до джерела знань , а у створенні якогось
потужного механізму обробки знань з метою надання суттєвої допомоги при
прийнятті рішень. Тому шукач знань черпає дані з , так званих , сховищ знань
, які являють собою масиви інформації самого різного призначення. Зрозуміло, що великий інформаційний потік швидше ускладнює прийняття
рішень , ніж полегшує цей процес. Тому особливе місце в побудові третього
рівня ІС відіграють експертні системи та системи підтримки прийняття
рішень. У загальному випадку експертна система повинна виробляти якісні
повідомлення, діагнози і рекомендації для вирішення реальних проблем.
Експертні системи вирішують реальні проблеми , які зазвичай постають перед фахівцем в якійсь області. У майбутньому такі системи , в результаті
своєї еволюції , повинні надавати сервіси , широкому колу рядових користувачів не вимагаючи від нього глибокої підготовки в запитуваній області. Зауважимо , що людські знання по своїй суті багатогранні і у великій мірі
відповідають критеріям теорії нечіткої логіки. Як відомо, класична логіка
оперує тільки з двома значеннями: істина і брехня. Проте цими двома значеннями досить складно уявити (можна , але громіздко ) велику кількість реальних завдань. Тому для їх вирішення був розроблений спеціальний математичний апарат , званий нечіткою логікою . Основною відмінністю нечіткої
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логіки від класичної , як виявляється з назви , є наявність не тільки двох класичних станів ( значень) , а й ряду проміжних . Завдання, які стоять перед
людиною в різних галузях знань є за своєю природою занадто складними і
багатогранними для того , щоб використовувати для їх вирішення тільки
точні , добре певні моделі та алгоритми . Багато понять , внаслідок: - Людського мислення ;- Наближеного характеру міркувань ;- Їх лінгвістичного опису ; є нечіткими за своєю природою і вимагають для свого опису відповідного апарату . Цим і є апарат теорії нечітких множин. В даний час цей математичний апарат найбільш повно відповідає основним потребам людини при
створенні різних експертних систем та систем прийняття рішень . На
нинішньому етапі алгоритми , засновані на цій теорії , знайшли найбільше
застосування в таких видах людської діяльності: • нелінійний контроль за
процесами (виробництво); • самонавчальні системи , дослідження ризикових
і критичних ситуацій; • розпізнавання образів; • фінансовий аналіз ( ринок
цінних паперів); • дослідження даних (корпоративні сховища); • вдосконалення стратегій управління та координації дій , наприклад складне промислове виробництво .
Аналізуючи перераховані вище пункти, можна зазначити, що в даний
час системи прийняття рішень охоплюють досить великі інтелектуальні області, що перетинаються між собою. Недоліки таких систем криються, як
правило, в їх вузькоспеціалізованій спрямованості, але при цьому не варто
забувати, що це всього лише початковий етап розвитку потужних інструментів обробки і представлення знань.
Висновки: Будь-яка найскладніша і високоефективна система є наслідком реальних потреб людей на тому чи іншому часовому відрізку. Тому вигляд ІС майбутніх поколінь буде прямо залежати від напрямку розвитку людства в цілому.
Література.
1. Е.Зіндер "Реінжиніринг + інформаційні технології = нове системне проектування":
Корпорація LVS: Відкриті Системи, 1996.
2. С. Кузнєцов "Введення в інформаційні системи": СУБД, 1997.
3. М.Ш. Левін "Комбінаторне проектування систем": Аналіз та проектування, 1997.
4. Наталія Дубова "Інтегровані системи управління розподіленою корпорацією":
Відкриті Системи, 1998.
5. Виявлення експертних знань / відп. ред. С.В. Ємельянов: АН СРСР, ВНДІ системн. досл. - М.: Наука, 1989.

УДК 001.1
ИНТЕЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ПАРАМЕТРОВ
СИЛОВІХ ТРАНСФОРМАТОРОВ
ГУДИМ Е.В.
НТУУ ‘КПИ’

Самым удобным и распространенным видом энергии, является электрическая энергия. Для ее производства, передачи и распределения существуют
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электроэнергетические системы и сети. Важнейшим и самым дорогим элементом оборудования в системе распределения электрической энергии является силовой трансформатор. От надежной работы силовых трансформаторов
зависит и надежность подачи электрической энергии потребителям. А потребителем является вся страна.
Для контроля состояния и измерения многих параметров силовых
трансформаторов в настоящее время отечественными и зарубежными фирмами выпускается большое количество приборов. Это: ПКР - 1, СА540, Коэффициент - 3, Парма РТ и этот список можно продолжать довольно долго.
Однако, проведение измерений отдельными приборами занимает много времени, связано с риском поражения электрическим током персонала или требует отключения электрической энергии, и в то же время не обеспечивает
непрерывности контроля состояния трансформаторов.
Большую часть времени силовые трансформаторы работают при номинальной нагрузке, но в часы пик зачастую работают с перегрузкой. Поэтому
очень важен постоянный мониторинг силовых трансформаторов, позволяющий мгновенно определять возникающие дефекты, обеспечивая оперативные превентивные меры или корректирующие воздействия. Постоянный мониторинг также позволяет следить за остаточным ресурсом силовых трансформаторов.
На износ силовых масляных трансформаторов в основном влияют следующие факторы: Качество изоляции обмоток; Качество масла; Рабочая температура обмоток трансформатора.
Для мониторинга состояния силовых масляных трансформаторов была
разработана информационно- измерительная система, которая позволяет измерять температуру обмоток, наличие влаги в масле с помощью датчиков
Vaisala HUMICAP MMT310 [1]: - в диапазоне температур -40 … +180 ; - с
погрешностью ±0,1 ; - в диапазоне измерения активности воды 0 … 1; - с
погрешностью ±0,02.
Для контроля качества изоляции обмоток трансформатора используются
акустические датчики сигналов марки ДВ-1, которые регистрируют частичные разряды в диапазоне 1 …10000 пикокулон. Частичные разряды - это искровые разряды очень малой мощности, которые образуются внутри изоляции или на ее поверхности.
Разработанная измерительная система может применяться для мониторинга состояния силовых масляных трансформаторов средней и большой
мощностей.
Литература:
VAISALA.Промышленные измерения [Электронный ресурс]: Продукты - Серия датчиков температуры и влажности масла Vaisala HUMICAP MMT310. - Режим доступа:
www.vaisala.ru/ru/industrialmeasurements/products/mistureinoil.
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УДК: 008.222
ОРГАНИЧЕСКАЯ ЭЛЕКТОРНИКА : НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ
ГОРБИК Р, МОТИН М.Н.
НТУУ ‘КПІ’

В 1965 г., на заре электронной эры, директор одного из отделов исследовательской компании Fairchild Semiconductors Гордон Мур предсказал, что
количество транзисторов на микросхеме ежегодно будет удваиваться. Долгое
время так оно и было, и только в последние годы появилась тенденция к замедлению процесса, ведь есть физический предел этих технологий. Один из
наиболее реальных путей решения проблемы предлагает электроника, основанная на органических молекулах. Возможность использования отдельных
молекул как активных элементов высказал Фейнман еще в 1957 г. Молекула,
как образец естественного предела миниатюризации, представляет собой
идеальную систему, состоящую из отдельных атомов, движение электронов в
которой задается квантово-химическим законами.
Многочисленные исследования электрических свойств различных органических материалов открывают путь к электронике ХХI в. Органические
материалы, палитра которых бесконечно разнообразна, легче и гибче неорганических, им проще придавать нужную форму. Существует огромное количество сложных органических молекул, а их разнообразные химические и
электронные свойства таят много новых возможностей. Можно синтезировать миллионы различных молекул, заменяя в них отдельные блоки Все это
дает колоссальные технологические и экономические преимущества. Дешевизна материалов и производства открывает перед органической электроникой новые области применения. Создание средствами молекулярной электроники искусственных нейронов, различного типа сенсоров, включенных в
единую сеть, позволяет реализовать потенциальные возможности, заложенные в нейрокомпьютерной идеологии, получить принципиально новый тип
информационно-вычислительных систем и подойти вплотную к решению
проблемы искусственного интеллекта. О молекулярных компьютерах говорят
уже давно. Память молекулярного компьютера может быть основана на тех
же принципах, что и переключателя, в ее основе - бистабильные молекулярные структуры и их превращения. Молекулярные проводники обеспечивают
сообщение между молекулярными транзисторами и молекулярными устройствами памяти. Разрабатывается три типа молекулярных проводников: проводящие полимеры (политиофен, полианилин и др.), донорно-акцепторные
органические проводники различной природы, а также углеродные нанотрубки и графен.
Если до создания устройств, в которых управлению подлежат отдельные
атомы, еще далеко, то управление на молекулярном уровне - уже свершившийся факт. Размеры молекулярного транзистора на два порядка меньше самых миниатюрных кремниевых, при производстве которых ныне действует
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ные компьютеры в конечном счете заменят системы, основанные на кремниевых чипах. Это позволит изготовить настолько миниатюрный компьютер,
что его можно будет включать, например, в ткань одежды.
При определенных комбинациях составляющих частей молекулы или
самособирающиеся слои этих молекул могут работать как диоды, выпрямители тока и др.. На основе молекулярной структуры в Японии сконструирован первый в мире суперминиатюрный молекулярный двигатель.
Электронные устройства на базе ансамблей из органических молекул
разрабатываются и исследуются активнее, чем устройства на основе одиночных молекул, поскольку они легко интегрируются в обычную электронику и
быстро коммерциализируются. Одно из наиболее ярких изобретений, имеющих успех на рынке, - органические электролюминесцентные диоды. Эффективность лучших электролюминесцентных устройств (более 20%) уже выше,
чем у люминесцентных ламп, а срок их жизни превышает 20—50 тыс. часов.
Основные их достоинства - экономичность, дешевизна изготовления, высокое качество, гибкость, быстродействие, отсутствие сильного нагрева и проблем с утилизацией.
Предложен целый ряд новых органических электропроводных материалов и структур, нашедших применение в качестве проводников и прозрачных
электродов в диодах, транзисторах, гибких интегральных микросхемах. Стали распространенными исследования по созданию быстро заряжаемых тонко¬пленочных полимерных батарей, фото- и электрохромных окон. Из органического материала удалось изготовить магниты. Исследователи компании
«Люсент» в Нью-Джерси сумели создать первый электрический лазер на основе органического материала, дающий возможность прямого преобразования электрической энергии в лазерное излучение.
Развитие этого направления в ближайшие 10—20 лет приведет к созданию новых типов вычислительных и информационных устройств — молекулярных компьютеров. В перспективе они могут быть в миллиарды раз эффективнее и производительнее существующих вычислительных устройств,
основанных на кремниевых транзисторах. Согласно прогнозам аналитиков,
рынок органической электроники увеличится с нескольких миллиардов долларов в настоящее время до 48 в 2017 г. и достигнет порядка 300 млрд в
2027г.
Органическая электроника - одно из самых новых и перспективных
направлений, объединяющих физику твердого тела, молекулярную физику,
органическую и неорганическую химию, она ставит своей целью перевод
электронных устройств на новую элементную базу. В этой области работают
практически все ведущие научные центры и многочисленные фирмы в развитых и развивающихся странах. Небольшой коллектив Института физики им.
Б.И. Степанова НАН Беларуси около 12 лет занимается исследованиями в
этом направлении в кооперации с сотрудниками Белорусского государственного университета, Белорусского государственного технологического униНауково - технічна конференція викладачів, науковців, аспірантів та студентів присвячена Дню Науки, 26 – 27 травня 2014 року
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верситета, Института химии новых материалов, Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники, а также с зарубежными
исследователями. Нами накоплен огромный уникальный опыт в этой сфере и
получен ряд новых научных результатов мирового уровня как фундаментального, так и прикладного характера. Все они имеют и практическое значение, поскольку позволяют прогнозировать необходимые для электроники
свойства молекул, осуществлять их целенаправленный синтез. Среди чисто
прикладных разработок - электролюминесцентные структуры и материалы,
полученные путем целенаправленного синтеза из дешевого отечественного
сырья, катодолюминесцентные материалы, сенсоры, новый способ создания
проводников на основе органических нанокомпозитов. Все эти достижения хорошая основа для широкомасштабного развития органической электроники.
К сожалению, отечественная промышленность не приступала к освоению этого направления, и по этой причине наши исследования пока не востребованы в Беларуси. Надеюсь, что это произойдет в ближайшем будущем.
Следует углублять и расширять производство элемент¬ной базы для электроники, что позволит ей стать по-настоящему высокотехнологичной. Для
расширения изысканий необходимо привлекать новые силы, переориентировать деятельность ученых, работающих с органическими материалами по неперспективным направлениям, обеспечить научные учреждения новым оборудованием. Этому бы способствовала и подготовка отдельной государственной программы. Организация широких исследований и производства не
потребует слишком больших вложений, а отдача ожидается очень высокой.
Литература.
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Handbook of Organic Electronics and Photonics (3-Volume Set), Ed. Nalwa H.S. American Scientific Publishers, 2008.
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D.A., Galinovskii N.A., Javnerko G.K. Spectroscopic and morphological properties of dibenzoxazolylbiphenyl thin films // J. Fluorescence. 2009. V. 19. Р. 989 - 996.
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Нині під час опрацювання різноманітної технічної продукції широко використовуються інтегровані системи автоматизованого проектування
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(САПР), які у світовій практиці мають абревіатуру CAD/CAM/CAE, тобто
Computer-Aided Design/ Computer-Aided Manufacturing / Computer-Aided
Engineering. Найбільш відомі серед них – це SolidWorks [1], Pro/Engineer [2],
CATIA [3] та ін.
Процеси розробки сучасного літака характеризуються необхідністю
здійснення поглибленого аналізу великої кількості проектних варіантів
конструкції, технології її виготовлення та експлуатації з метою отримання
комплексних оптимальних результатів в аспектах багатьох дисциплін, зокрема, аеродинаміки, міцності, надійності, економіки і т. д. Досить часто вимоги
останніх суперечливі, а застосовувані математичні описи складні та важко
інтегруються поміж собою, потребують для підтвердження проведення натурних експериментів тощо.
У даному випадку одним з ефективних засобів успішного практичного
вирішення окреслених питань є комп’ютерні засоби у вигляді САПР. При
цьому в якості об’єктивної інтегруючої основи, що дозволяє продуктивно
узгоджувати протилежні вимоги зазначених вище дисциплін, постають геометричні моделі конструкції літака та процесів її виготовлення й експлуатації.
Для гнучкого автоматизованого генерування великої кількості проектних варіантів створюваної продукції найбільш популярні зараз параметричні
геометричні моделі. Вони являють собою поєднання аналітичними та іншими
залежностями параметрів форми, розмірів і положення опрацьовуваних деталей та складанних одиниць, що дає змогу продуктивно одержувати потрібні
різновиди досліджуваних технічних виробів. До головних недоліків цих моделей слід віднести певні обмеження, які стосуються варіювання числа і
складу елементів об’єктів, що аналізуються. Для подолання зазначених вад у
публікації [4] запропоновано та визначено теоретичні засади структурнопараметричного підходу до комп’ютерного варіантного геометричного моделювання продукції машинобудування.
Розглянемо докладніше наведені задачі на прикладі проектування конструкції планера літака. На рис. 1 показано структурно-параметричну геометричну модель (СПГМ) фюзеляжу.
Через ФН, ФМ, ФХ позначено його носову, міделеву і хвостову частини,
проектні варіанти яких утворюють наступні кортежі
ФН  (ФН i )1NФН , ФМ  (ФМ i )1NФМ , ФХ  (ФХ i )1NФХ . (1)
На основі поданої послідовності об’єднання частин та можливої
взаємодії компонентів (1), що відповідає матрицям суміжності СПГМ, отримуємо сукупність варіантів фюзеляжу
(2)
Ф  (фi )1NФ .
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Рис. 1. СПГМ фюзеляжу Ф: а – граф структури; б – матриці суміжності
елементів; в – граф варіантів
Приклад складових множини (2) зображено на рис. 2 та рис. 3.

Рис. 2. Варіант теоретичної поверхні фюзеляжу

Рис. 3. Варіант розташування конструктивно-силового набору
Рис. 4 ілюструє різновид компонування середньої частини фюзеляжу.

Рис. 4. Варіант пасажирського салону
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Теоретичні поверхні формуються на початкових стадіях проектування і
значною мірою визначаються вимогами аеродинаміки та компонування літака. Надалі вони широко використовуються для розрахунків на міцність і безпосереднього моделювання конструкції. Це стосується таких деталей як обшивки, шпангоути, стрингери та інші силові елементи. Більш докладно їх
варіантна розробка розглянута у статті [5]. З рис. 1 видно, що СПГМ достатньо наглядно подають процеси побудови технічних об’єктів з окремих компонентів, тобто відтворюють складальні та монтажні процеси. Також
комп’ютерні моделі, зокрема, компонування літака зручні для покращення
багатьох його експлуатаційних характеристик.
Таким чином, у даній публікації на прикладі фюзеляжу літака проаналізовано деякі питання застосування в нинішніх САПР методології інтегрованого варіантного проектування авіаційних виробів, яка спирається на
структурно-параметричний підхід до автоматизованого формоутворення.
Різноманітні СПГМ можуть слугувати зручною та ефективною основою для
проведення комплексної оптимізації технічних об’єктів за рахунок забезпечення продуктивного аналізу значної кількості їх проектних варіантів.
Окреслений напрямок прикладних наукових досліджень потребує свого подальшого опрацювання.
Література
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2. Introduction to Pro/Engineer. Release 2004i. – Parametric Technology Corporation,
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Пресс; СПб.: Питер, 2008. – 269 с.
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ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
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Теплосчетчики общедомовые устанавливают с целью измерения количества потребляемого домом тепла за определенный промежуток времени. В
зависимости от принципа действия, теплосчетчики могут быть электронными, тахометрическими, ультразвуковыми или электромагнитными.
В наше время, когда об экономии энергоресурсов говорят все чаще и
чаще, финансовая составляющая является приоритетной, поэтому внедрение
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приборов учета тепла для проведения финансовых расчетов между потребителем и поставщиком считается важным как никогда ранее. В случае отсутствия коммерческого узла учета, оплата производиться по расчетным нагрузкам, что далеко не всегда является экономически выгодной. Установка счетчика тепла выгодна не только за счет разницы между расчетной и фактической потребленной энергией, а и за счет отсутствия потерь в магистралях
теплоснабжающей организации. Автоматика теплового узла дает возможность экономить за счет погодной коррекции в осеннее-весенний период, когда температура воздуха держится около 0 градусов. Особенно целесообразно использовать автоматику с погодной коррекцией в офисных центрах,
школах, детских садах.
Как правило, после установки узла учета тепла расходы на теплоснабжение становятся меньше на 25- 35%. Это вызвано тем что, на практике теплоснабжающие организации используют в своих тарифах завышенные расчетные значения тепловых нагрузок по причине изношенности магистральных и внутридомовых сетей. Выходом из этой ситуации является установка
счетчика тепла. Для большинства предприятий и частных лиц установка
счетчика тепла позволяет существенно снизить расходы на энергоносители.
Для поквартирного учета расхода тепла используются квартирные теплосчетчики. При установке квартирных теплосчетчиков затраты на отопление у хозяев, заинтересованных в экономии, оказались на 50 % ниже, чем при
расчетах по нормативам. При горизонтальной разводке системы отопления
устанавливается квартирный теплосчетчик, а при вертикальной (стояковой)
системе отопления применяются так называемые распределители тепла,
устанавливаемые на каждый радиатор.
На сегодняшний день расчет по тепловому счетчику является самым
точным, правильным и цивилизованным методом оплаты за потребленное
количество теплоты.
Литература.
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КОНСТРУКЦИЙ
БОНДАРЕНКО О.А., СИНИЦА В.И.
НТУУ ‘КПИ’

В большинстве случаев, плановое периодическое обследование железобетонных конструкций не может обеспечить необходимую безопасность эксплуатации, так как предаварийное состояние, как правило, возникает в процессе эксплуатации.
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Для предотвращения аварийных ситуаций необходим непрерывный мониторинг, который позволяет определить опасные дефекты в процессе их
возникновения и развития.
Наиболее известным способом диагностики мостовых конструкций является способ вибрационных испытаний пролетных строений мостов. Он заключается в том, что к пролетным строениям моста прикладывают подвижную нагрузку в виде естественного транспортного потока, возбуждающую в
пролетном строении собственные и вынужденные колебания. Вертикальные
колебания пролетных строений регистрируют одновременно в нескольких
точках измерения, рассчитывают частотные и взаимные частотно-фазовые
спектры колебаний по всем точкам измерения, частоту собственных колебаний определяют по максимуму просуммированного по всем точкам измерения взаимного частотно-фазового спектра, из частотных спектров сначала
вычитают найденные собственные частоты и затем определяют частоты вынужденных колебаний.
Подобная диагностика производится без остановки естественного
транспортного потока, учитывается его случайный характер. Поэтому можно
добиться высокой точности измерения динамических характеристик колебательного процесса.
Велика вероятность разрушения мостов при вхождении в резонанс автомобилей на малых скоростях, перемещающих по ним.
Спектральный анализ сигналов пользуется особой популярностью, поскольку дает возможность охарактеризовать частотный состав сигнала. Существует большое количество методов спектрального анализа, которые
имеют свои характеристики и особенности. Важно проанализировать и выбрать тот метод, который дает более точную оценку в каждом конкретном
случае.
В данном случае выбран ковариационный метод анализа сигналов, поскольку он позволяет получить лучшую разрешающую способность, чем,
например, метод Фурье.
На рисунке 1 приведена структурная схема виртуального прибора –
спектроанализатора на основе ковариационного метода спектрального анализа, реализованного в среде LabView.
На рисунке обозначены: Nx- код сигнала, полученного экспериментально, Fx- код сигнала, смоделированного программой, К - коммутатор, СПМ –
спектральная плотность мощности.
Была проведена серия экспериментов, подтверждающая достаточно хорошие характеристики ковариационного метода относительно метода Фурье.
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Рис. 1.- Структурная схема виртуального прибора
При частотах входного сигнала

А1  4 В ,

А2  6 В , соответственно,

f1  62 Гц , f 2  60 Гц , амплитудах

количеству точек дискретизации
N  1024 , и порядке модели Р=35 получены результаты, представлен на рис.
2.
1

2

Рис. 2 – СПМ методом ДПФ и ковариационным методом входного сигнала
при Р=35, где 1 – спектр ДПФ; 2 – СПМ ковариационным методом.
Спектральный анализатор на основе ковариационного метода позволяет
улучшить разрешающую способность при анализе коротких сигналов. Виртуальный прибор позволяет визуализировать результат расчетов.
Литература.
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УДК: 62.404.2
СИСТЕМА ВИМІРЮВАННЯ РІВНЯ ТА ТИСКУ НАФТИ
РЕЗЕРВУАРІВ РВС
БОНДАРЕНКОА.В.
НТУУ ‘КПІ’, e-mail: i.am.antoshka@ua.fm

Вимірювання рівня та тиску - поширений вимірювальний процес в
нафтохімічній галузі промисловості. Найпоширенішою ємністю для
зберігання нафти є резервуар вертикальний стальний (РВС). Експлуатація
РВС потребує оперативного моніторингу основних параметрів нафти (рівня
та тиску). Як і всі засоби вимірювань, система вимірювання рівня та тиску
нафти (СВРТТ) складається з сукупності вимірювальних перетворювачів і
допоміжних пристроїв, необхідних для здійснення процесу вимірювань (пристроїв для лінеаризації функцій перетворення, відлікових пристроїв і т. п.).
Використання перетворювачів з індивідуальною функцією перетворення і
відповідними методами розрахунку має негативні наслідки - передбачає наявність в вимірювальних ланцюгах комутаторів, які є джерелом паразитної
термоерс, наявність в підсистемі комп’ютерних засобів високої продуктивності та неможливість задовольнити задані метрологічні характеристики при
роботі в реальному часі. Використання сучасних електронних компонентів та
засобів комп’ютерної техніки дозволяє покращити технічні і метрологічні
характеристики та функціональні можливості вимірювальних каналів рівня
та тиску та привести їх у відповідність до міжнародних стандартів в галузі
нафтохімічної промисловості.
Метою даної роботи є розробка та дослідження структури та окремих
структурних елементів системи вимірювання рівня та тиску нафти.
В даній структурі (рисунок 1) передбачається використання двоканального монітору рівня та тиску з підключенням перетворювачів безпосередньо
до аналого-цифрових перетворювачів, що виключає комутатори сигналів малої потужності. Таке рішення дає можливість використовувати мікрокомп’ютери малої потужності та забезпечити вимірювання рівня та тиску з
заданими метрологічними характеристиками.
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Рис. – Структура системи вимірювання рівня та тиску нафти
В роботі сформовані вимоги до структури системи вимірювання рівня та
тиску нафти та спроектовані окремі модулі. Виконано математичне моделювання окремих модулів в середовищі Matlab, яке підтвердило відповідність їх
характеристик сформованим вимогам.
Література.
1. Рубичев, Н. А. Измерительные информационные системы: Учебное пособие. —
М. : Дрофа, 2010. - 334 с. : ил. .
2. Измерительные преобразователи. Е.С. Полищук. –Киев: Вища школа, Головное
изд-во, 1981. – 291 с..

УДК 621.396
ЦИФРОВИЙ ВИМІРЮВАЧ ВАРІАЦІЇ НАПРУЖЕНОСТІ
МАГНІТНОГО ПОЛЯ ЗЕМЛІ
БЕЗВЕРХИЙ Є.Ю., ТКАЧЕНКО Л.П.
НТУУ ‘КПІ’

Цифровий вимірювач напруженості магнітного поля – прилад , який використовується для вимірювання напруженості слабких магнітних полів (порівнянних з магнітним полем Землі), також можна використати для побудови
маршрутів, прокладки трас підземних і підводних трубопровідних комунікацій, приблизна оцінка їх стану, складання магнітних карт місцевості і магнітних образів об'єктів (магнітна паспортизація). За методом вимірювання
поділяються на метод Гаусса таі індукційний метод.
Для побудови системи вимірювання напруженості магнітного поля використан індукційний метод.
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Структурна схема цифрового вимірювача напруженості магнітного поля
приведена на рис1. На рис. 1 ведені наступні позначення: ДН – датчик
напруженості магнітного поля; НУ – нормующе устройство (нормуючий
пристрій), використовується для підсилення напруги з виходу датчика; АЦП
– аналого-цифровий перетворювач, що виконує перетворення аналогової величини (а саме інтервалу часу) в цифровий код;МК – мікроконтролер, що виконує обробку вхідних даних, керує певними блоками приладу і проводить
необхідні розрахунки;КИ – контролер индикации (контролер індикації), що
слугує допоміжним блоком для відображення інформації на ЖКИ ; ЖКИ –
жидко кристалічний екран, що слугує для відображення результату
вимірювання; БП –блок живлення (Блок питания), що слугує для живлення
схеми.
H

ДН

АЦП

НУ

МК

КИ

ЖКИ

БП

Рис. 1 - Структурна схема цифрового вимірювача напруженості магнітного
поля .
Цифровий вимірювач напруженості магнітного поля приведений на рис.
1 має основну похибку викликану вимірювальним перетворювачем , що використано.
В свою чергу, похибка цифрового вимірювача напруженості магнітного
поля визначається як:
    ÄÍ   Í Ó   ÀÖÏ   Ì Ê
де: дн – погрешность преобразования датчика напряженности; ну – погрешность преобразования усилителя НУ; ацп – погрешность преобразования аналого-цифровых преобразователя; мк – погрешность микроконтроллера.
Враховуючи метрологічні характеристики вибраного датчика, його
відносна похибка складає 0.5%; мікроконтролера дорівнюватиме 0.01%;
нормуючого пристрою буде рівна 0.05%.
Тоді похибка АЦП матиме значення [3]:
 АЦП      ДН   НУ   МК  2  1  0,8  0, 05%
Нехай обидві похибки будуть рівними, тоді:

 кв   нл 

 АЦП
2

 0.025%
,

Науково - технічна конференція викладачів, науковців, аспірантів та студентів присвячена Дню Науки, 26 – 27 травня 2014 року

214

Факультет авіаційних та космічних систем НТУУ «КПІ»
де кв – похибка квантування; нл – похибка нелінійності.
Висновок: Цифровий вимірювач напруженості магнітного поля, приведений на рис. 1, виходячи з зробленого аналізу складових похибок повністью
задовільняе технічним вимогам .
Література:
1. Орнатский П.П. Теоретические основы информационно-измерительной техники.
– К. : Высшая школа, 1983 – 455с.
2. Орнатский П.П. Автоматические измерения и приборы. – К. : Высшая школа,
1986 – 415с.
3. Ціделко В.Д., Яремчук Н.А. Оцінювання сумарної похибки вимірювальних каналів ІВС в статичному режимі (при аналізі та синтезі) / Навчальний посібник. Частина
перша. - Київ: НДІ ЕІМ, 1997р. - 100с.

УДК: 621.317
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМ ИЗМЕРЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ
РЕЛЬСОВІХ ЦЕПЕЙ АВТОМАТИКИ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ
ТРАНСПОРТЕ
АЛЕКСЕЕНКО А.В., СИНИЦКИЙ О.П.
НТУУ ‘КПІ’

Рельсовая цепь представляет собой электрическую цепь, в которой имеется источник питания и нагрузка (путевое реле), а проводниками электрического тока служат рельсовые нити железнодорожного пути.
Электрические рельсовые цепи являются важными элементами в
устройствах автоблокировки, электрической и диспетчерской централизации,
с помощью которых осуществляется связь между подвижным составом, путевыми устройствами и устройствами СЦБ (Устройства сигнализации, централизации и блокировки). В состав рельсовой цепи входят: стыковые соединители; изолирующие стыки для электрического разделения смежных рельсовых цепей; аккумулятор и выпрямитель; путевое реле, установленное в релейном шкафу, и регулируемый резистор; кабельные стойки, через которые
путевое реле и источники питания подключаются к рельсовым нитям.
Существуют специфические изолирующие стыки, свойственные рельсовым цепям, обусловленные возможностью влияния одной РЦ на другую при
повреждении изоляции между ними. Поскольку такое влияние было известно
с момента создания рельсовых цепей, разработаны и применяются соответственные методы и средства защиты. К наиболее широко известным относятся фазовые принципы защиты с применением противоположных фаз смежных РЦ (для этого специально разработано семейство двухэлементных секторных реле ДСР и ДСШ индукционного типа) и гетеродинная защита в числовой кодовой автоблокировке (использование различной частоты в смежных рельсовых линиях.
Применение фазового и гетеродинного методов защиты от помех со стороны соседних рельсовых цепей имеет свои проблемы. Так, реле ДСШ по
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тики эксплуатации реле ДСШ известны случаи заклинивания сравнительно
легкого сектора пластинами «распушившегося» сердечника. Велико влияние
температуры на характеристики реле. Сравнительно мал ресурс механической системы контактов – 100 тыс. срабатываний. Существует опасность
примерзания сектора к сердечнику при сильных морозах. По сравнению с
другими реле ДСШ имеет большой объем и массу. Немало хлопот эти реле
доставляют и в эксплуатации: периодические проверки и ремонт достаточно
сложных ДСШ трудоемки и требуют высокой квалификации. Однако эти
конструктивные усложнения решают (но не в полной мере) лишь узкую задачу защиты от влияния соседней рельсовой цепи и не оказывают существенно положительного эффекта при воздействии на ДСШ любого другого
источника. Гетеродинный метод, примененный в числовой кодовой автоблокировке, при инфранизкой результирующей частоте, потребовал емкости
конденсаторов примерно 7000 мкФ для сглаживания этой частоты. Столь высокая емкость цепи, подключенной параллельно электромагнитному реле,
сделала уязвимой рельсовую цепь для случайных импульсных процессов,
происходящих, например, при перемежающихся замыканиях изолирующих
стыков. В результате в течение десятков секунд рельсовая цепь способна выдать ложную (более разрешающую) информацию на светофор. Проблематичным оказалось и обслуживание огромного числа электролитических конденсаторов, быстро «стареющих» и ухудшающих параметры. Кодовая автоблокировка явилась важной вехой в развитии систем интервального регулирования движения поездов. Многолетняя эксплуатация этой системы на многих сотнях километров железных дорог убедила, что импульсный режим
рельсовых цепей гарантирует от длительной ложной (опасной) информации
на ее выходе в случае воздействия на рельсовые цепи источников непрерывных помех. Но стало очевидно, что совмещение в рельсовых цепях функции
датчиков о свободности (занятности) ограниченной рельсовой линии и канала связи между сигнальными точками (а также с локомотивом) нельзя признать наилучшим решением.
Наиболее характерным причинам отказов рельсовых цепей с прекращением их работы относятся: обрыв стыковых соединителей, перемычек, тяговых и блокировочных соединительных проводов (джемперов), нарушение
изолирующего стыка, понижение сопротивления балласта, стрелочной гарнитуры, стяжной полосы, сережки, распорки крестовины, замыкание различными элементами (проволока, инструмент и т.д.), влияние посторонних источников тока, повреждения от грозы, неправильная регулировка режима работы, излом рельса и другие.
Особо опасными являются отказы, в результате которых рельсовая цепь
показывает ложную свободность. Наиболее вероятный случай ложной свободности в результате следующих причин: появление обходных помимо
рельсов, цепей для сигнального тока через опоры контактной сети, металлические конструкции, междупутные соединения и т.п.;
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Потеря шунта вследствие загрязнения поверхности головок рельсов;
следование подвижных единиц с плохим шунтом (дрезины, автомотрисы, отдельные локомотивы); подпитка путевых реле от посторонних источников:
подпитка или переворачивание путевых реле обслуживающим персоналом;
неисправности перемычек или соединителей. Неисправности соединителей
происходят из-за коррозии, некачественной приварки, повреждения при путевых работах и т.п.
Отказы стыковых соединителей приварного типа происходят в основном
из-за обрыва соединителя в месте его приварки к рельсу вследствие нарушения технологии приварки или ненадежного контакта между тросом и наконечником. Основным недостатком штепсельных соединителей является нестабильное сопротивление в контактной паре штепсель-рельс. Это сопротивление зависит от состояния контактирующих поверхностей и плотности контакта. Основное число отказов рельсовых цепей падает на изолирующие стыки и изоляцию стрелок. Отказ изолирующих стыков возникает, как правило,
при повреждении деталей, изоляции и в то же время сохранении целости самих накладок.
Срок службы и периодичность ремонта изолирующих стыков определяют боковые изолирующие прокладки, так как они подвержены наиболее
сильному воздействию динамических усилий от подвижного состава. Факторами, способствующими нарушению изоляции изолирующего стыка, являются: угон рельсов, некачественная подбивка шпал, замыкание стыка металлической стружкой и т.п. Все металлические детали скреплений и рельсы
имеют электронную проводимость, а шпалы и балласты, где присутствует
влага, можно рассматривать как своеобразный электролит, также обладающий определенной проводимостью. С ростом температуры и влажности интенсивность электрохимических процессов возрастает, что приводит к снижению сопротивления изоляции. Большое влияние на активизацию электрохимических процессов оказывают соли, которые даже в малых количествах
приводят к резкому снижению сопротивления изоляции.
Особенно чувствительны к понижению сопротивления балласта импульсные рельсовые цепи постоянного тока и в первую очередь наиболее длинные из них (предельная длина 2,5 км). Протекающие в них электрохимические процессы, получившие название аккумуляторного эффекта, оказывают
мешающее влияние на работу рельсовых цепей (залипание или задержка отпускания реле) и требует принятия специальных мер защиты. Наиболее подвержены аккумуляторному эффекту рельсовые цепи на железобетонных
шпалах. Понижение изоляции рельсовой линии является причиной большей
части отказов рельсовой цепи. Наиболее массовым явлением остается повреждение изоляции на стрелках и в изолирующих стыках. Нарушение изоляции
в изолирующем стыке происходит как из-за нарушения торцевой изоляции
при сгоне стыка в жаркую погоду, так и за счет разрушения боковой фибры,
продавливания втулок и шайб.
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Рельсовая цепь является специфической линией связи с незначительным
сопротивлением рельсовых нитей, очень низким сопротивлением изоляции
каждого рельса по отношению к земле. Поэтому сопротивление рельсов и
сопротивление изоляции являются важнейшими параметрами рельсовых цепей. Под электрическим сопротивлением рельсов подразумевают сопротивление рельсовой петли, образуемой обеими рельсовыми нитями и стыковыми
соединителями. Под электрическим сопротивлением изоляции рельсов подразумевают сопротивление, оказываемые току утечки от одной рельсовой
нити к другой через шпалы и балласт. Максимальное сопротивление изоляции наблюдается при низкой температуре, а максимальное снижение сопротивление изоляции – при положительных температурах в сочетании с определенной влажностью.
В рельсовых цепях переменного тока наряду с активными потерями
энергии сигнального тока имеются значительные перемагничивания стали
рельсов, вихревых токов и т.п. Это приводит к возрастанию полного сопротивления рельсов. Сопротивление обычного стыка, не имеющего соединителей, лежит в широких пределах 2-20 Ом эквивалентной длины или оно колеблется от 5×10-5 до 10 Ом. Сопротивление 1 м рельса Р50 – 3,33×10-5 Ом,
Р75 – 2,54×10-5 Ом. В соответствии с этими значениями установлены нормативные сопротивления рельсов постоянному току при длине звеньев 12,5 м
от 0,6 до 0,3 Ом/км в зависимости от типа рельса, а изолирующий стык имеет
сопротивление в основном 0,1-2 кОм, а при односторонней изоляции накладки изолирующего стыка может достигать 100 кОм.
Выводы. На основе опытных данных установлены следующие границы
изменения удельного километрического сопротивления рельсовой линии на
постоянном токе (рельсовой петли длиной 1 км) в зависимости от состояния
стыков и температуры окружающей среды: при штепсельных соединителях
0,3-0,6 Ом/км, а при стальных приварных 0,1-0,2 Ом/км. Для всех типов
рельсов удельное сопротивление рельсовой стали
0,21×10-6 Ом×м .
Литература:
1. Орнатский П.П. Теоретические основы информационно-измерительной техники.
– К. : Высшая школа, 1983 – 455с.
2. Орнатский П.П. Автоматические измерения и приборы. – К. : Высшая школа,
1986 – 415с.

УДК: 621.396
ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ГАРМОНИК С ПОМОЩЬЮ
ДИСКРЕТНОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ФУРЬЕ
ТКАЧЕНКО Л.П., ЗЫКИЙ О.О.
НТУУ «КПИ», Киев, Украина

Гармонические колебания - один из основных видов сигналов, применяемых в радиоизмерениях и электрических измерениях переменных напряжений низкой частоты. Передача размера единицы переменного напряжения
или мощности высокочастотных колебаний основана на синусоидальных
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напряжениях с дальнейшей экстраполяцией результатов на сигналы другой
формы. Это связано с некоторыми свойствами, присущими только гармоническим колебаниям. Во-первых, при прохождении через линейные системы
изменяется только амплитуда и фаза таких колебаний, но не изменяется их
частота и не появляются другие частотные составляющие. Во-вторых, тригонометрические функции являются базисом, по которому любую функцию
можно представить в виде суммы простейших гармонических колебаний
(разложение в ряд Фурье). Кроме этого, можно отметить, что многие физические процессы математически описываются также с применением тригонометрических функций. Такое распространение синусоидальных колебаний
привело к появлению специального вида измерений, заключающихся в определении отличий формы реального сигнала от “идеальной” синусоиды. Результат этих измерений принято выражать в виде коэффициента гармоник,
который определяется по следующей формуле:
, где Ui - действующее значение
напряжения соответствующей
гармоники сигнала

Наиболее рациональным и привлекательным является цифровой метод
определения коэффициента гармоник – аналого-цифровое преобразование
(АЦП) входного сигнала с использованием дискретного преобразования
Фурье и последующим определением параметров спектральных составляющих (модуля и фазы) первой и высших гармоник входного сигнала. Представление периодического сигнала во временной области с помощью разложения в ряд Фурье выражается формулой:
(2)
где
–
амплитуда, частота и фаза i-й гармоники.
Для получения информации о значениях коэффициентов ряда Фурье
для произвольного сигнала s(t), измеренного во временной области, необходимо взять следующие определенные интегралы (преобразование Фурье):
(3)
где
- период следования гармонического сигнала
Поскольку невозможно непосредственно определить математическую
формулу s(t) то на практике используется дискретное преобразование Фурье.
Оценки амплитуды и фазы в дискретном виде выражаются формулами:

(4)
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где N – число отсчетов в выборке; x(k) – k-й элемент выборки; ƒд – частота дискретизации сигнала > 4 ƒ0.
Амплитуды используются для вычисления значения Кг по формуле
(1).
Литература:
1. к.т.н. Пивак А.В. ЗАО «Прист» «Измерение коэффициента гармоник напряжения
сигнала, заданного во временной области»
2. Ю. И. Казанцев, В. Е. Музалевский, А. В. Пругло НПЦентр, Москва, Россия «Современное состояние метрологического обеспечения измерителей коэффициента гармоник, основанных на цифровых методах измерения и синтеза сигналов»

УДК: 681.335
ИЗМЕРИТЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ЗВУКОВЫХ
ТРАКТОВ
ТКАЧЕНКО Л.П, ЗЫКИЙ О.О.,
НТУУ ‘КПІ’

Измерение и анализ параметров звуковых трактов наиболее рационально
и доступно проводить с использованием персонального компьютера в совместимости с аналого-цифровыми и цифро-аналоговыми преобразователями.
Современные АЦП и ЦАП позволяют преобразовывать звуковые сигналы с
частотой дискретизации от 32-96 кГц, с разрешением, эквивалентным 16-24
двоичным разрядам. При разработке специального, соответствующего поставленным задачам, программного обеспечения, является возможным формирование и воспроизведение через цифро-аналоговый преобразователь гармонических, полигармонических и других специальных измерительных сигналов. Данные, которые принимаются от аналогово-цифрового преобразователя, могут быть обработаны с помощью современных методов спектрального и временного анализа, что позволяет определить параметры сигналов и
рассчитать параметры тракта прохождения сигнала с выхода ЦАП на вход
АЦП.
Существуют множество типов звуковых карт – устройств ввода-вывода
звуковых сигналов, однако, как показывают исследования, большинство из
них пока не обладают всеми необходимыми характеристиками для построения качественных измерительных устройств. Несовершенными и не позволяющими обеспечить максимальную точность являются параметры входоввыходов, собственные шумы, нелинейные искажения, неравномерность АЧХ
и другие. Относительно недавно появились карты с возможностью одновременного ввода-вывода сигналов и с процессором цифровой обработки сигналов, но эти функции в основном ориентированы на применение в телеконференциях по сети интернет и для реализации набора стандартных алгоритмов
обработки сигналов (фильтрация, сжатие). Задачи же измерения требуют, как
правило, применение более сложных алгоритмов ввода-вывода и анализа
сигналов.
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Еще одной альтернативой являются промышленные специализированные компьютерные модули – так называемые устройства связи с объектом,
часть которых может выполнять точные измерения и предварительную обработку сигнала по загружаемому пользователем алгоритму. Такие устройства
значительно больше приспособлены для выполнения задач измерения, поскольку содержат автономные преобразователи напряжений питания, дифференциальные и гальванические развязанные входы выходы, имеют гибкие
возможности программирования на встроенном процессоре. Недостатком
существующих сегодня таких устройств является их излишне избыточная
универсальность и гибкая ориентированность на автоматизацию производственных процессов. По этой причине эти устройства, в большинстве своем,
являются многоканальными и ориентированными на измерение постоянных
напряжений и токов, а более быстродействующие варианты не содержат
фильтров от наложения спектров и необходимых схем коммутации входоввыходов, так же в них не нормируются специфические для звуковых трактов
параметры. Стоимость модулей устройств связи с объектом, с учетом потребности в специализированном программном обеспечении и необходимости дооснащения дополнительными входными и выходными устройствами,
является практически соизмеримой со стоимостью собственной разработки
варианта измерителя электрических параметров звуковых трактов, что делает
ее наиболее целесообразной.
С учетом проведенного анализа разработана структурная схема измерителя параметров звуковых трактов ИПЗТ (рис.1), применяемого и для измерения качества звуковых каналов и трактов.
Режим измерителя-передатчика. Программное обеспечение ПК формирует отсчеты тестового сигнала, которые передаются на контроллер через
интерфейс RS-232 и накапливаются в буферном ОЗУ АЦП.
При начале измерений от ПК в контроллер поступает команда запуска.
Контроллер переключает реле каналов А и В в устройстве сопряжения и таким образом прерывает поступление звуковой программы с выхода тракта 1
на вход тракта 2. Вход А и В тракта 2 подключается к выходу выходного
устройства (ВУ), вход которого подключается на выход устройства синхронизации коммутатором К3.
По управляющему сигналу контроллера устройство синхронизации
формирует специальный сигнал запуска, по окончании которого коммутатор
К3 переключается в исходное положение. Контроллер инициализирует циклическую выдачу тестового сигнала с буферного ОЗУ на ЦАП. Фильтр низкой частоты ФНЧ2 ограничивает спектр ступенчатого сигнала на выходе
ЦАП и выделяет низкочастотную огибающую тестового сигнала, который и
выдается в тракт 2 через выходное устройство ВУ в течении заданного промежутка времени.
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Рис. 1 Структурная схема измерителя параметров звуковых трактов ИПЗТ
предусматривает работу в двух режимах: измерителя передатчика и
измерителя приемника.
Режим измерителя-приемника. При работе в режиме измерителяприемника устройство синхронизации детектирует сигнал запуска и выдает
соответствующий сигнал на контроллер. Контроллер управляет отключением
тракта 2 с целью предотвратить прохождение тестового сигнала к приемникам звуковой программы. Выходной сигнал канала А тракта 1 через выходной усилитель У1, аналоговый коммутатор входов К4 и программируемый
усилитель (ПУ) поступает на фильтр ФНЧ1, а через него на вход АЦП. Выходной код АЦП накапливается в первой половине буферного ОЗУ АЦП.
Вторая половина ОЗУ АЦП заполняется отсчетами сигнала, снятыми по каналу В после переключения коммутатора К4.
На этом цикл собственно измерения заканчивается, реле К1, К2 восстанавливают цепь прохождения звуковой программы с тракта 1 на тракт 2.
Данные с ОЗУ АЦП передаются по интерфейсу до ПК, программное обеспечение измерителя выполняет их анализ и расчет параметров тракта 1 звукового вещания. Результаты измерений в виде файла передаются через телефонный модем от измерителя-приемника к измерителю-передатчику.
Выводы. Структура ИПЗТ учитывает все требования ГОСТ 11515-91
«Каналы и тракты звукового вещания. Основные параметры качества. Методы измерений» и других отраслевых документов и обеспечивает точное измерение и анализ следующих параметров и характеристик звуковых трактов:
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характеристики линейных искажений формы гармонических сигналов: амплитудно- и фазочастотная характеристики (АЧХ и ФЧХ),характеристика
группового времени запаздывания (ГВЗ),функция преобразования,
Параметры нелинейных искажений формы сигнала: коэффициент гармоник, коэффициент разностного тона,коэффициент интермодуляционных
искажений;
Параметры, характеризующие воздействие шумов: защищенность от интегрального и псофометрического шумов,защищенность от шумов квантования;
Параметры, характеризующие воздействие помех: защищенность от
внятной переходной помехи между каналами,защищенность от селективных
помех,защищенность от паразитной модуляции частотой электросети,защищенность от внутриполосной модуляции.
Литература:
1. ГОСТ 11515-91 «Каналы и тракты звукового вещания. Основные параметры качества. Методы измерений»
2. Глухое A.A., Зорин И.Ф., Никонов A.B. Измерение и контроль в трактах звукового
вещания. -М.: Радио и связь, 1984,- 304 с.
3. ООО «Аудио-Альянс» специализированное и измерительное оборудование для
телерадиовещания http://aual.vinnitsa.com/artic/measuring_.html.

УДК: 004.67; 681.518.5
ВИПРАВЛЕННЯ ГРУБИХ ПОХИБОК ПРИ ВИМІРЮВАННІ
ШВИДКОСТІ ОБЕРТАННЯ ВАЛА ДВИГУНА ВНУТРІШНЬОГО
ЗГОРАННЯ
ЗАЇКА Ю.В., ШАНТИР С.В.
НТУУ ‘КПІ’

Використання засобів вимірювань при стендових дослідженнях та випробуваннях двигунів внутрішнього згорання відбувається в тяжких умовах
впливу випадкових зовнішніх факторів, перебоїв в живлення, завад системи
підпалу та інших факторів, які є причиною виникнення грубих похибок при
вимірюваннях і зниження достовірності результатів досліджень та випробувань в цілому. Одним із шляхів підвищення точності вимірювань та забезпечення повторюваності і достовірності результатів досліджень та випробувань
є застосування алгоритмів виявлення і виправлення грубих похибок при вимірюваннях.
Мета роботи - розробка та дослідження можливості використання алгоритму виправлення грубих похибок при побудові вимірювачів швидкості
обертання вала для систем стендових досліджень та випробувань двигунів
внутрішнього згорання.
Алгоритм виправлення грубих похибок при вимірюванні швидкості обертання вала побудований на процедурі «Тьюкі 53Х», основна ідея якої полягає в тому, щоб отримувати оцінку гладкої частини траєкторії зміни вибіркоНауково - технічна конференція викладачів, науковців, аспірантів та студентів присвячена Дню Науки, 26 – 27 травня 2014 року
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вих значень, яку потім видаляють з вибіркових значень; після видалення гладкої складової або тренду виявлення неправдоподібних значень відбувається
за встановленим критерієм. Далі для корегування грубих похибок застосовують інтерполяцію. В процедурі використовується той факт, що медіана є робастна оцінка середнього. Тобто, якщо ввести вибіркові значення та виконати
їх сортування в порядку збільшення, то медіаною буде значення, яке опинилося всередині, в той час як середнє значення обчислюється звичайним способом. В такому випадку медіана практично не змінює свого значення, а от
середнє значення може суттєво змінюватися. Процедура «Тьюкі 53Х»
проілюстрована на рисунку 1. При визначені оцінки гладкої складової властивість робастності медіани використовується двічі. Сама процедура виконується в кілька кроків.
Перший крок. По вихідній послідовності xi будується нова
послідовність xi наступним способом. Для перших п’яти вибіркових значень
x1 , x2 , x3 , x4 , x5 визначається медіана. Її значення стає у новій послідовності
елементом x3 . Далі виконується зсув вихідних даних на один елемент, тобто
тепер до п’ятірки елементів входять вибіркові значення x2 , x3 , x4 , x5 , x6 . Знов
визначається медіана, значення якої стає у новій послідовності елементом x4 .
Медіана завжди обирається з групи п’яти послідовних елементів даних. Так
продовжується доки всі дані не будуть вичерпані. У порівнянні з вихідною
послідовністю, нова послідовність буде на чотири елементи коротша.
Другий крок. По послідовності xi будується послідовність xi . Спосіб
побудови таких самий, як і на першому кроці, з єдиною різницею в тому, що
тепер медіана обирається з трійок послідовних елементів даних xi .
Третій крок. По послідовності xi будується послідовність xi за правилом

xi

1
1
1
xi1  xi  xi1 ,
4
2
4

(1)

яке відповідає згладжувальному фільтру Хеннінга.
Четвертий крок. Для елементів послідовності xi перевіряється умова
| xi  xi| k

,
(2)
де k - попередньо обране число. Якщо умова (2) виконується, то значення відповідного вибіркового значення замінюють інтерпольованим значенням.
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Рис. 1 - Схема редагування даних за алгоритмом «Тьюкі 53Х»
Блок-схема алгоритму процедури «Тьюкі 53Х» для програмної реалізації
показана на рис. 2.
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Рис. 2. Блок-схема алгоритму на основі процедури «Тьюкі 53Х»
В роботі виконані розробка алгоритму виправлення грубих похибок та
експериментальна перевірка моделюванням на універсальному комп’ютері.
Алгоритм виправлення грубих похибок на основі процедури «Тьюкі
53Х» має високу швидкодію, потребує малий об’єм пам’яті і може бути реалізований на мікроконтролерах з RISC архітектурою, забезпечуючи режим
реального часу.
Література
1. Отнес Р., Эконсон Л.. Прикладной анализ временных рядов. – М.: Мир, 1982. – 428
с.
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УДК 004.67; 681.518.5
ЦИФРОВИЙ ВИМІРЮВАЧ ТЕМПЕРАТУРИ ДВИГУНА
АВТОМОБІЛЯ
ЗАЇКА Ю.В., ЗАТОКА С.А.
НТУУ ‘КПІ’

Однією з важливих характеристик двигуна автомобіля є його температура. Висока температура двигуна свідчить про його перегрів і можливий вихід
з ладу. Низька температура приводить до загусання мастильних матеріалів.
Існуює ряд безконтактних термометрів, які дозволяють робити вимірювання температури двигуна на безпечній відстані до цілі. Це пірометри з вбудованим лазерним візером типу AMF, які дозволяють вимірювати температуру від -50 до 2800 С з похибкою 5% в діапазоні від -500 С до -329 С, 2% в
останньому діапазоні. Такі самі характеристики має і інфрачервоний безконтактний термометр типа АМТ-280, призначений для дистанційного вимірювання температури двигуна автомобіля. Інфрачервоний безконтактний термометр типу DT-8380 дозволяє виміряти температуру в діапазоні від -50 до
3800 С з похибкою 2%.
Метою розробка каналу вимірювання темепратури двигуна системи, яка
досволяє вимірювати і інші характеристики двигуна, процес вимірювання
яких буде конртолюватися єдиним обчислювальним ядром – мікроконтролером. Мікроконтролер надає єдиний інтерфейс для обміну даними, тобто, в
подальшому, розроблена система може бути інтегрована у загальну систему
технічної діагностики.
Канал призначено для вимірювання температури в діапазоні температур
від 0 до 1300 С, похибка не повинна перевищувати 10 С.
При обґрунтуванні метода вимірювання температури бали розглянуті
такі первинні перетворювачі:
Терморезистор (термістор) — напівпровідниковий резистор, активний
електричний опір якого залежить від температури. що.
Для термістора характерні великий температурний коефіцієнт опору,
простота конструкції, здатність працювати в різних кліматичних умовах при
значних механічних навантаженнях, стабільність характеристик у часі.
Фото терморезистори з діапазоном вимірювання -60 ~+25 І точністю
±1°С.
Термопари, які є чутливими елементами термоелектричного перетворювача. Використовується термопара у устаткуванні для вимірювання температури, а також для прямого перетворення енергії тепла в електричну
енергію у тих випадках, коли доцільно уникнути рухомих деталей (наприклад, у космосі). Діапазон вимірювання термопар -50 ~ +1250 С, похибка ±1 ±0,5°С.
Вимірювання температури організуємо з використання терморезисторів.
Термопара також є хорошим рішенням, однак на основі термопари складно
побудувати точний прилад. Окрім цього, ми спростимо задачу, обравши спеНауково - технічна конференція викладачів, науковців, аспірантів та студентів присвячена Дню Науки, 26 – 27 травня 2014 року
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ціалізований автомобільний датчик в якості термочутливого елемента. Цей
датчик одразу перетворюватиме температуру в напругу, тобто матиме на виході такий же за природою сигнал, що і термопара, однак забезпечить вищу
точність.
Канал вимірювання температури (рис.1) складається з датчика температури, нормуючого пристрою та аналого-цифрового перетворювача, вихід
якого подається на мікроконтролер для обробки.
МК

Ny

t

ДТ

НП

АЦП2

Рис. 1. Структурна схема каналу вимірювання температури
Датчик температури (будемо використовувати ТМ–106 )перетворює температуру навколишнього середовища в напругу. Діапазон напруг на виході
датчика температури – дещо ширший, ніж той, який може бути прийнятий на
вхід аналого-цифровим перетворювачем. З цієї причини між датчиком температури та АЦП2 розміщується нормуючий пристрій, який приводить напругу на своєму вході в рамки діапазону, визначеного параметрами АЦП2.
Цифровий код із АЦП2 передається для подальшої обробки на мікроконтролер, потім – на контролер індикації, який перетворює вхідний цифровий сигнал у такий, що відповідає інтерфейсу ЦВП. ЦВП призначений для відображення інформації у зручному для сприйняття вигляді.
В діапазоні температур 0°С – 130°С датчик ТМ-106 видає напругу в діапазоні 0,032 V – 4,97 V. Коефіцієнт перетворення датчика точно визначити не
можна, тому що він має нелінійну характеристику. Однак його можна порахувати приблизно, застосувавши прийом лінеаризації в середній точці характиристики.
Аналіз і розрахунок похибок каналу температури. При розрахунку
похибки вимірювання темеператру були враховані: похибка датчика температури складає;- похибка резистивного дільника напруги; - похибка аналогоцифрового перетворювача.
Остаточний аналіз показав, що вираз для обчислення похибки вимірюванняможе бути отримано за формулою:
;
І при
Література:

може бути забезпечена похибка вимірювання 0,74 %.
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2. "Искусство схемотехники" - П. Хоровиц, У. Хилл (1998)
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[2008] [PDF]
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4. Datasheet ATtiny – 861 Atmel Corporation, 8-bit AVR Microcontroller with 2/4/8K
Bytes In-System Programmable Flash

УДК: 621.43; 621.31
СИСТЕМА СТЕНДОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ДВИГУНІВ
ВНУТРІШНЬОГО ЗГОРАННЯ
ЗАЇКА Ю.В., ШАНТИР С.В.
НТУУ ‘КПІ’

До сучасних двигунів висуваються доволі високі вимоги стосовно потужності, економічності, токсичності відпрацьованих газів. На теперішній час
виключна увага приділяється дослідженням робочих процесів двигунів, теплової напруги основних елементів його конструкції та токсичності відпрацьованих газів. Втілення нових технологій в масове виробництво двигунів
ставить нові вимоги до їх випробувань, в тому числі стендових в промислових умовах. Шляхи розв’язання сучасних вимог полягають в оновленні як
методів так і технічних засобів випробувань. Широке використання електронних вимірювальних засобів та комп’ютерів дозволяє проводити комплексні вимірювання, реєстрацію, накопичення і обробку великих масивів
даних визначати різноманітні параметри двигунів та підвищувати достовірність випробувань.
Метою даної роботи є архітектурне проектування системи стендових досліджень двигунів внутрішнього згорання.
Дослідження двигунів внутрішнього згорання потребують експериментального визначення великої кількості величин та факторів, з урахуванням
що швидкості зміни багатьох з них охоплюють діапазон від швидкоплинних
до повільно мінливих. Важливе значення має визначення динамічних характеристик двигунів та оцінки регулювальних параметрів. Так, двигуни зазвичай працюють на сталих режимах лише короткі проміжки часу, часто переходячи з одного режиму на інший, причому швидкісні і навантажувальні режими можуть змінюватися незалежно один від одного. Це означає, що при
будь-якій частоті обертання колінчастого вала двигуна (від мінімально стійкої до максимальної) навантаження двигуна також може змінюватись від нульового до максимального. В таких умовах порівнянність отриманих результатів та їх достовірність формується на етапі архітектурного проектування та
залежить від вибору методів вимірювань та вимірювальних засобів. Основні
вимоги до системи в аспекті користувача-дослідника це забезпечення: заданої точності вимірювань дослідних параметрів та характеристик; стабільність
показань в реальних умовах випробувань при зовнішній дії вібрацій, коливань напруги джерел живлення, зміни температури та інших зовнішніх факторів; необхідної швидкодії та виключення можливості виникнення завад що
до процесів або викривлення вимірювальних параметрів та характеристик;
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необхідну чутливість дій, яка дозволяє надійно виконувати вимірювання
фізичних величин у відповідності з заданою точністю.
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Рис. – Архітектура системи стендових досліджень двигунів
Відповідно до наведених вимог та державних стандартів на типові випробування двигунів спроектована архітектура системи стендових досліджень двигунів внутрішнього згорання. До архітектури входять технічне
обладнання - стенд, на який встановлюється двигун, з відповідними системами керування, подачі палива та засоби навантаження, та вимірювальний інформаційний комплекс, який виконує функції вимірювання, реєстрації, накопичення, обробки та подання вимірювальної інформації користувачу. До
складу комплексу входять вимірювальні модулі: модуль вимірювання обертального моменту, 12-канальний модуль вимірювання вібрацій, 2-канальний
модуль вимірювання швидкості обертання вала, модуль вимірювання температури, модуль вимірювання тиску. Вимірювальні модулі мають засоби
підключення до контуру захисту двигуна в разі виникнення аварійної ситуації при дослідженнях в критичних режимах роботи. Модуль вимірювання
швидкості обертання валу має засоби формування сигналів синхронізації до
швидкості обертання вала двигуна, що дає можливість проводити детальний
та якісний аналіз, забезпечити порівнянність отриманих результатів та їх достовірність та накопичувати вимірювальну інформацію відповідно до режиму
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ся в 19-дюймових крейтах. Модулі об’єднуються магістраллю VME, що дає
можливість роботи комплексу в реальному часі. Крейт забезпечений блоком
живлення та контролером магістралі, який в свою чергу підтримує зовнішні
комунікації – промисловий послідовний інтерфейс RS-485 та локальну мережу Ethernet. Остаточна обробка вимірювальної інформації виконується в програмному середовищі комплексу планування та керування експериментальним дослідженням на базі робочої станції. Програмний комплекс містить
проблемно-орієнтовані додатки, які працюють в інформаційному полі накопиченої бази знань. Режим роботи комплексу інтерактивний діалоговий забезпечується високою продуктивністю робочої станції, програмного комплексу і WIMP- інтерфейсу користувача.
В роботі сформовані вимоги та спроектована архітектура системи стендових досліджень двигунів внутрішнього згорання. Визначено базовий набір
функцій і модулів вимірювального інформаційного комплексу. Виконана попередня оцінка ефективності використання комплексу в умовах виробництва
дала позитивний результат.
Література.
1. Рубичев, Н. А. Измерительные информационные системы: Учебное пособие. - М. :
Дрофа, 2010. - 334 с.
2.Райков И.Я. Испытания двигателей внутреннего сгорания - М.: «Высш. школа»,
1975.

УДК 004.67: 681.518.3
ИМИТАТОР ГРУБЫХ ОШИБОК ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ КАНАЛОВ С ФУНКЦИЕЙ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ
ОБРАБОТКИ
ВАСИЛЬЕВА Ю., ШАНТЫРЬ С.В.
НТУУ’КПИ’

Использование средств измерений часто происходит в условиях воздействия случайных внешних или внутренних факторов. К таким факторам
можно отнести, помехи от работы оборудования с внешними электромагнитными полями, импульсные помехи в питающих сетях, перебои питания, потери сигналов в измерительных цепях, сбои в цифровых преобразователях и
другие. Эти факторы являются причиной возникновения грубых ошибок при
измерениях, которые могут вызывать значительные трудности при последующем анализе измерительной информации. Для устранения грубых ошибок
на этапах предварительной обработки измерительной информации используют алгоритмы их выявления и устранения. Таким образом, возникает задача разработки имитаторов грубых ошибок для исследований и испытаний
измерительных каналов с функцией выявления и устранения грубых ошибок
на этапе предварительной обработки.
Цель работы - разработка и исследование алгоритма имитации грубых
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ных каналов с функцией выявления и устранения грубых ошибок на этапе
предварительной обработки измерительной информации.
При анализе работы схемы автоматического выявления и устранения
грубых ошибок предполагается, что редактируемые данные имеют априорно
известную структуру y(t )  s(t )   (t ) , где s(t ) - информативная составляющая;
 (t ) - составляющая с грубыми ошибками. Информативная составляющая
s(t ) исходных данных имеет «плавный» характер изменения, а составляющая
с грубыми ошибками  (t ) имеет «резкий» характер изменения. Имитатор
позволяет установить три варианта функций информативной составляющей в
дискретной форме: гармоническое колебание; полигармоническое колебание;
почти периодическое колебание. Генератор функций s(t ) построен по рекуррентному алгоритму. Составляющая с грубыми ошибками  (t ) формируется
генератором псевдослучайной двоичной последовательности на сдвиговом
регистре с последующим преобразованием в случайную величину, распределенную по законам: равномерный, Релея и Гаусса.
В работе выполнены разработка алгоритма имитации грубых ошибок в
результатах измерительных процедур и его программирование на универсальном компьютере в среде Delphi. В имитаторе реализован графический
интерактивный диалоговый интерфейс пользователя.
Алгоритм имитации грубых ошибок в результатах измерительных процедур отвечает критериям высокого быстродействия, малого объема памяти
для хранения переменных, и может быть реализован на микроконтроллерах с
RISC архитектурой, обеспечивая режим реального времени.
Література.
Макс Ж. Методы и техника обработки сигналов при физических измерениях: в 2-х
томах. Пер. с франц. –М.: Мир, 1983. – Т.1. 312 с.

УДК: 621.372.542
ГЕНЕРАТОР ВИПАДКОВИХ ЧИСЕЛ ФОРМАНТНОГО
СИНТЕЗАТОРА
ВАСИЛЕВСЬКА Н., МОТІН М.
НТУУ ‘КПІ’

Обробка та синтез сигналів мовленя на основі деяких параметрів сигналу збудження є одною з найважливіших галузей використання цифрових методів обробки сигналів. На теперішній час синтез мовлення використовується
в системах мовного спілкування комп’ютера з людиною. Цифрова модель
утворення мовлення за Шафером [1] подана на рисунку 1. Джерелами
збудження є генератор імпульсів з зовнішньою синхронізацією з періодом
основного тону, а також генератор випадкових чисел. Період основного тону
відповідає частоті коливання голосових зв'язок. Вихідна послідовність генератора випадкових чисел імітує процеси утворення глухих звуків.
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Період основного тону

Коефіцієнти цифрового
фільтра
(параметри мовного тракВ
ту)
ідліки
Цифромовного
вий фільтр із
сигналу
змінними параметрами
Ам
плітуда

Генератор імпульсів
Генератор випадкових чисел

Рис. 1 – Цифрова модель утворення мовлення
Метою даної роботи є розробка генератора випадкових чисел для формування каналу шумової складової формантного синтезатора для моделі
утворення мовлення.
Для утворення псевдовипадкових чисел, які є джерелом збудження глухих звуків, можна використати будь який з більшості існуючих алгоритмів. В
даній роботі для побудови спеціалізованої системи для генерації випадкових
чисел використовується 16-розрядна послідовність максимальної довжини на
регістрі зсуву. В даному алгоритмі наступний випадковий двійковий розряд
формується додаванням за модулем 2 всіх попередніх розрядів, після чого
розряди зсуваються на один розряд в напрямку старшого. При цьому розряд,
який був сформований 16 тактів назад, губиться, а новий розряд подається на
молодший біт регістру зсуву (рис. 2). Формула утворення нового розряду має
вигляд X n  X n1  X n2  ...X n15  X n16 , n  1,2,3,..., де X дорівнює 0 або 1, причому одиниці фізично відповідає додатній збуджуючий імпульс, а нулю –
від’ємний. Таким чином, вихідна послідовність є випадковою послідовністю
додатних і від’ємних імпульсів з гладким спектром.
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Рис. 2 – Схема генератора випадкових чисел
В роботі сформульовані вимоги до генератора випадкового числа та розроблена його блок-схема. Відповідно до блок-схеми розроблено модель у
вигляді коду на мові асемблеру в середовищі інструментальної мови програмування Delphi. За допомогою моделі виконано моделювання випадкової
послідовності чисел та виконано її дослідження на відповідність вимогам до
генератора випадкових чисел каналу шумової складової формантного синтезатора для моделі утворення мовлення.
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Висновок. Розроблений генератор випадкових чисел відповідає сформульованим вимогам і може бути використаним в каналі шумової складової
формантного синтезатора моделі утворення мовлення.
Література.
Рабинер Л., Гоулд Б. Теория и применение цифровой обработки сигналов. - М.: Мир,
1978. -848 с.

УДК: 389.122
КВАДРАТОР
ВАСИЛЕВСКАЯ Н., ШАНТЫРЬ С.В.
НТУУ ‘КПИ’

При проектировании компьютеризированных средств измерительной
техники необходимо решать задачи, связанные с цифровой обработкой сигналов в режиме реального времени. Это требует в тракте обработки измерительной информации применения специализированных цифровых измерительных преобразователей. Структуры таких преобразователей должны отвечать критериям – однородность структуры, малый объем памяти, большой
динамический диапазон, работа в реальном масштабе времени и простота реализации.
Цель работы - разработка функционального преобразователя с квадратичной функцией на принципах построения цифровых комбинационных схем
для микропроцессорных измерительных устройств.
В основу алгоритма функционального преобразователя положена кусочно-линейная аппроксимация функции Y  x 2 на интервале x [0, 1) с последующей многократной параллельной коррекцией разности между исходной
функцией и ее приближением.
На рисунке а) показана исходная функция Y  x 2 и аппроксимирующая
ее функция  . На интервале x  0, 1    0 , а на интервале x   1 ,1  опре 2
2 
2
деляется уравнением касательной к функции Y  x в точке x  1 .

0
,



2 x  1  ,

2
 

 1
x  0, 
 2
1 
x   ,1
2 

Разность между функциями Y и  - функция коррекции Y1  Y   (рисунок b) является симметричной функцией относительно оси, проведенной
1
и на интервале x  0, 1  Y1 совпадает с функцией Y . Y1 ,
2
 2
может быть также, как и функция Y , аппроксимирована касательными в точ1
ке x  . В свою очередь, разность Y1  1  Y2 также выступает в роли
2

через точку x 

функции коррекции и может быть аппроксимирована касательными (рис. с).
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После m -го шага коррекции (рисунок е) получают корректирующую функцию  , тогда итоговые уравнения преобразования примет вид
m

Y     i  
i 1

Значения корректирующей функции  хранятся в блоке памяти и служат
для получения точного результата преобразования, рис. 1.
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Выполнено моделирование функционального преобразователя в комплексе компьютерной математики MathCAD 15. По результатам моделирования разработан алгоритм цифрового преобразователя с функцией возведения
в квадрат на принципах построения комбинационных схем. Алгоритм реализован на универсальном компьютере в среде Embarcadero RAD Studio XE3 на
инструментальном языке программирования Delphi XE3.
Вывод: Применение разработанного алгоритма позволяет увеличить
диапазон обрабатываемого числа и выполнять преобразование в режиме реального времени. В дальнейшем следует выполнить исследование метрологических характеристик алгоритма при использовании в микропроцессорных
измерительных преобразователях.
Литература.
А.с. 1325469 СССР. МКИ G 06 F 7/552. Квадратор/ Ю.В Хохлов, А.М. Литвин, В.Д.
Циделко, С.В. Ляшенко, С.В. Шантырь. Заявл. 24.03.86; Опубл. 23.07.87. Бюл. № 27.

УДК: 621.396
ВИМІРЮВАЛЬНА СИСТЕМА ДЛЯ НАТУРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ШУМУ ПОКРИТТЯ ШЛЯХІВ
ТКАЧЕНКО Я.О., ШАНТИР С.В.
НТУУ ‘КПІ’

Дорожній рух є найбільш поширеним джерелом шуму в усіх країнах і
найбільш поширеною причиною подразнення, перешкод, руйнування екологічного стану середовища. Складовими загального рівня шуму є шуми, які
виникають внаслідок недосконалості транспортного засобу, якості розробки
та виготовлення шин, складу та якості покриття шляхів. На великих транспортних шляхах та магістралях зниження рівня шуму має найвищій пріоритет. Дослідження шумових характеристик покриття шляху, з метою його
вдосконалення, є одним з напрямків подолання проблеми боротьби з шумом.
Метою даної роботи є проектування вимірювальної системи для натурних досліджень шуму покриття шляхів.
Дослідження рівня та структури шуму покриття шляху проводиться в
натурних умовах на відкритому повітрі, що надає досліду природні умови.
Майданчик, має довжину до 50 m і не має на шляху руху автомобіля ніяких
перешкод. Розміщення засобів вимірювальної системи на дослідному майданчику показано на рисунку. Мікрофони вимірювальної системи розміщуються по всій дистанції на висоті 1,5 m над поверхнею покриття і повернуті до центру дистанції, для того щоб вимірювати шум, який відтворює
покриття, на всій ділянці під різними кутами розповсюдження звукових
хвиль. Вони вмикаються одночасно з початком руху автомобіля по ділянці
зразка покриття шляху. Під час досліду вимірювальні сигнали мікрофонів в
реальному часі паралельно подаються на багатоканальний вимірювальних
тракт вимірювальної системи, перетворюються в цифрову форму та зберігаНауково - технічна конференція викладачів, науковців, аспірантів та студентів присвячена Дню Науки, 26 – 27 травня 2014 року
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ються на носіях інформації комп’ютерної робочої станції де створюється база
даних. При проведенні досліджень виконують декілька вимірювальних процедур визначення рівня та структури шуму: зовнішнього середовища у відсутності руху автомобіля; автомобіля (автомобіль знаходиться в нерухомому
стані); покриття за умови руху автомобіля з постійною швидкістю; покриття
за умови руху автомобіля з постійним прискоренням.

Рис. Розміщення вимірювальної системи на дослідному майданчику
Отримані результати вимірювань обробляються програмним комплексом за методиками і подаються досліднику у графічній та табличній формі.
Програмний комплекс має засоби формування звіту дослідження.
Література.
1. Рубичев, Н. А. Измерительные информационные системы: Учебное пособие. —
М. : Дрофа, 2010. - 334 с. : ил. .
2. Sound and vibration/ Catalogue Bruel&Kjǽr, 1997.

УДК: 004.67; 681.518.5
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ RMS МИКРОПРОЦЕССОРНОГО СЛЕДЯЩЕГО
ИЗМЕРИТЕЛЯ
Супрун Б., Шантырь С.В.
НТУУ ‘КПИ’

Преобразователи RMS широко используются при определении параметров сигналов в системах обработки измерительной информации. В системах
реального времени основное требование к системе обработки - выполнение
вычислений и получение результатов в темпе поступления измерительной
информации на вход системы. Особо жесткие требования, как к быстродействию, так и объему занимаемой памяти, устанавливаются для микропроцессорных следящих измерителей. Один из путей преодоления этих требований
– разработка новых алгоритмов обработки измерительной информации.
Цель работы - разработка преобразователя среднеквадратического значения измерительного сигнала микропроцессорного следящего измерителя.
Среднеквадратическое значение определяется как положительный квадратный корень из среднего квадрата
Науково - технічна конференція викладачів, науковців, аспірантів та студентів присвячена Дню Науки, 26 – 27 травня 2014 року
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xˆ RMS  x 2 ,
1T
где x 2   x 2 (t )dt - средний квадрат функции x(t ) на интервале T . Для
T0

случая дискретного по времени сигнала
xˆ RMS 

1 N 2
 xi
N i 1 ,

где {xi } - дискретные значения сигнала x(t ) с интервалом дискретизации
Tdiscr ; N - число дискретных значений на интервале усреднения T ,
N  T / Tdiscr . Функциональная схема преобразователя среднеквадратического
значения измерительного сигнала микропроцессорного следящего измерителя приведена на рисунке. Интервал усреднения устанавливается путем изменения коэффициента k  1 / N , множитель  в обратной связи определяется
выражением   1  k .
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Рис. - Функциональная схема преобразователя RMS
В работе построена модель и выполнено моделирование преобразователя RMS на универсальном компьютере в среде Embarcadero RAD Studio XE3
на инструментальном языке программирования Delphi XE3. Разработан алгоритм для реализации преобразователя RMS в виде программного компонента
микропроцессорного следящего измерителя.
Выводы: Исследование преобразователя RMS микропроцессорного следящего измерителя показало, что алгоритм обладает такими качествами, как
высокое быстродействие, малый объем оперативной памяти и памяти программ. Эти качества дают возможность реализации на микроконтроллерах с
RISC архитектурой, обеспечивая режим реального времени.
Список литературы:
1. Макс Ж. Методы и техника обработки сигналов при физических измерениях: в 2-х томах. Пер. с франц. –М.: Мир, 1983. – Т.1. 312 с.: ил.
УДК: 621.396
ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА
АКУСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ КЛАССА HI-END ПРОМЫШЛЕННОГО
НАЗНАЧЕНИЯ
ПАСЮТА В.О., ШАНТЫРЬ С.В.
НТУУ ‘КПІ’
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Акустические системы (АС) – самые распространенные электроакустические приборы и спрос на эти приборы постоянно растет. Широкий и постоянный интерес к высококачественному воспроизведению звука стимулирует
непрерывное совершенствование АС, как в части громкоговорителей, так и
их акустического оформления. Особое внимание в настоящее время уделяется АС класса Hi-End. От акустических показателей АС решающим образом
зависит качество звуковоспроизведения. АС класса Hi-End отличаются от АС
класса Hi-Fi применением нетрадиционных и нестандартных технических
решений, которые позволяют получить высокое качество воспроизведения,
приближающееся к естественному. Но, в настоящее время, на этот класс АС
отсутствуют регламентирующие стандарты. Для исследований или промышленного выпуска АС класса Hi-End актуально создание измерительных информационных систем.
Цель работы – проектирование измерительной информационной системы акустических систем класса Hi-End промышленного назначения.
Архитектура ИИС АС класса Hi-End промышленного назначения показана на рисунке. Для решения задачи определения характеристик АС ИСС
должна включать две основные группы функций, первая - синтез тестовых
сигналов АС, вторая – измерение и анализ параметров АС.
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Рисунок – архитектура ИИС АС
Первая группа функций реализована программно-аппаратно. Структура
тестового сигнала формируется и анализируется программным комплексом.
В соответствие сформированной структуре аппаратный синтезатор тестового
сигнала генерирует аналоговый сигнал, который усиливается измерительным
усилителем мощности и подается на исследуемую АС. АС преобразует тестовый сигнал в звуковые волны.
Вторая группа функций реализована аппаратно-программно и выполняет измерения параметров АС в ручном или автоматическом режиме, хранеНауково - технічна конференція викладачів, науковців, аспірантів та студентів присвячена Дню Науки, 26 – 27 травня 2014 року
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ния результатов измерений параметров АС по классам и типам, статистическая обработка накопленных данных и предоставление информации пользователю (разработчику АС или технологу на производстве) в удобном для него виде. Аппаратная часть включает комплект высококачественных широкополосных конденсаторных микрофонов, подключенных к многоканальному
параллельному измерительному каналу. В измерительном канале сигнал преобразуется в цифровую форму и подается на рабочую станцию. Комплекс
анализа сигналов рабочей станции по уникальным методикам определяет параметры АС. К таким параметрам относятся частотные характеристики (осевая, под различными углами к оси), неравномерность частотной характеристики, стандартное звуковое давление (характеристическая чувствительность), среднее звуковое давление, нелинейные искажения, электрическое
сопротивление, резонансную частоту, добротность, эквивалентный объем и
др., а также характеристики качества изготовления конструкции, например,
дребезг и др.
В работе сформированы требования и проведено архитектурное проектирование измерительной информационной системы акустических систем
класса Hi-End промышленного назначения. Выполнена предварительная
оценка эффективности системы. Определен базовый набор функций и модулей системы, требования к техническим характеристикам элементов и системы в целом. ИИС АС класса Hi-End предназначена для использования в промышленных условиях, а также может применяться для электроакустических
исследований и испытаний в специализированных лабораториях.
Література:
Иофе В.К., Лизунков М.В. Бытовые акустические системы. –М.: Радио и связь, 1984.
– 96 с.
Эфрусси М.М. Громкоговорители и их применение. – М.: Энергия, 1976. – 144 с..
Рубичев, Н. А. Измерительные информационные системы: Уч. пособие. - М.: Дрофа,
2010. - 334 с.

УДК: 681.518
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ КОММУНИКАЦИОННЫЙ ПОРТ
ВИБРОМЕТРА-СБОРЩИКА СИСТЕМЫ OFF-LINE МОНИТОРИНГА
ПАХАЛЬЧУК О., ШАНТЫРЬ С.В.
НТУУ ‘КПИ’

Современная концепция обслуживания ориентированного на техническое состояние объектов требует разработки и внедрения промышленных систем мониторинга и диагностики, работающих в режимах on-line или off-line.
Системы off-line используются на объектах, которые не требуют непрерывного круглосуточного мониторинга. Архитектура таких систем включает
сервер, рабочие станции пользователей и переносные устройства сбора измерительной информации. Современные переносные устройства сбора измерительной информации, кроме основной функции – сбор измерительной инНауково - технічна конференція викладачів, науковців, аспірантів та студентів присвячена Дню Науки, 26 – 27 травня 2014 року
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формации, могут выполнять функции экспресс анализа технического состояния объекта по ряду параметров. Для реализации функций режима off-line
мониторинга важное значение имеют средства коммуникаций, как компонент
системы, оказывающий влияние на точность, достоверность и надежность
измерений в частности и мониторинга в целом.
Цель работы - разработка алгоритмов обмена информацией виброметрасборщика системы off-line мониторинга через последовательный коммуникационный порт и внешних спецификаций интерфейса пользователя компонента управления.
В качестве виброметра-сборщика системы off-line мониторинга используется виброметр VIBRA 3350. Виброметр снабжен последовательным коммуникационным портом RS-232C и аппаратно поддерживает максимальную
скорость обмена 115200 b/s, регламентированную стандартом. Это обеспечивает работу в комплексе с рабочей станцией в режиме реального времени в
полосе частот до 5000 Hz. В соответствии с архитектурой системы off-line
мониторинга поддерживаются: обмен командами управления; установка параметров канала связи и режимов обмена; трансляция измерительной информации с возможностью ее обработки рабочей станцией в режиме реального
времени; диалоговый интерактивный интерфейс пользователя системы посредством виртуальной фронтальной панели виброметра VIBRA 3350 (рисунок).

Рис. - Виртуальная фронтальная панель виброметра VIBRA 3350
Программные компоненты блока измерительного сборщика реализованы на языке ассемблера RISC-контроллера серии AVR Athmel, программные
компоненты интерфейса пользователя - в среде Delphi.
Исследования разработанных алгоритмов и реализованных программных компонент показали работоспособность системы off-line мониторинга, с
применением последовательного коммуникационного порта, в режиме реального времени в полосе частот измерительных сигналов до 5000 Hz. При
этом обеспечена точность, достоверность и надежность результатов измерений.
Література:
Науково - технічна конференція викладачів, науковців, аспірантів та студентів присвячена Дню Науки, 26 – 27 травня 2014 року
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1. Іді Ф. Мережений і міжмережевий обмін данними із мікроконтроллерами. – М.:
Издательский дом «Додэка XXI», 2007. – 376 с.
2. Парк Д., Маккей С., Райт Э. Передача данних в системах контролю і управління. –
М.: ООО «Группа ИДТ», 2007. – 480 с.

УДК: 681.185
СУКУПНІСТЬ БІОМЕТРИЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЯК НОВИЙ РІВЕНЬ
БЕЗПЕКИ
ОСІНЦЕВА М. Б., МОТІН М. М.
НТУУ ‘КПІ’

Біометрія вже давно перейшла із розряду фантастики до розряду сучасних технологій, що набули нового, вужчого значення. Зараз під біометричними технологіями найчастіше розуміють автоматичні або автоматизовані методи розпізнавання особи людини за його біологічними характеристиками або проявами.
Всі системи біометричної ідентифікації виконують дві основні функції:
1) реєстрацію: за декількома вимірюваннями зі зчитувального біометричного пристрою формується цифрове представлення біометричної характеристики, відповідної реєстрованої людини;
2) розпізнавання: один або декілька вимірів біометричної характеристики зчитуючого пристрою перетвориться на придатну для використання цифрову форму і потім порівнюється з: єдиним шаблоном, відповідному людині,
що перевіряється – така процедура називається верифікацією або порівнянням «один до одного»; з усіма зареєстрованими шаблонами – така процедура називається ідентифікацією або порівнянням «один до багатьох».
Біометрична ідентифікація — засіб підтвердження особи шляхом
розпізнавання і зіставлення біометричних даних, що зафіксовані носіями цих
даних, з особистими даними власника. На даний момент способи біометричної ідентифікації поділяються на дві групи: статистичні методи, та динамічні.
До статистичних методів належать ідентифікація за: відбитком пальця, формою долоні, розташуванням вен на тильній стороні долоні, сітківкою ока,
райдужною оболонкою ока, формою обличчя, термограмою особи, а також
ідентифікація за ДНК, піднігтьовим шаром шкіри, формою вуха, запахом тіла
тощо. До динамічних – ідентифікація за рукописним почерком, за клавіатурним почерком, за голосом, за рухом губ, за динамікою повороту ключа в
дверному замку і багато інших.
На сьогодні біометричні технології досить поширено використовуються для захисту приватних об’єктів і важливих стратегічних об’єктів від небажаних відвідувачів. Також з’явилися біометричні паспорти, як засіб ідентифікації громадян усіх країн світу, в яких він вже використовується як дійсний
документ.
Біометричні системи доступу досить прості у використанніі відрізняються швидкодією – ідентифікація триває до 10 секунд. На відміну від пароНауково - технічна конференція викладачів, науковців, аспірантів та студентів присвячена Дню Науки, 26 – 27 травня 2014 року

241

Факультет авіаційних та космічних систем НТУУ «КПІ»
лей і носіїв інформації, які можуть бути загублені, скопійовані або викрадені,
біометричні системи засновані на параметрах самої людини, які завжди перебувають з нею. Також не можлива передача ідентифікатора третім особам.
У використанні біометричних технологій існують свої недоліки. В біометричних системах ступінь схожості досліджуваного зразка з контрольним
виражається через коефіцієнт подібності. Чим вищий коефіцієнт подібності,
тим вищий ступінь схожості. Доступ до об’єкта надається лише тоді, коли
коефіцієнт подібності перевищує певне порогове значення. Якщо вибрати
високе порогове значення, то не всі відомі біометричній системі клієнти
зможуть пройти, а якщо навпаки – занизьке, то всі клієнти пройдуть, але
можливе і проникнення небажаних осіб. Тому встановлення порогу не гарантує відсутність помилок під час ідентифікації.
Щоб надати біометричному вимірюванню вищий рівень достовірності і
забезпечити ще вищу точність, необхідно використовувати більш ніж один
спосіб ідентифікації. Тому і виникла перехресна біометрія. Це використання
комбінації декількох видів біометричного аналізу, тобто зіставлення декількох параметрів людини зі зразковими в процесі ідентифікації. Наприклад,
якщо система використовує одночасно три техніки розпізнавання: за відбитками пальців, за голосом та за рукописним почерком. Якщо одна з технологій
не дає задовільного результату, система зможе визначити особистість за двома іншими параметрами. Разом з тим, використовуючи перехресну біометрію
можна зберегти високе значення порогів доступу. На об’єктах з високими
вимогами до забезпечення безпеки необхідно використовувати три біометричних ідентифікатора, а в інших місцях, досить і двох технологій ідентифікації. Методологія перехресної біометрії знижає ймовірність проникнення
в контрольовану систему не авторизованих відвідувачів.
Література.
1. Биометрия как наука, метод и способ документирования [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://www.top-personal.ru/issue.html?2039
2. Способы идентификации личности человека [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.13min.ru/nauka/sposoby-identifikacii-lichnosti-cheloveka.html
3. Коротко про біометричні технології [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://donlegion.com/index.php?aid=41

УДК: 389.12
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМБИНАЦИОННОЙ СХЕМЫ ПРИ
ПОСТРОЕНИИ АЛГОРИТМА ЦИФРОВОГО ПОТЕНЦИРОВАНИЯ
МИХОВА З., ШАНТЫРЬ С.В.
НТУУ ‘КПІ’

При построении измерительных информационных систем в тракте обработки измерительной информации требуются цифровые измерительные преобразователи с набором разнообразных функций. Это требует разработки
специализированных алгоритмов для цифровых измерительных преобразова-
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телей, отвечающих критериям малый объем памяти, малое число операций в
теле цикла, работа в реальном масштабе времени.
Цель работы - разработка и исследование алгоритма цифрового потенцирования на основе комбинационной схемы для микропроцессорных измерительных преобразователей.
В основу алгоритма цифрового потенцирования положена кусочнолинейная аппроксимация функции y  2 x на интервале x [0, 1] с последующей коррекцией разности между исходной функцией и ее линейным приближением. При аппроксимации функции y  2 x прямой линией входной x
содержит часть информации о выходной величине y и может использоваться
как грубое приближение исходной функции. Разность между исходной
функцией и ее линейным приближением y1( x)  2 x  ( x  1) . Анализ y1 ( x) показывает, что y1 max( x)  23 . Функция 1 ( x) , корректирующая функция, является кусочно-линейной аппроксимацией функции разности y1 ( x)
  23 ( x), на сегменте x  [0;1 / 2]
1 ( x)    3
 2 (1  x), на сегменте x  [1 / 2;1) ,

Если ввести аналогичные аппроксимирующие функции 1 ( x) , 2 ( x) ,
3 ( x) на интервалах [0; 1/2] и [1 / 2; 1] , 4 ( x) на интервале [1 / 4;1 / 2] , то значение
функции коррекции 4 ( x) не будет превышать 27 . Корректирующие функции хранятся в виде таблиц. Общий объем блоков памяти для хранения корректирующих функций равен Q  (2n 11)  2n 5  (n  7)  2n 7 [b] где n - число
двоичных разрядов аргумента.
Выполнено моделирование алгоритма потенцирования основанного на
кусочно-линейной аппроксимации в комплексе компьютерной математики
MathCAD 15. По результатам моделирования разработан алгоритм цифрового потенцирования на принципах построения комбинационных схем. Алгоритм реализован на универсальном компьютере в среде Embarcadero RAD
Studio XE3 на инструментальном языке программирования Delphi XE3.
Применение разработанного алгоритма цифрового потенцирования позволяет сократить объем памяти и время вычисления, по сравнению с вычислениями стандартными процедурами. В дальнейшем следует выполнить исследование метрологических характеристик алгоритма при использовании в
микропроцессорных измерительных преобразователях.
Література.
А.с. 1348833 СССР. МКИ G 06 F 7/556. Устройство потенцирования/ Ю.В Хохлов,
А.М. Литвин, В.Д. Циделко, С.В. Шантырь. Заявл. 27.06.86; Опубл. 30.10.87. Бюл. № 40.
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ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕРЕНИЯ ВИБРОПЕРЕМЕЩЕНИЙ
ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ КОНТАКТНЫМ И
БЕЗКОНТАКТНЫМ МЕТОДОМ
МЕЛЬНИК А., ТКАЧЕНКО Л.П.
НТУУ ‘КПІ’

Современные машины работают в условиях повышенных скоростей и
нагрузок, испытывая при этом жесткое воздействие окружающей среды. Для
обеспечения более надежной и безопасной работы устанавливают более
жесткие ограничения их вибрации. Основным параметром измеряемой вибрации в промышленности является виброперемещение.
Ряд нормативных документов устанавливает методы оценки виброперемещения по измерениям вибрации на неподвижных и подвижных частях машины. В связи с этим в промышленности используются два основных метода
измерения – контактный и бесконтактный. Контактный метод реализуется
главным образом использованием пьезоэлектрических датчиков (акселерометров), а бесконтактный – применением выхретоковых датчиков.
Как известно, выходной сигнал пьезоэлектрического датчика пропорционален виброускорению
, поэтому для определения виброперемещения
требуется выполнить операцию двойного интегрирования:
S (t )  k  a(t )dtdt

где k - коэффициент пропорциональности.
Подобная операция обычно выполняется аналоговым образом с применением интеграторов либо фильтров низких частот.
При применении выхретокового датчика используется его включение в
колебательный контур генератора. Датчик устанавливается в непосредственной близости от вибрирующего обьекта. При вибрации поверхности изменяется добротность резонансного контура, вызванная потерями на выхревые
токи. Огибающая выходного сигнала генератора, в контур которого включен
датчик, повторяет вибрацию поверхности. Таким образом, амплитуда огибающей выходного сигнала генератора, пропорциональна виброперемещению.
Для технической реализации обоих методов измерения виброперемещения разработаны измерительные каналы с пьезоэлектрическим датчиком и
выхретоковым преобразователем . Известно, что реализация идеального интегрирования в аналоговой форме затруждена. Поэтому исследованы варианты двойного интегрирования на основе фильтров нижных частот (биквадратных, Т-мостов и простейших) различных типов.
Проведено моделирование измерительных каналов на ПК и проведены
экперементные исследования на испытательном стенде фирмы Брюль и Къер.
Определены погрешности измерения виброперемещения в зависимости от
постоянных времени интегрирующих устройств. Максимальные погрешности возникали на низких частотах. Например для обеспечения погрешности
измерения не более 10% частота среза интегрирующего блока должна быть
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налов (виброперемещения). Таким образом измерение виброперемещения
при помощи пьезоэлектрического датчика является инерционным процессом.
Измерение виброперемещения при помощи вихретокового датчика позволяет избежать ряда технических проблем по сравнению с пьезоэлектрическим датчиком. Определение амплитуды огибающей при помощи амплитудного детектора с открытым входом позволяет повысить быстродействие измерительного канала или расширить полосу рабочих частот в низкочастотную область. Погрешность измерения в данном случае, в основном определеяется степенью линейности зависимости характристики вихретокового
датчика от виброперемещения, что достигается специальной формой этого
датчика и намоткой котушки.
Таким образом, измерение виброперемещения бесконтактным методом
имеет ряд преимуществ по быстродействию и точности измерений по сравнению с контактным с использованием пьезоэлектрического датчика.
Литература:
1. Русов В.А. "Диагностика дефектов вращающегося оборудования по вибрационным сигналам" 2012 г.
2. Литература и справочные материалы компании ”Брюль и Къер”.

УДК: 004.67: 681.518.3
МОДЕЛИРОВАНИЕ КОЛЕБАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ В СРЕДЕ
LABVIEW С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АЛГОРИТМОВ ЭЙЛЕРА И
ЭЙЛЕРА-КРОМЕРА
МАЦЮК И., ШАНТЫРЬ С.В.
НТУУ ‘КПІ’

Возможности решения задачи синтеза процессов с заданными характеристиками определяются возможностями математического описания явлений
и процессов. Решение задачи состоит в поиске алгоритмов удобных для формирования на компьютерах их дискретных реализаций. В некоторых случаях
моделирование на компьютерах является единственным способом постановки эксперимента и получения экспериментальных данных. Поэтому, разработка и исследование методов решения задачи синтеза процессов в различных средах программирования является актуальной.
Цель работы - синтез колебаний одномерной системы с заданными параметрами с использованием алгоритмов Эйлера и Эйлера-Кромера в среде
LabVIEW.
Для синтеза колебаний применен численный метод в реализованный на
алгоритме Эйлера и его модификации алгоритме Эйлера-Кромера. В основе
алгоритма Эйлера [1] лежит определение скорости  n 1 в конечной точке интервала и координаты yn 1 через производную an скорости и производную  n
координаты в начальной точке этого интервала
 n 1   n  an t , yn 1  yn  n t .
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yn 1

Алгоритм Эйлера-Кромера [1] предполагает определение координаты
через скорость  n 1 в конечной точке интервала
 n 1   n  an t , yn 1  yn  n 1t .

Алгоритмы Эйлера и Эйлера-Кромера относятся к рекуррентным алгоритмам, в которых последующее состояние находится, по его предыдущему
состоянию, а точность зависит от выбранного шага дискретизации по времени. Виртуальный инструмент, реализующий один шаг рекуррентного алгоритма, показан на рисунке.

Алгоритм Эйлера

Алгоритм Эйлера-Кромера

Рис. – Виртуальный инструмент
Созданная модель реализует алгоритмы Эйлера и Эйлера-Кромера, позволяет вводить начальные условия и получать результаты в графической,
форме и выполнять запись дискретной реализации в файл. Модель реализована в виде виртуальных инструментов в среде LabVIEW (рисунок).
Література.
Гулд Х., Тобочник Я. Компьютерное моделирование в физике: в 2-х частях. Часть 1.
–М.: Мир, 1990. – 349 с..

УДК 519.24
ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ІВС В ЗАВДАННЯХ
ЕКОЛОГІЧНОГО МОНІТОРИНГУ
ПАВЛІШИН М.М., СТАРОДУБ М.В., ГРИЦАЙ М.А., ПЧЕЛІНЦЕВ О.С.
НТУУ ‘КПІ’

Сучасні засоби екологічного моніторингу та забезпечуючі їх інформаційно-керуючі системи являють собою складні багатофункціональні, багаторежимні розподілені системи. У таких системах здійснюється спільна обробка складних даних та знань і вони повинні розроблятися на основі сучасних
інформаційних технологій, які забезпечили б їм істотне підвищення рівня інформаційної та інтелектуальної підтримки. У зв'язку з широким застосуванням локальних і глобальних обчислювальних мереж проблеми інформатизації при вирішенні екологічних завдань приймають фундаментальний характер, від вирішення яких залежить ефективність передбачення розвитку екологічної в тому чи іншому районі, на підприємстві або об'єкті.
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Вихід з існуючої ситуації полягає у використанні інформаційних технологій, заснованих на знаннях (С-технологій). У таких С-системах забезпечується подання й організація обробки знань про предметну область з метою
підвищення ефективності управління та процесу прийняття рішень на різних
рівнях ієрархії. Актуальність розгляду саме такого класу систем обумовлена
їх здатністю до накопичення й узагальнення знань, до виведення гіпотез і
прогнозом, до прийняття рішень, їх поясненню і т.д.
Під інтелектуальною системою розуміється об'єднана інформаційним
процесом сукупність технічних засобів та програмного забезпечення, що
працює автономно або у взаємозв'язку з людиною (колективом людей), здатна на основі відомостей і бази знань за наявності мотивації синтезувати мету,
виробляти рішення про дію і знаходити раціональні способи досягнення мети. Сучасні інтелектуальні системи вимагають реалізації нових функцій, таких як стійкість функціонування, якість протікаючих процесів в реальному
часі, відкритість, інтеграція символів і образів, навчання і самоорганізація.
Далі наведені розповсюджені засоби та типи систем для здійснення екологічного моніторингу.
Застосування С-систем для вирішення екологічних завдань.
Показником інтелектуальності С-системи з точки зору представлення
знань є здатність системи використовувати в потрібний момент необхідні
(релевантні) знання. Системи, що не мають механізмів для визначення релевантних знань, неминуче стикаються з проблемою "комбінаторного вибуху".
Можна вважати, що ця проблема являє собою одну з основних причин, що
обмежують нині сферу застосування С-систем. Проблема подання знань - це
проблема переходу від зовнішнього подання деякого об'єкта та його зв'язків у
внутрішнє по відношенню до С-системи. Вона припускає пошуки описів реальної предметної області (ПО) - відображення її понять і відносин, пошуки
способів їх формалізації і структурування з метою введення знань у базу
знань . При цьому необхідно прагнути відобразити основні ознаки, що характеризують знання: внутрішню інтерпретованість, структурованість,
зв'язність, семантичну метрику і активність. Сюди входять також питання
перевірки вмісту бази знань (БЗ) на коректність і повноту, поповнення знань
за рахунок виведення на основі наявних в БЗ знань, узагальнення знань та їх
класифікації. При цьому виникають питання, пов'язані з аналізом і вибором
математичних моделей подання знань - формалізму, покликаного відобразити статику і динаміку предметної області: об'єкти і відносини предметної області, зв'язки між ними, ієрархію понять предметної області та зміна відносин
між об'єктами.
До основних функцій С-систем відносяться: представлення знань; придбання знань; рішення задач (висновок, консультація); пояснення (як і чому
отриманий конкретний висновок); діалог з користувачем - особою, що приймає рішення (ОПР) на тому чи іншому рівні ієрархії. В результаті аналізу та
опрацювання системи обробки знань (СОЗ), як основної складової С- систеНауково - технічна конференція викладачів, науковців, аспірантів та студентів присвячена Дню Науки, 26 – 27 травня 2014 року
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ми, що визначає її інтелектуальні можливості, запропоновано механізм роботи зі знаннями, що враховує специфіку систем подібного класу. Один з можливих варіантів побудови механізму виведення (МВ) полягає в наступному: у
кожному циклі послідовно здійснюються вибірка, зіставлення, вирішення
конфліктів, виконання. З точки зору теорії робота МВ залежить тільки від
стану робочої пам'яті або бази даних (БД) і від складу БЗ. На практиці необхідно враховувати історію роботи, тобто поведінку МВ в попередніх циклах.
Інформація про поведінку МВ повинна запам'ятовуватися в пам'яті станів,
яка звичайно містить протокол роботи системи. Механізм виведення являє
собою сукупність процедур (у загальному випадку це програмний комплекс),
який на основі БЗ і фактів виробляє певні висновки - узагальнення. Необхідна також розробка стратегії виведення, яка передбачає як порядок перегляду знань, збережених в БЗ, так і порядок вирішення конфліктів.
Методи моделювання рівноважного складу і властивостей рівноважного
стану багатокомпонентних гетерогенних екологічних систем.
При модельному розгляді фізико-хімічних, тепло-масообмінних і термогазодинамічних процесів, що протікають при підвищеній температури, виникають проблеми, пов'язані як із знаходженням складу продуктів реакцій, так і
з визначенням термодинамічних і транспортних властивостей високотемпературних середовищ. Ці властивості, у свою чергу, теж залежать від складу
робочих тіл - багатокомпонентних сумішей дисоціюючих газів та окремих
конденсованих фаз, це і є функціями стану: температури, тиску, питомого
об’єму і т.п. Розгляд кінетичних і тепло-массобмінних процесів при підвищених температурах, як правило, вже на етапі постановки задачі моделювання
призводить до значних труднощів. У детальних розрахункових схемах вони
зазвичай пов'язані з математичним складнощами і відсутністю необхідних
заключних вихідних даних, а в спрощених моделях - надмірної схематизації
процесу . У зв'язку з цим велику популярність отримали зокрема термодинамічні методи моделювання. Вони допускають, що робоче тіло в розглянутих процесах утворює умовно замкнуту, ізольовану систему, в якій встановилося локальна фазова і хімічна рівновага. У такому наближенні стан системи визначається лише вмістом у ній хімічних елементів і значенням двох
параметрів стану.
Правомірність використання термодинамічно-рівноважного наближення
виправдовується високим рівнем концентрації енергії в розглянутих обсягах
і, як наслідок, високими швидкостями протікання процесів перетворення,
миттєво приводять середу в стан локальної рівноваги. Методи та алгоритми
багаторазово використовувалися в цілому ряді програм та програмних модулів і підтвердили свою ефективність.
Застосування мікропроцесорного управління для оптимізації показників
робочого процесу в задачах екологічного моніторингу.
Для задоволення жорстких норм на викиди шкідливих речовин і, в першу чергу, викидів твердих часток і сажі, потрібна розробка комплексних авНауково - технічна конференція викладачів, науковців, аспірантів та студентів присвячена Дню Науки, 26 – 27 травня 2014 року

248

Факультет авіаційних та космічних систем НТУУ «КПІ»
томатичних систем зниження токсичності. Така система повинна забезпечувати періодичну регенерацію обладнання, в тому числі і в динамічних режимах.
Така система наділяється функцією контролю за станом фільтру і автоматичного управління процесом його регенерації (відновлення). Сигналом
початку регенерації є підвищений опір фільтру сажі. Перепади тиску на фільтрі безперервно контролюються і порівнюються з контрольними значеннями,
що зберігаються в пам'яті процесора блоку управління. Як правило, в системах даного типу необхідно забезпечувати контроль розпалу регенератора і
його своєчасне відключення по сигналу таймера або при аварійних ситуаціях.
Алгоритми забезпечення оперативною інформацією про стан навколишнього середовища за допомогою літакових літаючих лабораторій.
На основі порівняльного аналізу пілотажно-навігаційних характеристик
і устаткування існуючих літакових літаючих лабораторій: ТУ- 154М - ЛК1
(Росія) , С- 130В " Локхід " і SSC LearJet (США) показано, що істотно
поліпшити характеристики датчиків і підвищити ефективність всього багатоцільового бортового комплексу спостережень ТУ- 154М - ЛК1 можна, якщо
включити в його склад такі прилади: скануючий спектрорадіометр, телевізійну апаратуру високого рішення, а також модернізований пілотажнонавігаційний комплекс (з можливістю корекції від GPS), автоматизовані робочі місця оператора-спостерігача (АРМ -Н) , штурмана-оператора (АРМ Ш) і бортову обчислювальну мережу з відповідним програмно-математичним
та інформаційним забезпеченням діяльності операторів. Розроблена в процесі
вирішення цього завдання методика може бути використана при плануванні
операцій екологічного моніторингу заданого довільного числа об'єктів за допомогою декількох літаючих лабораторій в період стійкої безхмарної погоди.
Висновки. Досліджені інтелектуальні інформаційно-вимірювальні та керуючі системи дозволяють суттєво підвищити ефективність та достовірність
результатів екологічного моніторингу.
Інтегрування доступних методів та засобів моніторингу дозволяє компенсувати більшість недоліків окремих технічних засобів, забезпечуючи
необхідні метрологічні та технічні характеристики систем екологічного
моніторингу.
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УДК: 623.317.1
СИСТЕМА ВИМІРЮВАННЯ ПАРАМЕТРІВ МІКРОКЛІМАТУ ДЛЯ
ТЕПЛИЦЬ
О.В. КУЧЕРЯВА
НТУУ ‘КПІ’

Вирощування рослин в закритому ґрунті потребує врахування кількох
дуже важливих факторів, що впливають на успішний ріст та багатий врожай.
Перший – найважливіший фактор – освітлення. Існує помилкова думка, що
чим інтенсивніше освітлення, тим краще. Насправді ж важливу роль грає кут
нахилу променів, інтенсивність та тривалість освітлення протягом доби. Для
того, щоб враховувати ці параметри, необхідним в розроблюваній системі є
канал вимірювання освітленості.
Наступний важливий фактор успішного росту рослин в теплиці – повітря. Кожна теплиця повинна добре провітрюватися, але не занадто, щоб не
порушувався мікроклімат. Спосіб відкривання та закривання вентиляційних
отворів і вікон залежить від розмірів теплиці та винахідливості конструкторів. На великих промислових теплицях краще використовувати автоматизовані системи вентиляції. А ці системи повинні мати у своєму складі сенсори температури та вологості, адже це найважливіші параметри, за якими
визначають необхідність провітрювання теплиць.
Розроблена система вимірювання параметрів мікроклімату для теплиць
(далі - СВПМдТ) призначена для вимірювання температури, вологості та
освітленості в теплицях, а також на різноманітних об’єктах, що не вимагають
спеціального обладнання, та на об’єктах інших галузей промисловості для
вимірювання параметрів мікроклімату. Перевагою системи є невисока
собівартість, забезпечення необхідної точності вимірювання та безпечне використання.
СВПМдТ складається з електронного блоку с автономним живленням,
до якого під’єднані сенсори. Електронний блок перетворює електричні сигнали (а точніше – напругу), що надходить від сенсорів в одиниці вимірювання відповідних фізичних величин. Результати вимірювань відображаються на
рідкокристалічному дисплеї у цифровому вигляді.
Конструктивно СВПМдТ складається з одиничного блоку отримання та
обробки сигналу з автономним живленням, розташованого у пластмасовому
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го індикатора та панелі керування. Електронний блок подає напругу живлення на первинний перетворювач та зчитує аналоговий сигнал. Далі проводиться оцифрування та обробка сигналу мікросхемами підтримки процесора. Для
забезпечення сучасних технологічних процесів при виготовленні СВПМдТ
використовуються електронні компоненти. Для реалізації алгоритму роботи
модуля використано мікроконтролер фірми Texas Instruments серії
TMS320F2803x (Piccolo), що забезпечує роботу на тактових частотах до 60
MHz.
З сенсорами СВПМдТ зв’язана за допомогою спеціальних кабелів різної
довжини. Корпус складається з двох частин.
Найкращим методом вимірювання температури для даного завдання є
використання термопар, враховуючи досить високі метрологічні показники
та дешевизну сенсора. Виходячи з цього, була обрана термопара типу Т –
мідь-константан першого класу допуску, основні характеристики якої:
діапазон вимірюваних температур -200…400 °С;
границя допустимого відхилення становить ±0,5 °С в діапазоні від -40
до 125 °С включно.
Для вимірювання вологості - ємнісний гігрометр на основі полімерного
діелектрика, тому що у нього лінійна характеристика, відсутня залежність
ємності від температури. Таким чином було обрано сенсор для вимірювання
вологості Honeywell HCH-1000.
Сенсором освітленості було вибраний кремнієвий фотодіод BPW21R
Vishay Semiconductors. Основним параметром вибору фотодіода слугує
лінійність характеристики та висока температурна стабільність. При виборі
конкретного сенсору основна увага була звернена на величину темнового
струму, так як цей параметр вносить максимальну похибку.
Згідно з технічним завданням та оглядом існуючих технічних рішень
була розроблена структурна схема системи вимірювання параметрів
мікроклімату для теплиць, що представлена на рисунку 1.
На схемі позначено: ДТ – датчик температури; СКТХС – схема компенсації температури холодного спаю; ДВ – датчик вологості; ДО – датчик освітленості; НУ1, НУ2 – нормуючі пристрої, які є підсилювачами напруги; К –
ключ; АЦП - аналогово-цифровий перетворювач; МК - мікроконтролер; КИ
- контролер індикації; ЖКИ – рідкокристалічний індикатор; БП – блок живлення.
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Рис. 1 – Структурна схема системи вимірювання параметрів мікроклімату
для теплиць
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5. http://www.analog.com/en/index.html
6. http://www.ti.com
7. http://honeywell.com/Pages/Home.aspx
8. http://www.crystalfontz.com

УДК: 389.12
ЛОГАРИФМИЧЕСКИЙ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ
ИЛЬЯШЕНКО Д., ШАНТЫРЬ С.В.
НТУУ ‘КПИ’

При построении измерительных информационных систем для анализа
акустических шумов необходимо решать задачи, связанные с цифровой нелинейной обработкой сигналов в режиме реального времени. Это требует в
тракте обработки измерительной информации применения логарифмических
цифровых измерительных преобразователей, которые отвечают критериям –
однородность структуры, простота реализации, малый объем памяти, большой динамический диапазон, работа в реальном масштабе времени.
Цель работы - разработка логарифмического функционального преобразователя на принципах построения цифровых комбинационных схем для
микропроцессорных измерительных устройств.
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В основу алгоритма цифрового потенцирования положена кусочнолинейная аппроксимация функции y  log 2 (1  x) на интервале x [0, 1) . При
аппроксимации функции y(x) прямой линией входной код x содержит часть
информации о выходной величине y и может использоваться как грубое
приближение исходной функции. Применяя кусочно-линейную аппроксимацию, можно ввести корректирующие функции 1 ( x) , 2 ( x) , 3 ( x) на интервалах [0; 1/2] и [1 / 2; 1] , и 4 ( x) на интервале [1 / 4;1 / 2] . Тогда итоговое уравнение
преобразований
сегмент [0; 1/4)
: y( x)  x  1( x)  3 ( x)  y3 ( x) ;
сегмент [1 / 4; 1/2) : y( x)  x  1( x)  4 ( x)  3 ( x)  y3 ( x) ;
сегмент [1 / 2; 3/4) : y( x)  x  1(1  x)  4 (1  x)  3 (1  x) ;
сегмент [3 / 4; 1)
: y( x)  x  1(1  x)  3 (1  x) .
Анализ итоговых уравнений преобразований показал, что можно построить алгоритм на принципах построения комбинационных логических
схем. Анализ корректирующих функций показал, что 3 ( x)max  25 ,
y3 ( x) max  26 , 4 ( x) max  27 . Корректирующие функции хранятся в виде таблиц объемом (n  5)  2n 5 [b] , (n  6)  2n 5 [b] , (n  7)  2n 7 [b] (где n - число двоичных разрядов аргумента) для 3 ( x) , y3 ( x) , 4 ( x) соответственно.
Выполнено моделирование алгоритма логарифмирования основанного
на кусочно-линейной аппроксимации в комплексе компьютерной математики
MathCAD 15. По результатам моделирования разработан цифровой логарифмический преобразователь на принципах построения комбинационных схем.
Алгоритм реализован на универсальном компьютере в среде Embarcadero
RAD Studio XE3 на инструментальном языке программирования Delphi XE3.
Применение разработанного алгоритма позволяет сократить объем памяти примерно в 1,5 раза, по сравнению с прототипами, и время вычисления
примерно на порядок, по сравнению с вычислениями стандартными процедурами. В дальнейшем следует выполнить исследование метрологических
характеристик алгоритма при использовании в микропроцессорных измерительных преобразователях.
Література.
А.с. 1269126 СССР. МКИ G 06 F 7/556. Логарифмический преобразователь/ Ю.В
Хохлов, А.М. Литвин, В.Д. Циделко, С.В. Шантырь. Заявл. 19.03.85; Опубл. 07.11.86. Бюл.
№ 41.

УДК: 004.67; 681.518.5
ЧИСЛОВИЙ ВИМІРЮВАЛЬНИЙ ПЕРЕТВОРЮВАЧ З ФУНКЦІЄЮ
ВИДАЛЕННЯ ГРУБИХ ПОМИЛОК
ГРИЧАНЮК А.К., ШАНТИР С.В.
НТУУ ‘КПІ’
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При побудові моніторів температури теплоносія ядерного реактора є
вимога забезпечення високої точності і надійності результатів вимірювань.
При високій нестабільності зовнішнього середовища можуть виникати неправдиві значення результатів вимірювань по причинам завад в лініях
зв’язку, збоїв в цифрових перетворювачах а також по іншим причинам. Такі
збої створюють значні труднощі при наступних перетвореннях, тому стає актуальною задача виявлення збоїв і редагування даних в автоматичному режимі. В основу алгоритму редагування вимірювальних даних можна покласти процедуру видалення грубих помилок з обчисленням стандартного
відхилення
Мета роботи - розробка і дослідження алгоритму з видалення грубих
помилок на основі процедури з обчисленням стандартного відхилення для
числового вимірювального перетворювача монітора температури теплоносія
ядерного реактора.
Процедура визначення неправдоподібних значень у вихідних даних основана на гіпотезі, якщо вибіркове значення попадає у межі, визначені стандартним відхиленням з рівнем довіри для даного випадкового стаціонарного
ергодичного процесу, воно приймається як правдоподібне, в іншому випадку
- неправдоподібне. Процедуру можна використовувати з припущеннями, що
вихідний процес випадковий стаціонарний ергодичний та правдоподібні значення мають «повільний» характер зміни, а неправдоподібні значення –
«різкий».
Властивість ергодичності дозволяє замінити усереднення за множиною
2
реалізацій випадкового процесу усередненням в часі. Тоді дисперсію s x
функції x(t ) визначають як середній за інтервал часу T квадрат відхилення
значень x(t ) від середнього значення x :

s x2 

2
1T
[ x(t )  x ]2 dt  x 2 (t )  x

T0

(1)
Якщо перейти до дискретної форми подання даних та виходячи з фор2
мули (1), то можна визначити дві послідовності [ xi ] - послідовності середніх
2
значень з возведенням в квадрат та xi - послідовність середніх квадратів. Обчислення цих послідовностей в реальному часі дає можливість отримувати
2
постійно оновлене значення вибіркової дисперсії si , яке визначається за

формулою
si2  xi2  [ xi ]2
2
Видалив з вибіркової дисперсії si квадратний корінь отримують середньоквадратичне відхилення si . Сформулював гіпотезу, що значення, які
не відповідають умові
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xi  k  si  xi 1  xi  k  si

(2)
є грубими помилками, виконується перевірка кожного наступного значення xi 1 ряду даних xi . Параметр k обирається в межах від 3 до 9, але для
початку краще якщо він дорівнює 6.
Неправдоподібні значення xi 1 заміняються значеннями xˆi 1 , обчисленими за формулою лінійної екстраполяції
xˆi 1  2 xi  xi 1 .
На рисунку подана схема, яка реалізує процедуру редагування грубих
помилок. Схема складається з двох каналів, один з яких виконує згладжуван2

2

ня і формує послідовність [ xi ] , а другий формує послідовність xi і виконує
згладжування. Для згладжування використовуються цифрові фільтри,
кожний з яких виконує низькочастотну фільтрацію вихідної функції і формує
на виході згладжені оцінки.

x
i

x
i+1

x
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Рис. - Блок-схема алгоритму процедури редагування даних
В роботі виконана розробка і експериментальна перевірка моделюванням на універсальному комп’ютері процедури числового вимірювального перетворювача з функцією автоматичного редагування вимірювальних даних за
процедурою з обчисленням стандартного відхилення. Показано, що в деяких
випадках може виникати ефект постійної екстраполяції. Слід зауважити, у
деяких випадках послідовна екстраполяція ряду значень з грубими помилками, що може увести інтервал визначений умовою (2), внаслідок чого значення з грубими помилками, які появляться пізніше, до нього не потраплять.
Тому в алгоритм слід ввести обмеження на число послідовних екстраполяцій.
Використання розробленого алгоритму редагування вихідних
вимірювальних даних на основі процедури з обчисленням стандартного
відхилення в вимірювальному тракті числового вимірювального перетворювача монітора температури теплоносія ядерного реактора дозволяє підви-
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щити точність і надійність результатів вимірювань в промислових умовах та
умовах підвищеного рівня завад.
Література.
Отнес Р., Эконсон Л.. Прикладной анализ временных рядов. – М.: Мир, 1982. – 428 с.

УДК: 621.311.22; 621.31
ПІДСИСТЕМА ВИМІРЮВАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ ТЕПЛОНОСІЯ
ПЕРШОГО КОНТУРУ ЯДЕРНОГО РЕАКТОРА
ГРИЧАНЮК А.К., ШАНТИР С.В.
НТУУ ‘КПІ’

Безпечна експлуатація сучасних ядерних реакторів (ЯР) потребує оперативного моніторингу основних нейронно-фізичних та тепло гідравлічних
процесів, які протікають в активній зоні. Визначення параметрів цих процесів відбувається шляхом моніторингу нейронної та теплової потужності ЯР,
основою якого є вимірювання температури в першому контурі. Відповідно до
державних стандартів та керуючих документів підлягають безперервному
моніторингу температурний стан реактора та головного циркуляційного трубопроводу (ГЦП). Внутрішній моніторинг реактора передбачає моніторинг
температури: теплоносія на виході тепло генеруючої збірки (ТГЗ) з термоелектричними перетворювачами (ТП ) в вибіркових точках (95 ТП); теплоносія під кришкою реактора (ТКР) з ТП в вибіркових точках (4 ТП); збірок
датчиків всередині реактору (ЗДВР) – 4 ТП та 1 термоперетворювач опору
платиновий (ТОП) в вибіркових точках (60 ЗДРВ). Моніторинг ГЦП виконується на вимірюваннях температури в вибіркових точках на вході і виході з
реактору (48 ТП та 48 ТОП). Вимірювання температури ТП ґрунтується на
методі розрахунку за індивідуальними градуювальними характеристиками з
приведенням еталонної точки до нуля. Використання перетворювачів з
індивідуальною функцією перетворення і відповідними методами розрахунку
має негативні наслідки - передбачає наявність в вимірювальних ланцюгах
комутаторів, які є джерелом паразитної термо-е.р.с., передбачає наявність в
підсистемі комп’ютерних засобів високої продуктивності, неможливість задовольнити задані метрологічні характеристики при роботі в реальному часі.
Використання сучасних електронних компонентів та засобів комп’ютерної
техніки дозволяє покращити технічні і метрологічні характеристики та
функціональні можливості вимірювальних каналів температури та привести
їх у відповідність до міжнародних стандартів в галузі атомної енергетики.
Метою даної роботи є розробка та дослідження структури та окремих
структурних елементів підсистеми вимірювання температури теплоносія
першого контуру ЯР.
В роботі запропонована архітектура побудови підсистеми вимірювання
температури теплоносія першого контуру ЯР (рисунок 1). В даній архітектурі
задача вимірювання та моніторингу температури першого контуру ЯР
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вирішується застосуванням багатоканальних модулів-моніторів температури,
які використовують в якості датчиків температури ТП та ТОП встановлених
в реакторі та в головному циркуляційному трубопроводі відповідно до вимог
експлуатаційних документів на ЯР. Підключенням термоперетворювачів виконується безпосередньо до аналого-цифрових перетворювачів, що виключає
комутатори сигналів малої потужності та джерело виникнення паразитної
термо-е.р.с.. Кожний модуль-монітор побудований на мікроконтролері. Таке
рішення дає можливість розподілення обчислювальних потужностей по
складовим вимірювальної системи, використовувати мікрокомп’ютери малої
потужності та забезпечити вимірювання температури з заданими метрологічними характеристиками. Конструкція підсистеми блочно-модульна.
Модулі-монітори конструктивно об’єднуються в крейтах через магістраль
VME. Кожний крейт має індивідуальне джерело живлення контролер
магістралі, який поєднує функції зовнішніх комунікацій. В якості зовнішньої
комунікації використовується локальна мережа Ethernet, до якої підключені
сервер та робочі станції користувачів. Сервер призначений для накопичення
інформації про тепловий стан реактора взагалі та його окремих зон. Комплексна обробка інформації з подальшим визначенням теплового стану ЯР і
ГЦП виконується в режимі реального часу робочими станціями на інформаційному полі сервера через систему запитів SQL або безпосереднім отриманням вимірювальної інформації від модулів моніторів. Програмний комплекс робочої станції підтримує інтерактивний діалоговий режим інтерфейсу
«Оператор - комп’ютер».
Ядерний реактор
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Рис. 1 – Структура підсистеми вимірювання температури теплоносія першого
контуру ЯР
В роботі сформовані вимоги до структури підсистеми вимірювання температури теплоносія першого контуру ЯР та спроектовані окремі модулі. Виконано математичне моделювання окремих модулів в середовищі Matlab, яке
підтвердило відповідність їх характеристик сформованим вимогам.
Література.
1. Рубичев, Н. А. Измерительные информационные системы: Учебное пособие. - М. :
Дрофа, 2010. - 334 с..
2. Е.С. Полищук. Измерительные преобразователи. –Киев: Вища шк., 1981. – 291 с.

УДК: 004.194
НЕЙРОННЫЕ СЕТИ
ГОДОВАНЫЙ А. Ю., МОТИН М.Н.
НТУУ ‘КПИ

В современную эпоху активного развития информационных технологий,
нашли свое применение, так называемые, самообучающиеся системы. Самообучающаяся система – это интеллектуальная информационная система, которая на основе примеров реальной практики автоматически формирует
определенные выводы (единицы знаний). В работе таких системы зачастую
задействованы искуственные нейронные сети, которые построены по аналогии с работой человеческого мозга.
Нейронные сети – это самообучающиеся интеллектуальные информационные системы, которые на основе обучения по реальным примерам строят
ассоциативную сеть понятий (нейронов) для параллельного поиска на ней
решений. В результате обучения на примерах строятся математические решающие функции (передаточные функции или функции активации), которые
определяют зависимости между входными (Xi) и выходными (Yj) признака-

ми (сигналами).
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Здесь Xi – входные признаки; Wi – степень влияния входного признака
на выходной (вес значения); S – взвешенная сумма значений входных признаков; f(s) – решающая функция; Y – выходные признаки (сигналы).
Каждая такая функция, называемая по аналогии с элементарной единицей человеческого мозга – нейроном, отображает зависимость значения выходного признака (Y) от взвешенной суммы (U) значений входных признаков
(Xi), в которой вес входного признака (Wi) показывает степень влияния
n

входного признака на выходной: Y  f ( X i Wi )
i 1

Решающие функции используются в задачах классификации на основе
сопоставления их значений при различных комбинациях значений входных
признаков с некоторым пороговым значением. В случае превышения заданного порога считается, что нейрон сработал и, таким образом, распознал некоторый класс ситуаций. Нейроны используются и в задачах прогнозирования, когда по значениям входных признаков после их подстановки в выражение решающей функции получается прогнозное значение выходного признака.
Нейроны могут быть связаны между собой, когда выход одного нейрона
является входом другого. Таким образом, строится нейронная сеть, в которой
нейроны, находящиеся на одном уровне, образуют слои.

Вопрос построения нейронной сети решается в два этапа: Выбор типа
(архитектуры) нейронной сети; Подбор весов (обучение) нейронной сети.
На первом этапе следует выбрать следующее: какие нейроны необходимо использовать (число входов, передаточные функции); каким образом следует соединить их между собой; что взять в качестве входов и выходов
нейронной сети.
Существует несколько десятков различных нейросетевых архитектур,
причем эффективность многих из них доказана математически. Наиболее популярные и изученные архитектуры - это многослойный перцептрон,
нейронная сеть с общей регрессией, нейронные сети Кохонена и другие.
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На втором этапе нам следует "обучить" выбранную нейронную сеть, то
есть подобрать такие значения ее весов, чтобы она работала нужным образом.
Обучение нейронной сети сводится к определению связей (синапсов)
между нейронами и установлению силы этих связей (весовых коэффициентов). Алгоритмы обучения нейронной сети упрощенно сводятся к определению зависимости весового коэффициента связи двух нейронов от числа примеров, подтверждающих эту зависимость.
Рассмотрим алгоритм обучения нейросети на примере распознавания
символов при рукописном вводе.

Имеется некоторая база входных данных, содержащая примеры (набор
рукописных изображений букв). Предъявляя изображение буквы "А" на вход
нейронной сети, мы получаем от нее некоторый ответ, не обязательно верный. Нам известен и верный (желаемый) ответ - в данном случае нам хотелось бы, чтобы на выходе нейронной сети с меткой "А" уровень сигнала был
максимален. Обычно в качестве желаемого выхода в задаче классификации
берут набор (1, 0, 0, ...), где 1 стоит на выходе с меткой "А", а 0 - на всех
остальных выходах. Вычисляя разность между желаемым ответом и реальным ответом сети, мы получаем 33 числа - вектор ошибки. Алгоритм обратного распространения ошибки - это набор формул, который позволяет по
вектору ошибки вычислить требуемые поправки для весов нейронной сети.
Одну и ту же букву (а также различные изображения одной и той же буквы)
мы можем предъявлять нейронной сети много раз. Такой метод обучения
называется «обучение с учителем».
После многократного предъявления примеров веса нейронной сети стабилизируются, причем нейронная сеть дает правильные ответы на все (или
почти все) примеры из базы данных. В таком случае говорят, что "нейронная
сеть обучена", или "нейронная сеть натренирована". В программных реализациях можно видеть, что в процессе обучения величина ошибки (сумма
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чина ошибки достигает нуля или приемлемого малого уровня, обучение
останавливают, а полученную нейронную сеть считают натренированной и
готовой к применению на новых данных.
После того, как нейронная сеть обучена, Она может быть применена для
решения конкретной задачи.
Применение данных методов обработки информации доказывает их целесообразность и практичность для решения широкого круга реальных задач,
таких как автоматизация процессов распознавания образов, адаптивное
управление, аппроксимация функционалов, прогнозирование, создание экспертных систем, организация ассоциативной памяти и многих других.
Литература.
1. Ф.Уоссермен, Нейрокомпьютерная техника, М.,Мир, 1992
2. С.Хайкин Нейронные сети, Уильямс, 2006
3. Итоги науки и техники: физические и математические модели нейронных сетей,
том 1, М., ВИНИТИ, 1990.
4. Самообучающиеся системы [Электронный ресурс]: http://www.life-prog.r

УДК: 681.518
ОСНОВНІ ОДИНИЦІ ФІЗИЧНИХ ВЕЛИЧИН
ФРАНОВСЬКА Т., МОТІН М.М.
НТУУ ‘КПІ’

Поняття фізичної величини - це найзагальніше поняття у фізиці та метрології. Під фізичною величиною слід розуміти властивість, спільну в
якісному відношенні для багатьох матеріальних об'єктів та індивідуальну в
кількісному відношенні для кожного з них. Усі об'єкти мають масу і температуру, проте для кожного окремого об'єкта як маса, так і температура різні та
конкретні за певних обставин.
Виділяють три групи фізичних величин, вимірювання яких здійснюється
за принципово різними правилами.
До першої групи відносяться величини, множина розмірів яких визначається лише за відношеннями типу "тверде — м'яке", "тепле — холодне",
"кисле — солодке" та ін. У математиці такі відношення дістали назву відношення порядку й еквівалентності. Наявність подібних відношень встановлюється теоретично, виходячи із загально-фізичних міркувань, або ж експериментально, за допомогою засобів вимірювання та експериментатора.
Друга група величин характеризується тим, що відношення порядку й
еквівалентності стосується не тільки розмірів величин, а й відмінностей у парах цих розмірів. До другої групи відносяться такі величини, як потенціал,
енергія, температура та інші. Можливість порівняння інтервалів їх розмірів
зумовлена самими визначеннями цих величин. Так, інтервали температур будуть однаковими, якщо будуть однакові відстані між відповідними поділками
на шкалі ртутного термометра.
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Для третьої групи величин крім згаданих раніше визначень характерні
відношення, названі операціями, що подібні до арифметичного додавання та
віднімання. Операція приймається визначеною, якщо її результати (сума чи
різниця) за розмірами подібні до фізичної величини і вона може бути технічно реалізованою. За допомогою операції додавання можна реалізовувати
операцію множення на число п. Результат такого множення відповідає сумі п
розмірів певної вимірюваної величини. До таких величин відносяться: довжина, тиск, маса, термодинамічна температура тощо. До величин третьої
групи можна віднести і множину інтервалів розмірів величин другої групи,
тому що для них можливо встановити операцію, подібну до додавання.
Оскільки всі арифметичні операції зводяться до додавання, то ці величини
виявляються найпридатнішими для використання у фізиці. Тому їх найчастіше називають фізичними.
У 1954 році Генеральна конференція з мір і ваги затвердила основні
одиниці Міжнародної системи одиниць.
Основні одиниці системи СІ
Одиниця
СкороченВизначення основних оди- Величина
вимірювання ні
познаниць відповідно до рішення Генечення
одиральної конференції з мір і ваги:
ниць
метр - довжина шляху, який
Довжина
Метр
m
проходить світло у вакуумі за Маса
Кілограм
kg
1/29979245 частину секунди;
Час
Секунда
s
кілограм - одиниця маси, що Сила електрично- Ампер
A
дорівнює масі Міжнародного го струму
Термодинамічна
Кельвін
K
прототипу кілограма;
секунда - 9 192 631 770 температура
Кандела
kd
періодів випромінювання перехо- Сила світла
Кількість речови- Моль
mol
ду між двома надтонкими рівнями ни
основного стану атома цезію-133;
ампер — сила незмінного струму, який, проходячи через два паралельних прямолінійних провідники нескінченної довжини і занадто малого круглого перерізу, що розміщені на відстані метра один від одного у вакуумі,
утворив би між провідниками силу в 2*10-7Н на кожний метр довжини;
кельвін — одиниця термодинамічної температури - 1/273,16 частини
термодинамічної температури потрійної точки води;
кандела — сила світла, що випромінюється з площі у 1/600 000 м2 перерізу повного випромінювача у перпендикулярному до цього перерізу
напрямку при температурі затвердіння платини та тиску 101325 Па;
моль — кількість речовини, яка вміщує стільки ж молекул (атомів, частинок), скільки вміщується атомів у нукліді вуглецю-12 масою в 0,012 кг.
Крім основних одиниць СІ є велика група похідних одиниць, які визначаються за законами взаємозв'язків між фізичними величинами або ж на ос-
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нові визначення фізичних величин. Відповідні похідні одиниці СІ виводяться
із рівнянь зв'язку між величинами.
Література.
1. В.Д.Цюцюра, С.В.Цюцюра. Метрологія та основи вимірювань. Навч. посібн., К.,
"Знання -Прес", 2003

УДК 004.67: 681.518.3
МОДЕЛИРОВАНИЕ МЕХАНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ С
НЕЛИНЕЙНЫМИ УПРУГИМИ СВЯЗЯМИ
БОДАК И., ШАНТЫРЬ С.В.
НТУУ ‘КПИ’

Моделирование систем на цифровых компьютерах является самым распространенным и эффективным как при исследованиях самих систем, так и
при создании измерительных информационных систем, которые их обслуживают. В качестве критерия эффективности часто используется критерий минимума вычислительных затрат при заданной точности моделирования. Одним из актуальных методов сокращения вычислительных затрат является использование экономичных рекуррентных алгоритмов.
Цель работы - создание динамической модели механической системы с
нелинейными упругими связями.
Создание динамической модели механической системы выполняется в
несколько этапов: формирование системы дифференциальных уравнений;
преобразование системы дифференциальных уравнений в систему алгебраических уравнений; разработка рекуррентного алгоритма модели.
Точечный элемент одномерной механической системы, которая состоит
из N точечных элементов с массами mi , находящихся в вязкой среде с коэффициентом демпфирования  i и между которыми существуют упругие связи
kij , может быть описан дифференциальным уравнением
mi x(i ) (t )  i x (i ) (t )   kij xij (t )  F (i ) (t )
j

где F (t ) - внешняя сила, действующая на i -й точечный элемент. Используя модель отдельного элемента, составим систему дифференциальных
уравнений для N связанных элементов и преобразуем ее в систему алгебраических уравнений методом конечных разностей
(i )

xn(i)1  a0(i )  a1(i ) xn(i )  a2(i ) xn(i)1   bij xn(ij )
j

mi

 i
2
kij
где a0(i ) 
, a1(i ) 
, a2(i )   t 2t , bij 
,
mi
i
mi
i
mi
i
mi
i




t 2 2t
t 2 2t
t 2 2t
t 2 2t
xn(ij )  ( xn(i )  x0(i ) )  ( xn( j )  x0( j ) ) . При условии i  const нелинейность упругих свяFn(i )

2mi
t 2

зей задается выражением kij  a[( xn( j )  x0( j ) )  ( xn(i )  x0(i ) )]2 .
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В работе выполнены разработка алгоритма динамической модели механической системы из трех элементов и кода программы в среде Delphi на
универсальном компьютере.
Выводы: Созданная динамическая модель механической системы позволяет выполнять моделирование в реальном времени и может быть использована при проведении исследований механических систем, а также для имитации измерительных информационных сигналов.
Література.
1. Рубичев, Н. А. Измерительные информационные системы: Учебное пособие. - М. :
Дрофа, 2010. - 334 с.
2. Измерительные преобразователи. Е.С. Полищук. –Киев: Вища школа, 1981. – 291
с.

УДК 528.517
АНАЛІЗ ПОХИБОК УЛЬТРАЗВУКОВОГО ВИМІРЮВАЧА ДАЛЬНОСТІ
Бобков Ю.В., Захарчук М.В.
НТУУ’КПІ’, bobkov_yuriy@ukr.net

В імпульсних ультразвукових вимірювачах дальності визначення дальності здійснюється за рахунок знаходження часу проходження випроміненого сигналу до об’єкту вимірювання і назад. При цьому виникає ряд похибок,
що пов’язані з невизначеністю зафіксованих моментів випромінення та прийому ультразвукових імпульсів. В значній мірі ці похибки визначаються особливостями побудови конкретного дальноміру.
Ціллю даної статі є аналіз похибок ультразвукового вимірювача дальності.
Розглянемо аналіз похибок імпульсного ультразвукового вимірювача
дальності побудованого за схемою приведеною на рис. 1.
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П

Ф

ФЧІ

АЦП

МК

КІ

БЖ

ЦВП

Рис. 1 – Структурна схема імпульсного ультразвукового вимірювача
дальності
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На рисунку 1 позначені: П – підсилювач; УЗВ – ультразвуковий випромінювач; УЗП – ультразвуковий приймач; НП – нормуючий підсилювач; Ф –
формувач; ФЧІ – формувач часового інтервалу; АЦП – аналогово-цифровий
перетворювач часу; МК – мікроконтролер; КІ – контролер індикації; ЦВП –
цифровий відліковий пристрій; БЗІ – блок запису інформації; БЖ – блок живлення.
В даній схемі АЦП часу виконаний на базі лічильника, що входить до
складу МК. Тому для спрощення апаратно-програмної реалізації, при перетворені вимірюваного інтервалу часу, пропорційного відстані , запуск лічильника здійснюється переднім фронтом сигналу ФЧІ, що безпосередньо формується по сигналу МК. Зупинка лічильника здійснюється по задньому
фронту сигналу ФЧІ, що формується із сигналу прийнятого УЗП, після проходження через НП та Ф.
Розглянемо структурну схему вимірювального каналу, яка зображена на
рис. 2.
П

УЗВ

УЗП

НП

Ф

АЦП
ФЧІ

Рис. 2 – Структурна схема вимірювального каналу
На рис. 2 позначені:
– значення часу на виході УЗВ;
– значення
часу на вході УЗП;
– значення часу на вході П і на вході ФЧІ, по якому
формується передній фронт сигналу ФЧІ;
– значення часу на вході ФЧІ,
по якому формується задній фронт сигналу ФЧІ;
– значення часу на виході
ФЧІ;
– код на виході АЦП часу.
В загальному вигляді рівняння вимірювання дальності має наступний
вигляд:
де
– час проходження сигналу від дальноміра до об’єкту і назад, –
швидкість звуку в повітрі.
Виходячи з даної формули можна зробити висновок, що інформативним
параметром, тобто величиною яка пропорційна дальності, є проміжок часу
між моментами випромінювання та прийому сигналу УЗВ і УЗП, відповідно.
Код на виході АЦП часу:
Таким чином в даній схемі відбувається заміна інтервалу часу
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ки. Оскільки перетворення в даній схемі відбувається в часовій області, то
похибки, що виникають, будуть носити адитивний характер.
Структурна схема вимірювального каналу з урахуванням адитивних похибок блоків приведена на рисунку 3.
П

УЗВ

УЗП

НП

Ф

ФЧІ

АЦП

Рис. 3 – Структурна схема вимірювального каналу з урахуванням адитивних
похибок
На рисунку 3 позначені:
– адитивні
похибки відповідних блоків, у часовій області.
Відповідно до схеми на рисунку 3 часові сигнали на вході ФЧІ можна
представити у вигляді:

.
Тоді інтервал часу на виході ФЧІ буде:

Виходячи з отриманої формули, можна зробити висновок, що методична
похибка, що виникає в результаті заміни інтервалу часу
інтервалом , що
вимірюється, буде:
Загальна адитивна похибка вимірювання
складається із методичної
похибки
та адитивної похибки
АЦП часу:

Проаналізуємо похибки запропонованої схеми з урахуванням конкретної
елементної бази.
Похибки ультразвукового випромінювача та приймача обумовлені швидкодією (часом розсмоктування об’ємних зарядів) транзисторів, які входять в
їх конструкцію. В якості випромінювача використовується МУП–3 та приймача МУП–4. В них використовується транзистор КТ972А і час розсмоктування складає
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ворювачів не виникає потреба у використані підсилювача та нормуючого
пристрою. Тому їх похибки можна прирівняти нулю.
В якості формувача використовується компаратор LMV762, його похибка визначається затримкою, що складає
(при рівні спрацьовування 5мВ).
В якості формувача часового інтервалу вибраний RS тригер SN54279.
Його похибка обумовлена затримками на R та S входах, які складають
та
.
Оскільки АЦП часу виконаний на лічильнику мікроконтролера, то його
похибка визначається частотою кварцового генератора. Оскільки при використані мікроконтролера MC68HC12В32 з частотою кварцового генератора
10 MГц похибка
мкс, то її значенням можна знехтувати.
Таким чином сумарна похибка складає:
При швидкості звуку
(при температурі навколишнього середовища 20 ) та відстані до об’єкту вимірювання
:

Тоді приведене значення похибки буде:

Оскільки отримане значення похибки визначається методичною похибкою, що виникає в результаті заміни інтервалу часу
інтервалом , то її
систематична складова може бути суттєво скорегована в мікроконтрелері.
Для цього необхідно:
- визначити систематичні складові адитивних похибок в часовій області
кожного з блоків з урахуванням обраної елементної бази;
- ввести отримане значення в МК, що розраховує результат вимірювання
дальності, для його корекції.
Випадкові складові адитивних похибок кожного з блоків можна зменшити шляхом осереднення результатів вимірювання за певний проміжок часу.
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СЕКЦІЯ: ЧУТЛИВІ ЕЛЕМЕНТИ, НАВІГАЦІЙНІ СИСТЕМИ,
СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ РУХОМИМИ ОБ’ЄКТАМИ, А ТАКОЖ
ПРОЕКТУВАННЯ ТА КОНСТРУЮВАННЯ АВІАЦІЙНО-КОСМІЧНОЇ
ТЕХНІКИ
Керівник: Збруцький Олександр Васильович – професор, доктор технічних наук, декан ФАКС, голова комітету, керівник секції «Чутливі елементи,
навігаційні системи, системи керування рухомими об’єктами»
Секретар: Рижков Лев Михайлович - професор, доктор технічних наук,
професор кафедри ПСКЛА, секретар секції «Чутливі елементи, навігаційні
системи, системи керування рухомими».
Фахівці кафедри приладів та систем керування літальними апаратами
ведуть наукові дослідження та проектно-конструкторські розробки за різними авіаційно-космічними тематиками: інерціальні датчики; навігаційні прилади та системи; системи керування літальними апаратами; надлегкі та безпілотні літальні апарати. Створена наукова школа в галузі сучасних навігаційних систем.На конференції будуть обговорени питання:
Загальні питання розвитку космонавтики, чутливі елементи систем навігації і керування рухомими об’єктами; інтегровані, автономні та інші навігаційні системи, та системи та засоби керування рухомими об’єктам; конструювання авіаційно-космічної техніки, автоматизація наукових досліджень,
інформаційні технології та моделювання.

Науково - технічна конференція викладачів, науковців, аспірантів та студентів присвячена Дню Науки, 26 – 27 травня 2014 року

268

Факультет авіаційних та космічних систем НТУУ «КПІ»
УДК: 519.95: 518.0: 621.391: 681.325
АНАЛИЗ АЛГОРИТМА ОПТИМАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
САМОЛЕТОВ
ЗИНЧЕНКО В.П., БОРИСОВ В.В.
НТУУ ’КПИ’, E -MAIL: BVV1958@VOLIACABLE.COM

Задача оптимального проектирования сложного технического объекта
(СТО) рассматривается как задача принятия решения на трех этапах: "внешнее" проектирование, "формирование облика" и "внутреннее" проектирование [1]. В случае единственного критерия эффективности F x  задача оптимального проектирования заключается в определении вектора конструктивных параметров x  x1, x2 ,..., xN  , x  X :
x0  Arg max xX F x  , где Arg max xX F x   x  X | F x   max x!X F x

(1)
Проектирование самолета связано с большой размерностью N вектора
x [2], что требует больших ресурсов для определения значений F x  , и поэтому решение (1) необходимо представить как декомпозицию нахождения векторов x   X  и решения (2): x0  Arg max x X  F  X  ,
(2)
где: u i xi  1,2,..., m - частные критерии качества СТО, F x  - монотонный,
U  - множество оптимальных по Парето векторов из U ,  X  - множество
векторов x  X для которых ux  U  .
В этом случае этап "формирование облика" не зависит от критерия F ,
что позволяет существенно сократить число вариантов СТО на этапе "внешнего" проектирования. Решение (2) является решением задачи (1), а процедура "формирования облика" состоит в построении паретовского множества
u, X  . Такая же задача должна решаться и на этапе "внутреннего" проектирования. Отметим, что задача построения множества u, X  является непростой из-за большой размерности вектора x  x1, x2 ,..., xN  и сложной структуры
множества X . Выходом из этой ситуации является дальнейшая декомпозиция и создание иерархии задач "внутреннего" проектирования.
В [2] показано, что декомпозиция конечно-элементной модели (КЭМ)
уменьшает трудоемкость проектирования СТО, в частности, самолета, за счет
оптимизации размерности локальных векторов xi  x1, x2 ,..., xN  . При этом оптимальность векторов по Парето означает, что размерности трудоемкости
всех подзадач, на которые в процессе декомпозиции разбивается общая задача проектирования, должны быть примерно одинаковы. Это условие выполняется в случае примерного равенства размерностей векторов N i . Исследование задачи построения КЭМ планера самолета показало, что для каждой такой КЭМ существует конечный уровень декомпозиции, ниже которого декомпозиция не имеет смысла, так как становится невозможным дальнейшая
декомпозиция функций элементов планера. Показано, что для выполнения
i
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условия равенства трудоемкости на конечном уровне декомпозиции должен
использоваться автоматический алгоритм формирования структуры КЭМ.
Установлено, что количество классов алгоритмов формирования структур КЭМ на конечном уровне декомпозиции относительно невелико. Например, для конечного уровня декомпозиции КЭМ планера самолета достаточно
не более 10 классов алгоритмов формирования структур КЭМ силовых элементов конструкции.
Применение автоматизированных алгоритмов формирования структур
КЭМ элементов конструкции СТО, в сочетании с автоматическим синтезом
структур и свойств, позволяет существенно уменьшить общую трудоемкость
проектирования.
1. Зінченко В.П., Борисов В.В. Синтез структур і властивостей скінченноелементних моделей планера літака // Наукові вісті НТУУ "КПІ", 2011. - Вып. № 1. –
C. 69 – 78.
2. Борисов В.В., Зинченко В.П. Анализ актуальных проблем информационной технологии декомпозиции и синтеза конечно–элементных моделей// Открытые информационные и компьютерные интегрированные технологии. – Харьков: Гос. Аэроком. Ун-т
"ХАИ", 2009. – Вып. № 44. – C. 79 – 91.

УДК: 629.735
ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АВТОМАТИЧЕСКОЙ
ПОСАДКИ БЕСПИЛОТНОГО САМОЛЕТА
Бурнашев В.В.
НТУУ ’КПИ’, E-mail: room308@cisavd.ntu-kpi.ua

Автоматизация посадки может значительно повысить эффективность и
безопасность эксплуатации пилотируемых и беспилотных самолетов, а также
расширить географию применения и перечень решаемых ими задач. Сложность реализации данного режима обусловлена строгими требованиями к параметрам полета. Обеспечение изменения параметров полета в допустимых
пределах напрямую зависит от возможностей системы навигации и ориентации используемой на борту.
Целью проведенных исследований являлась разработка информационной системы, способной удовлетворить требованиям управления автоматической посадкой. Для решения основной задачи – определения точностных характеристик системы ориентации и навигации, необходимо было рассмотреть ряд вспомогательных задач управления самолетом на этапе посадки.
Отклонения параметров полета от требуемых значений происходят из-за
ошибок формирования траекторий и ошибок стабилизации. Ошибки формирования траекторий полностью определяются погрешностями информационной системы. Ошибки стабилизации зависят от точности информационной
системы также как от наличия других источников возмущений и динамических характеристик самолета.
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Для определения ошибок формирования траекторий рассмотрены различные способы задания программы движения самолета, совершающего посадку. При этом предложен подход к решению задачи задания программного
движения при автоматическом выравнивании. Он основан на решении обратной задачи динамики и позволяет получить закон изменения высоты или
другой координаты состояния, обеспечивающий желаемые значения параметров полета в точке касания при выполнении ограничений на протяжении
данного этапа посадки. Предложены также более грубые законы автоматического выравнивания, основанные на свободном и полужестком формировании траекторий.
Законы стабилизации самолета на заданных траекториях разрабатывались на основе метода аналитического конструирования регуляторов. В результате исследований предложена усовершенствованная методика синтеза.
В итоге получены зависимости ошибок формирования траекторий и
ошибок стабилизации от погрешностей системы навигации и ориентации.
Это позволило составить неравенства, ограничивающие погрешности определения текущих параметров полета экстремальными значениями вертикальной и горизонтальной скорости касания, координат места касания, а также
предельными отклонениями параметров траектории во время полета.
Указанные неравенства позволяют выбрать или спроектировать систему
навигации и ориентации с характеристиками, удовлетворяющими требованиям автоматического управления посадкой самолета. Справедливость полученных соотношений подтверждается многочисленными результатами моделирования автоматического приземления по неточной информации.
УДК: 629.784.24
СИСТЕМА ПОСАДКИ БЕЗПІЛОТНОГО ЛІТАЛЬНОГО АПАРАТУ НА
БАЗІ КОМПЛЕКСОВАНИХ СИСТЕМ
Костенко О.А, Попов В.В.,
НТУУ ’КПИ’, E-mail: room308@cisavd.ntu-kpi.ua

З кожним роком створення безпілотних літальних апаратів (БПЛА), які
використовуються у цивільній і військовій авіації з метою зменшення втрат
авіаційної техніки, зниження вартості на її експлуатацію, виключення ризику
для втрати людиною життя, зокрема життя льотного складу та підвищення
ефективності її використання набуває дедалі більшої популярності серед багатьох напрямків розвитку авіаційної техніки . Для вдалого вирішення задачі
безпечного заходу на посадку, необхідно чітко визначити правила та порядок
виконання заходу на посадку, оснащення аеродромів, площ приземлення
спеціальними технічними системами, вироблення методик, рекомендацій з
використання систем посадки, а також дії у разі особливих випадків. Від
успішного виконання всіх цих заходів в істотній степені залежить безпека та
регулярність польотів літаків.
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Від точності роботи засобів ближньої навігації і та сучасних систем організації посадки, від стабільності їхніх параметрів і загальної надійності в
істотному ступені залежать безпека та регулярність польотів літаків. Цією
обставиною можна пояснити й те значення, що надається зазначеним засобам
у різних країнах і у міжнародному масштабі.
Для уникнення можливих конфліктних ситуацій навколо кожного літака,
а також для запобігання зіткнень, в повітрі повинен бути визначений порядок
розміщення літальних апаратів на безпечній відстані один від одного по
кожній із трьох осей x, y, z, а також забезпечений деякий захисний простір в
межах якого може знаходитися тільки один літальний апарат (рис. 1).
Для того, щоб вкластися в наведені норми, екіпаж літака, а в нашому
випадку для БПЛА – ситема автоматичного керування польотом мають
отримувати інформацію про просторове місце літатака (ПМЛ) з достатньою
точністю. Головними джерелами такої інформації є бортові навігаційні
засоби, в тому числі і радіотехнічні.

Рис. 1. Захисний простір літака
За комплексного використанням характеристик цих систем, радіотехнічної та інерційної навігаційної системи, можна організувати отримання інформації про відхилення БПЛА від заданої глісади планування з покращеними характеристиками точності.
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Рис. 2. Характеристики сигналів радіотехнічної системи посадки,
інерційноїнавігаційної системи та GPS: ІНС – інерційна навігаційна система,
GPS - global posіtіonіng system, РТС – радіотехнічна система, ГРМ – гліссадний радіомаяк, ЗПС – злітно-посадкова смуга
Реалізація такої схеми комплексування радіотехнічної системи забезпечення посадки та інерційної системи навігації підвищує точність траєкторного керування польотом БПЛА та безпеку здійснення посадки.
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Рис. 3. Функціональна схема системи автоматичного керування
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УДК:532.5:629.735
МНОГОЦЕЛЕВОЙ БПЛА С КОМПЛЕКТОМ КРЫЛЬЕВ
РАЗЛИЧНОГО УДЛИНЕНИЯ
ЛЕМКО О.Л.
НТУУ ’КПИ’, E-mail: room308@cisavd.ntu-kpi.ua

Постановка задачи. Целью данной работы является оценка аэродинамических и летно-технических характеристик проекта многоцелевого БпЛА,
необходимых для принятия решения на дальнейшую его разработку.
Идея создания такого аппарата состоит в том, что при неизменных массогабаритных параметрах фюзеляжа и хвостового оперения и массе целевой
нагрузки, в зависимости от задачи БпЛА, решаемой в данный момент, устанавливается крыло определенного удлинения, позволяющее обеспечить выполнение поставленной задачи в оптимальной для этого конфигурации по
дальности, продолжительности и скорости горизонтального полета.
Результаты исследования. Аэродинамическая компоновка проектируемого БпЛА со сменным крылом различного удлинения (=7…13), выполнена по классической аэродинамической схеме с V-образным хвостовым оперением, и толкающим винтом, расположенным за хвостовым оперением. Крыло
имеет поперечное «V» ( = 3). БпЛА предполагается турбовинтовым двигателем мощностью 450 л.с., расположенным в хвостовом отсеке фюзеляжа.
В фюзеляже трапециевидного сечения должны размещаться целевая
нагрузка, бортовое оборудование и топливные баки. Шасси трехопорное,
убирающееся в полете в фюзеляж, с носовым колесом. В переднем отсеке
фюзеляжа, на нижней его поверхности, установлена поворотная платформа
(турель) для размещения электронно-оптического и тепловизионного оборудования. Стартовая масса БпЛА составляет 600 кг.
Расчет аэродинамических и летно-технических характеристик представленного проекта БпЛА проводился с помощью расчетной программы «Light
Aircraft» для высоты полета Н = 0 км. Однако программа позволяет проводить расчет для высот полета от 0 до 11 км. Расчет выполнен для пяти компоновок, с различными удлинениями и стреловидностью крыла. Результаты
расчетов сведены в итоговые таблицы и представлены в виде графических
зависимостей с уа  f ( ), c xa  f (c ya ), K  f (c ya ) .
Использование стреловидного крыла в сочетании с несущими профилями (вариант №5) существенно увеличивает значение коэффициента с у м ах и
критический угол атаки. Это позволяет улучшить маневренные характеристики по сравнению с первыми четырьмя, а также отодвигает диапазон крейсерских скоростей от опасных режимов полета. Установка на БпЛА стреловидного крыла, конструктивно более жесткого, чем трапециевидные крылья
большого удлинения, позволяет использовать аппарат в качестве ударного
БпЛА без ограничений по нормальным перегрузкам.
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УДК: 681.3+615.89
БОРТОВИЙ ОБЧИСЛЮВАЧ МІКРОСУПУТНИКА
МЕЛАЩЕНКО О.М., РИЖКОВ Л.М.
НТУУ ’КПІ’, E-mail: oleg_mela@ukr.net

Без перебільшення можна стверджувати, що умови функціонування бортової обчислювальної машини штучних супутників Землі є одними з найжорсткіших. Бортовий обчислювач має забезпечити розв’язання задач керуванням супутником в умовах сильного іонізуючого випромінювання, великого
перепаду температури, обмеженого енергоресурсу, а також він має бути стійким до суттєвих механічних навантажень, якими супроводжується виведення
апарату на задану орбіту.
При розробці бортового обчислювача мікросупутника критичним фактором окрім вище перелічених є вимога його мінімального енергоспоживання при тому, що об’єм оброблюваної інформації і складність реалізованих алгоритмів не менші порівняно з дорогими апаратами. Дана обставина змушує
відмовитися від використання бортового обчислювача фон-нейманівської архітектури, згідно якої виконуються вбудовувані системи в форматі РС-104, і
шукати більш ефективні підходи реалізації складних алгоритмів керування
мікросупутників. Перспективним тут є використання цифрових сигнальних
процесорів (DSP) і програмованих логічних інтегральних схем (FPGA).
Застосування технології FPGA для реалізації бортового обчислювача
мікросупутника має переваги порівняно з загальноприйнятим підходом завдяки гнучкості програмування кристалу, можливості його перепрограмування на діючому об’єкті і його низькому енергоспоживанню.
Технологія FPGA дозволяє на одному кристалі реалізовувати пристрій,
функціональність якого традиційним підходом досягається об’єднанням
кількох різних апаратних реалізацій, що досягається завантаженням на
FPGA-кристал різних схем проектування. Інші ключові переваги технології
FPGA полягають в здатності коректувати неточності синтезу, компенсувати
перманентні відмови апаратури і забезпечувати оновлення алгоритму
функціонування бортового обчислювача при його експлуатації. Слід зазначити, що система керування мікросупутником є досить складною алгоритмічно,
причому значну долю складнощів при її розробці і реалізації становить
апріорна невизначеність умов функціонування апарату. З огляду на це реалізація бортового обчислювача на основі технології FPGA дозволить виправити помилки синтезу в процесі його функціонування.
Особливістю реалізації системи керування мікросупутником на FPGA є
необхідність виконання обчислень з фіксованою комою. Дана обставина
змушує виконувати ретельне моделювання і макетування реалізовуваних алгоритмів. Така можливість надається сучасними САПР від фірм Xilinx i
Altera, а також середовищами Labview і Matlab.
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УДК: 629.783
CКІНЧЕННО-ЕЛЕМЕНТНА МОДЕЛЬ МІКРОСПУТНИКА ТА
МОДАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЙОГО КОНСТРУКЦІЇ
ВЕРХОЛАЗ О.В.
НТУУ ’КПІ’, E-mail: room308@cisavd.ntu-kpi.ua

Метою роботи є модальний аналіз конструкції силового каркасу мікросупутника МС-КПІ.
Для досягнення цієї мети в роботі були поставлені такі завдання:
- побудова оптимізаційної кінцево-елементної моделі силового каркасу
мікросупутника;
- врахування впливу елементів корисного навантаження на частоти власних коливань конструкції;
- оптимізація кінцево-елементної сітки з метою зменшення витрат машинного часу;
- розрахунок частот власних коливань конструкції мікросупутника.
Основними видами навантажень, що діють на КА в процесі виводу його
на орбіту є: широкополосна випадкова вібрація; ударні навантаження; акустичний шум; низькочастотне вібраційне навантаження; лінійні прискорення.
Космічний апарат повинен зберігати працездатність в умовах механічного навантаження по кожній із трьох взаємно ортогональних осей.
Для розрахунку напружень, що виникають у елементах конструкції КА,
з метою його оптимізації за масовим критерієм, проводиться розрахунок силових елементів КА на міцність. Однак, через наявність вібрацій, та велику
кількість силових факторів, що ускладнює визначення максимального навантаження в процесі виводу КА на орбіту, розрахунку на статичну міцність недостатньо для того, щоб зробити висновок про працездатність об’єкту дослідження.
Тому при розрахунках КА проводиться динамічний аналіз конструкції,
необхідною умовою для проведення якого є визначення його частот власних
коливань (модальний аналіз).
Отже визначення частот власних коливань конструкції мікросупутника
МС-КПІ є актуальною задачею.
Новизна роботи полягає у тому, що запропоновано алгоритм врахування впливу елементів корисного навантаження на динамічні характеристики
конструкції. Алгоритм дозволяє врахувати вплив цих елементів на динамічні
характеристики мікросупутника, при цьому не розраховуючи динамічні характеристики самих елементів, оскільки вони проходять випробування на резонансні характеристики при виробництві.
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УДК 629.784.24
КОНЦЕПЦІЯ РЕМОНТУ ПО ВІДНОВЛЕННЮ НЕСУЧИХ
ВЛАСТИВОСТЕЙ ПАНЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ ВАЖКИХ
ТРАНСПОРТНИХ ЛІТАКІВ
ЗАКОРА О.В., СУХОВ В.В.
НТУУ ’КПІ’, E-mail: room308@cisavd.ntu-kpi.ua

Процес створення літака не закінчується на етапі серійного випуску та
введення в експлуатацію. Надійність літака перевіряється у процесі його
експлуатації. Якість технічного обслуговування має першочергове значення
для забезпечення функціонування літального апарату (ЛА) і дотримання високих вимог, що гарантують його безпеку. Разом з цим ремонтні роботи та
якісне технічне забезпечення сучасного літака безпосередньо впливають на
економічність використання авіаційної техніки. Зростання цих витрат пов'язане із тенденцією ускладнення конструкції ЛА й подовження терміну його
експлуатації. Тому на цей час удосконаленню процесів ремонту та пошуку
альтернативних рішень для його виконання приділяють велику увагу, як одним з основних чинників підвищення загальної економічної ефективності
авіаційного транспорту.
У сучасному авіабудуванні продовжується тенденція заміни конструкцій
та виробів на композиційні. Загальною рисою нових матеріалів та конструкцій виготовлених із них є те, що для них характерні специфічні дефекти, які утворюються в процесі виробництва і експлуатації. Враховуючи високу можливість виникнення дефектів та пошкоджень стільникових конструкцій, контролю та ремонту їх приділяють велику увагу.
В даній роботі розглядаються питання експлуатації та використання
стільникових металічних конструкцій у панельних конструкціях важкого
транспортного літака. На прикладі інтерцептора розглянуті можливі варіанти
відновлення несучих властивостей елементу з врахуванням економічних, матеріальних, часових та інших показників.
При виконанні візуального та інструментального контролю агрегатів
механізації крила трьохшарової металічної стільникової конструкції у процесі експлуатації парка важких транспортних літаків встановлено, що на
окремих агрегатах даної конструкції виявляються пошкодження у вигляді
відшаровування обшивки від стільникового заповнювача, розміри та кількість таких пошкоджень збільшуються зі збільшенням нальоту та терміну
служби. Причиною цього є:
- порушення технологічного процесу виготовлення агрегатів;
- недостатня герметизація клейових швів;
- механічні пошкодження;
- старіння клеїв;
- різноманітність погодних умов в яких експлуатується ЛА та інше.
Дослідження ремонту трьохшарової металічної стільникової конструкції
включає в себе наступне:
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- розрахунок та аналіз напружено-деформованого стану (НДС), конструкції, що підлягає ремонту;
- врахування впливу геометрії додаткових конструктивних елементів;
- визначення етапів процесу ремонту;
- врахування впливу умов виконання робіт на рівень відновлення несучої здатності та інше.
До теперішнього часу, у наслідку наявності пошкоджень по розміру і по
стану деталей, які не підлягають ремонту, відшарування силових елементів
(силових накладок в зоні вузлів навіски) в конструкції інтерцепторів, наявна
велика кількість агрегатів для яких неможливо виконати ремонти, які забезпечать їх безпечну експлуатацію в межах знову встановлюваного проектного
ресурсу. Такі агрегати вимагають заміни при досягненні проектного ресурсу,
який становить половину від встановленого експлуатаційного терміну літака.
Слід відзначити наступну особливість стану агрегатів трьохшарової
стільникової, конструкції. Розміри пошкоджень та їх масштабність залежить
від технології виробництва деталей та умов які витримувались при цьому,
отже, безпосередньо пов'язані з підприємством на якому виготовлялись деталі.
Вартість нових панелей інтерцепторів для заміни пошкоджених висока.
Тому виконувати заміну для відносно невеликого парку літаків недоцільно,
економічно не вигідно. Ремонт агрегатів не дає потрібних результатів.
Запропоновано змінити існуючу конструкцію панелей інтерцептора на
нову, щоб забезпечити необхідні вимоги по міцності та жорсткості. Розглянуті варіанти конструкції з нервюрами, гофрами та лючками (клепані конструкції) потребують створення обладнання, оснастки (стапелів), а отже, потребують затрати значних економічних ресурсів. Конструкція, що потенційно
може вирішити проблему відшарування обшивки від стільникового заповнювача інтерцептора, полягає у приклеєні накладок до вже існуючої обшивки
і стягнення їх конструктивними елементами у вигляді стержнів.
Для підтвердження доцільності та можливості використання розглянутої
конструкції на реальних літаках побудована ЗD модель інтерцептора зі
зміненою конструкцією. У майбутньому буде проведено ряд розрахунків на
міцність та жорсткість, проаналізований напружено-деформований стан конструкцій.
Для побудови ЗD моделі використано програмний пакет FЕМАР. Для
проведення аналізу використовуватиметься розрахунок навантажень на літак,
вибрані декілька варіантів навантаженого стану літака та інтерцептора.
Концепція ремонту пошкоджень агрегатів, деталей, елементів важкого
транспортного літака полягає у визначенні характеру пошкодження, рівня
його поширення, масштабності і приведення можливих варіантів усунення
пошкодження. Варіант усунення пошкодження вибирається з міркувань економічності, доцільності, простоти застосування, вимог норм міцності та
жорсткості та інше.
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Проведена модернізація стільникової конструкції інтерцепторів важкого
транспортного літака дозволяє зменшити матеріальні, економічні, часові затрати на усунення пошкодження для подальшого успішного продовження
терміну експлуатації літака.
УДК: 629.784.23
ЧАСТОТИ І ФОРМИ ПРИ КОЛИВАННЯХ КРИЛА ЛІТАКА
ЧЕМЕРИС О.М., ЗАМЛИНСЬКИЙ О.С.
. НТУУ ’КПІ’, E-mail: room308@cisavd.ntu-kpi.ua

Питання вібрацій частин літака за останнім часом набувають все більшого значення. При проектуванні сучасних швидкісних літаків на ці запитання доводиться звертати істотну увагу. Досвід останніх років показав, що
якщо антивібраційні заходи не передбачені при проектуванні літака, то це
може призвести до сумних наслідків.
Задача по визначенню частот і форм коливань крила завжди виникає в
процесі його раціонального конструювання. Рішення задачі ускладнено наявністю змінних по довжині мас та жорсткостей.
В магістерській дисертації розроблено алгоритм автоматичного обчислення частот і форм при коливаннях крила методом послідовних наближень,
та математичну модель розрахунку частот і форм методом скінчених елементів, де крило розглядається як консольно закріплений стрижень змінної маси
і жорсткості.
Процес визначення частот і форм при коливаннях крила є досить трудомістким та потребує багато часу. Тому для скорочення термінів і трудомісткості процесу розрахунку в магістерській дисертації розроблено алгоритм автоматичного обчислення частот і форм при коливаннях крила методом послідовних наближень, де частота основного тону коливань визначається методом Релея. Обирається цей метод розрахунку, так як він є більш наближеним з методів для обчислення крила довільного перерізу і також часто
застосовується не тільки в авіаційних розрахунках. Цей метод базується на
використанні способу послідовних ітерацій, кількість яких залежить від вдалого вибору початкових значень.
На основі отриманих результатів можливо за короткий проміжок часу
проводити визначення частот і форм при коливаннях крила, та шляхом
підбору параметрів вибрати їх значення, які не попадуть в резонанс. Також
розрахунок частоти може використовуватись для обчислення критичної
швидкості флатера і коефіцієнта перенавантаження при згинно-крутних коливаннях.
Далі для визначення частот і форм консольно закріпленого крила розроблена математична модель розрахунку наближеного методу скінчених елементів, де нормальне переміщення для стрижневого елементу записується у
вигляді поліному. Обирався цей шлях розрахунку оскільки цим способом ще
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не визначалися частоти і форми при коливаннях крила зі змінними по довжині масою та жорсткістю.
При розділенні стрижня на три елементи, розходження в частотах між
теоретичним і наближеним методом незначне. Необхідну кількість елементів
для забезпечення точності визначення частот і форм стрижня слід уточнити в
подальших дослідженнях.
Запропонований алгоритм автоматичного визначення частот і форм при
коливаннях крила і математична модель метода скінчених елементів в подальшому може використовуватись конструкторами на етапі проектування
літака для визначення вібраційних характеристик крила.
УДК 629.784.16
ВПЛИВ НЕСТАЦІОНАРНОСТІ ОБТІКАННЯ КРИЛА ЛІТАЛЬНОГО
АПАРАТУ НА ЙОГО ХАРАКТЕРИСТИКИ
КОХАНЧУК О. М.
НТУУ ’КПІ’, E-mail: room308@cisavd.ntu-kpi.ua

Метою даної роботи є розробка методики, яка дозволить досліджувати
процес обтікання крила з врахуванням деформацій на його поверхні. Враховуючи той факт, що використання аналітичних підходів для вирішення даної
задачі потребує громіздких і складних обчислень, а використання числових
підходів не завжди виправдано. Оскільки часто в системі одночасно присутні
дуже великі і малі параметри, що має негативний вплив на точність розрахунку числовими методами, на основі числових підходів також важко зрозуміти механізм втрати стійкості системи та виникнення нестаціонарностей
при протіканні фізичних процесів в системі, тому для розв’язку подібних задач доцільним є одночасне використання аналітичного, числового та експериментального підходів.
Були виведені векторні рівняння руху матеріальної частинки повітряного потоку [5]. Сформульовано принцип можливих переміщень у випадку
циліндричної системи координат, що дало змогу визначити аеродинамічні
навантаження на крило. Для розв’язку цієї задачі був використаний уточнений інтеграл Бернуллі, який дозволяє враховувати нестаціонарності. Приведена методика для розрахунку зміни швидкості набігаючого потоку в залежності від тиску на поверхню крила літального апарату, зміни кута атаки, а також згинних та крутних моментів, що діють на поверхню крила.
Розроблена математична модель обтікання крила при стаціонарному та
нестаціонарному обтіканні. Модель дозволяє порівнювати характеристики
крила при стаціонарному та нестаціонарному обтіканні.
Проведено порівняння результатів досліджень обтікання крила літального апарату при стаціонарному русі, з результатами обтікання крила з врахуванням навантажень на його поверхню, крутного моменту та нестаціонарного
обтікання.
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Результати роботи дозволяють проводити дослідження процесу обтікання крила літального апарату при наявності зміни швидкості та кута атаки набігаючого потоку і деформацій поверхні крила. Що значно зменшує витрати
на дослідження в аеродинамічних трубах та витрати на експериментальні дослідження.
УДК 65.011.56
МЕТОДИКА АВТОМАТИЗОВАНОЇ РОЗРОБКИ МАЙСТЕРГЕОМЕТРІЇ НОСОВОЇ ЧАСТИНИ ФЮЗЕЛЯЖУ ТРАНСПОРТНОГО
ЛІТАКА З ВАНТАЖНИМ ЛЮКОМ
МИХАЙЛІЧЕНКО В.В.
НТУУ ’КПІ’, E-MAIL: ROOM308@CISAVD.NTU-KPI.UA

Метою цієї роботи є удосконалення існуючої методики автоматизованої
розробки майстер-геометрії носової частини фюзеляжу транспортного літака
з вантажним люком за рахунок використання параметричної моделі, основною вимогою до якої є збереження високої якості теоретичних поверхонь.
Останнім часом зростає потреба в авіаперевезеннях великих вантажів і тому
для вітчизняного літакобудування актуальними є питання підвищення ефективності процесів проектування, виробництва і експлуатації авіаційної техніки для того, щоб витримати конкуренцію з боку іноземних авіаційних компаній. Тому тема даної роботи є особливо актуальною.
Новизна роботи полягає у удосконаленні існуючої методики автоматизованої розробки майстер-геометрії носової частини фюзеляжу з вантажним
люком.
Запропонована методика дозволяє значно зменшити терміни проектування носової частини фюзеляжу транспортного літака з вантажним люком,
а також скоротити час на аеродинамічні розрахунки та розрахунки на міцність, оскільки параметрична модель дозволяє за доволі короткий час переглянути різні варіанти конфігурацій носової частини фюзеляжу і вибрати оптимальний з них, на відміну від звичайної 3D-моделі, яку при кожній зміні
певного параметру необхідно повністю перебудовувати.
Ця методика може в подальшому бути використана для розробки електронних параметричних прототипів носової частини фюзеляжу транспортного
літака з вантажним люком при проектуванні перспективних літаків.
УДК 65.011.53
РОЗРОБКА АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ ПРОЕКТУВАННЯ
СТИКУ КОНСОЛІ КРИЛА ТА ЦЕНТРОПЛАНА
ХМУРЕНКО О.О.
НТУУ ’КПИ’, E-mail: room308@cisavd.ntu-kpi.ua

Сьогодні проектування стикових вузлів агрегатів конструкції є невід’ємною та над відповідальною ланкою процесу створення проекту літака,
та повністю здійснюється розробником (конструктором).
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Не дивлячись на існування сучасних систем автоматизованого проектування, має місце проблема відсутності комплексних систем автоматизованого
проектування відповідальних стикових з’єднань, які змогли б значно спростити процес проектування вузлів та скоротити його трудомісткість. Для
вирішення цієї проблеми необхідно вирішити такі основні задачі:
1. Розробити методику розрахунку кріпильних параметрів з’єднання
стику;
2. Розробити алгоритм автоматизованої передачі розрахункових даних.
Вище вказані задачі вирішувались для болтового з’єднання стику консолі крила та центроплана по лонжеронам, так як саме цей вузол є конструктивно типовим та система його навантаження є відносно не складною.
Методика розрахунку кріпильних параметрів з’єднання стику розроблялась з урахуванням всіх умов міцності, стійкості, надійності, безпеки, зазначеними в Авіаційних Правилах та галузевих стандартах, конструктивних і
технологічних особливостей силового набору та забезпечення заданого ресурсу.
Алгоритм автоматизованої передачі розрахункових даних розроблявся в
об’єктно-орієнтованій системі управління базами даних "Space". Об’єкти в
проекті мають як реальну, так і "віртуальну" структуру. Обмін даними між
об’єктами здійснюється за допомогою "віртуальних" змінних, які вводяться
для того, щоб згрупувати змінні, які мають спільні атрибути.
Розроблена методики розрахунку кріпильних параметрів болтового
з’єднання стику консолі крила та центроплана по лонжеронам, яка включає в
себе визначені залежності між кількістю болтів, необхідних у з’єднанні, їх
діаметрів та ширини полиці фітингів від висоти фітингів лонжеронів та перерізуючій силі, програмно отриманих з попередньо побудованих моделей,
дозволяє визначити параметри з’єднання на етапі попереднього проектування
та значно спрощує процес проектування вузла та зменшує час необхідний
для визначення параметрів з’єднання та з’єднувальних елементів.
Розроблений алгоритм автоматизованої передачі розрахункових даних,
який описує зв’язок між об’єктами в одному проекті, є невід’ємною частиною в процесі автоматизованого проектування. Алгоритм дозволить використовувати розрахункові дані, отримані з одних систем, для роботи в інших не
залежно від типу об’єкта проектування.
УДК 65.011.81
ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ СТРУКТУРИ КОМПОЗИТНОГО
МАТЕРІАЛУ НА ХАРАКТЕРИСТИКИ МІЦНОСТІ КРИЛА ВІДСНОЇ
МАЛОЇ ТОВЩИНИ
ХРУНЕВИЧ Д.Г.
НТУУ ’КПИ’, E-mail: room308@cisavd.ntu-kpi.ua
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Крило є найважливішою частиною будь-якого літального апарату, (далі
ЛА) і в основному служить для створення підйомної сили, яка потрібна для
маневрів та подолання сили ваги літака на всіх режимах польоту.
Конструктивні та вагові вимоги: достатня міцність і жорсткість конструкції крила при мінімальній його масі, відсутність залишкових деформацій
при навантаженнях, що не перевищують експлуатаційні; незначне редагування аеродинамічних характеристик при деформаціях конструкції; зручна
силова ув'язка з іншими агрегатами (фюзеляж, шасі, двигуни).
Сучасні технології дозволять зберегти необхідні показники запасу міцності та жорсткості при зменшенні маси за рахунок застосування композитних матеріалів. Проте опису застосування створення крила відносно малої
товщини з окремого композитного матеріалу (полімеру на основі епоксидного звязуючого), який характеризується високими показниками міцності при
невеликій густині, немає. У зв'язку з цим актуальним є завдання дослідження характеристик міцності крила, створеного з композитного матеріалу на основі епоксидного звязуючого.
Для вирішення даної задачі запропоновано два методи:
1. Аналітичний спосіб розрахунку крила на міцність [1,6], що передбачає розрахунки навантажень за відомими формулами;
2. Метод скінченних елементів, використовуючи програмний пакет для
визначення аеродинамічних навантажень на крило та NASTRAN (для визначення параметрів міцності та жорсткості конструкції ).
Під дією зовнішніх навантажень консоль крила піддається явищу крутки. Це є наслідком крутного моменту. Внаслідок цього явища змінюються
аеродинамічні показники крила.
Основним завданням є дослідження міцності крила при різних структури композитного матеріалу. Кінцевим результатом є епюра напружень у пакеті NASTRAN.
Під дією зовнішніх навантажень консоль крила піддається явищу крутки. Це є наслідком крутного моменту. Внаслідок цього явища змінюються
аеродинамічні показники крила. Отримані данні сy при різних умовах крутки.
Результати роботи дозволяють створити оптимальну конструкцію крила,
використовуючи композитний матеріал на основі епоксидного зв’язуючого.
Серед врахованих даних є аеродинамічні показники та вплив крутки на конструкцію крила.
УДК: 681.5.015
АДАПТИВНА СИСТЕМА НАВЕДЕННЯ ТАКТИЧНОЇ РАКЕТИ
МИРОНОВИЧ К. Є., АПОСТОЛЮК В. О.
НТУУ ’КПИ’, E-mail: room308@cisavd.ntu-kpi.ua

В роботі було запропоновано шляхи підвищення точності наведення ракети через забезпечення системі наведення адаптивних властивостей. Було
реалізовано урахування в законі наведення поточного маневрування цілі та
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онлайн-оптимізацію параметрів автопілоту за допомого генетичного алгоритму.
Розглядається моделювання процесу наведення. Точність наведення
можна істотно підвищити, урахувавши похибки що спричиняє маневрування
цілі. Оцінити похибки від маневрів цілі можна шляхом синтезу адекватних
моделей поведінки пілота літака-цілі та включення їх до моделі процесу
наведення з подальшим синтезом системи ідентифікації прискорення цілі на
борту ракети. Підвищити вірогідність попадання ракети в ціль можна за
рахунок підстроювання параметрів автопілоту в залежності від прогнозованого значення промаху або інших критеріїв наведення.
Розроблено моделі поведінки пілота на основі нестійкої ланки та
нечіткого контролера. Шляхом введення нестійкої ланки було отримано передатну функцію, яка адекватно описує поведінку пілота літака-цілі в процесі
наведення ракети. Із використанням апарату нечіткої логіки було визначено
параметри та правіла висновку нечіткого контролера, який характеризує поведінку пілота та враховує його психологію. На основі отриманих моделей,
було розроблено систему ідентифікації прискорення цілі за допомогою
нейронної мережі та здійснено його урахування в процесі наведення. Також
було реалізовано онлайн-підстроювання параметрів автопілоту за допомогою
генетичного алгоритму.
Комп’ютерним моделюванням процесу наведення було доведено ефективність запропонованих моделей поведінки пілота у порівнянні з використанням інших стратегій маневрування цілі; суттєве покращення точності
наведення у випадку ідентифікації та врахування прискорення цілі; можливість підвищення якості наведення шляхом прогнозування можливого
промаху ракети за поточних умов польоту та відповідного підстроювання параметрів автопілоту за допомогою генетичного алгоритму.
Отримані моделі поведінки пілота та система ідентифікації прискорення
цілі можуть бути використані для синтезу алгоритмів розв’язання задачі
термінального керування у випадку тактичної ракети. Методика перенастроювання коефіцієнтів автопілоту в процесі наведення може слугувати для
вдосконалення існуючих, та побудови нових систем наведення керованих
снарядів. Усі з вищеназваних результатів роботи можуть бути застосовані
для реалістичного моделювання процесу наведення та дослідження впливу на
нього тих чи інших факторів.
УДК: 629.7.018.1
ВИЗНАЧЕННЯ АЕРОДИНАМІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК
БЕЗПІЛОТНИХ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ МАЛОГО КЛАСУ В
АЕРОДИНАМІЧНІЙ ТРУБІ
КРИВОХАТЬКО І.С., СУХОВ В.В.
НТУУ ’КПИ’, E-mail: room308@cisavd.ntu-kpi.ua
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Незважаючи на стрімкий розвиток чисельних методів розрахунку аеродинамічних характеристик (АХ), експериментальне дослідження в аеродинамічній трубі залишається найбільш достовірним та надійним джерелом вихідних даних для ескізного проектування літальних апаратів (ЛА).
Експеримент в аеродинамічній трубі має свої особливості. По-перше,
модель ЛА, як правило, створюється в масштабі, тому необхідно здійснити
перерахунок за числом Рейнольдса (Re), яке значно більше в натурних умовах. По-друге, потік повітря в аеродинамічній трубі має вищий за атмосферний ступінь турбулентності, що позначається на характеристиках незалежно
від масштабу моделі. Для БПЛА малого класу можливе виготовлення моделі
в масштабі 1:1, крім того, зменшити модель із додержанням геометричної
подібності технологічно складно. Тобто для малого БПЛА потрібно враховувати лише другий пункт переліку.
В роботі [1] запропоновано методику перерахунку отриманих в аеродинамічній трубі характеристик моделі на натурні умови з урахуванням турбулентності потоку. При збільшенні ступеня турбулентності точка ламінарнотурбулентного переходу на моделі зміщується вперед. Такий же ефект дає
зростання числа Рейнольдса. Тому врахувати підвищену турбулентність в аеродинамічній трубі можливо шляхом зміщення одержаних АХ на більші числа Рейнольдса.
Найпомітнішим є вплив зміни числа Рейнольдса на значення опору моделі (СХ). Графік залежності СХ(Re) досить складний. При числах Рейнольдса менше критичного (Reкр~105) аеродинамічний опір зі зростанням Re повільно зменшується. При досягненні Reкр опір стрімко знижується і досягає
мінімуму при Re~106. До величини Re~107 опір дещо зростає, після чого
знову повільно зменшується.
В натурних умовах для БПЛА малого класу з хордою крила ~200 мм і
крейсерською швидкістю V~30 м/с число Рейнольдса на рівні моря дорівнює
Re=410 000. В аеродинамічній трубі дослідження проводяться на швидкості
не менше V=30 м/с, так як при менших швидкостях зростає неоднорідність
потоку та збільшуються похибки. При ступені початкової турбулентності
ε=0,3% (в атмосфері - ε=0,03% [2]) Reкр тонкого профілю зменшується в два
рази (для фюзеляжу моделі менше). Тобто ефективне число Рейнольдса
Reеф=820 000. При переході від Re=410000 до Re=820000 опір профілю
NACA2412 зменшується на ~20%, а профілю NACA23012 - більш ніж в 2 рази. Тобто початкову турбулентність, якою можна знехтувати при продувці
масштабних моделей транспортних літаків, необхідно враховувати для моделей БПЛА малого класу. В іншому разі можна отримати значно занижений
опір літального апарата.
Висновок: аеродинамічні характеристики БПЛА малого класу, отримані
в аеродинамічній трубі, безпосередньо можна використовувати лише для
дуже грубої оцінки. В той же час результати трубного експерименту можуть
застосовуватись для підтвердження достовірності чисельних методів при веНауково - технічна конференція викладачів, науковців, аспірантів та студентів присвячена Дню Науки, 26 – 27 травня 2014 року
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ликих числах Рейнольдса з подальшим використанням чисельних методів
при малих числах Рейнольдса. Інший шлях — це проведення льотних випробувань складної параметричної моделі БПЛА з можливістю зміни геометрії
(розташування крила, оперення, V-подібності крила тощо). Льотні випробування порівняно з трубним експериментом та чисельним розрахунком мають
недоліки: складно отримати візуалізацію обтікання, визначити точку
ламінарно-турбулентного переходу примежового шару, що потрібно для покращення місцевої аеродинаміки.
1. Репик Е. У., Соседко Ю. П. Влияние турбулентности потока на результаты весовых измерений в аэродинамических трубах // Труды ЦАГИ – Вып. 1636. – М. : Издательский отдел ЦАГИ, 1975.
2. Мартынов А. К. Экспериментальная аэродинамика. – М.: Государственное издательство оборонной промышленности, 1950.

УДК: 531.534
ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ ЖОРСТКІСТНИХ ХАРАКТЕРИСТИК
ТИПОВИХ ЕЛЕМЕНТІВ ПРУЖНИХ ПІДВІСІВ НАВІГАЦІЙНИХ
ДАТЧИКІВ У ПАКЕТАХ СКІНЧЕННО-ЕЛЕМЕНТНОГО АНАЛІЗУ
БАЛАБАНОВ І.В., БАЛАБАНОВА Т.В., ШЕВЧЕНКО О.В.
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» ”. м.
Київ, Україна, E-mail: room308@cisavd.ntu-kpi.ua

Вступ. Як відомо [1], інерціальні датчики з пружними підвісами займають домінуюче становище, порівняно з приладами інших типів, що мають
аналогічні характеристики точності. При цьому точність цих датчиків істотно
залежить від характеристик їх пружних підвісів.
Постановка задачі. Основними факторами, що впливають на характеристики пружних підвісів, є жорсткістні характеристики пружних елементів,
з яких вони складаються, але визначення жорсткістних характеристик пружних елементів в аналітичному вигляді не завжди можливо, крім того аналітичні вирази для простих конструкцій потребують верифікації.
Метою даної роботи є розробка методики визначення жорсткістних характеристик для пружних елементів конструкцій у пакетах скінченноелементного аналізу.
Визначення жорсткістних характеристик пружних елементів. У загальному випадку жорсткістні характеристики пружного елемента описуються квадратними матрицями (розміром 6  6 ) податливості {k } чи жорсткості

C{k } , визначеними в k -ій системі координат Ok xk yk zk мають вид

{k }  {k }ij , (i, j  1,6) ;





C{k }  c{k }ij , (i, j  1,6) .
Тут для матриць жорсткості і податливості буде доцільним такий вираз:
(1)
C{k }  {1k }
.
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Для визначення матриці податливості необхідно розглянути схему навантаження досліджуваного пружного елемента, яка передбачає для його одного кінця – жорстке закріплення з основою, а для другого – жорстке з'єднання
з полюсом Ok . Тоді елемент  {k}ij , (i, j  1,6) матриці податливості {k } знаходиться як i -а компонента узагальненого переміщення полюса Ok , при його навантаженні j -ою компонентою узагальненої сили одиничної величини,
тобто
(2)
{k }ij  q{k }i
, (i, j  1,6)
Q {k } j  1
.
Жорсткістні характеристики типового пружного елемента мікромеханічного гіроскопа. Типовий елемент пружного підвісу ММГ являє собою
прямолінійний стрижень довжиною Lст , що має постійний по довжині прямокутний поперечний переріз шириною bст и товщиною hст . При цьому між
геометричними розмірами типових елементів пружного підвісу ММГ виконується співвідношення
Lст  bст , hст .
(3)
Eст и Gст - модулі пружності першого і другого роду матеріалу стрижня.
Якщо уявити полюс O розміщеним в центрі розглянутого стрижня (при
цьому сполученим абсолютно жорстким зв'язком з його вільним кінцем), то
координатна система Ox0 y0 z0 , в якій вісь Ox0 спрямована вздовж поздовжньої осі стрижня, а осі Oy0 і Oz0 вздовж його осей симетрії, буде системою
нормальних координат.
У цьому випадку елементи  i(ст) ( i  1,6 ) діагональної матриці податли)
вості стрижня ({ст
0} будуть визначатись за наступними формулами:

c1(ст)

b h
 Eст ст ст ;
Lст

c4( ст)   стGст

c6(ст)  Eст

3
bст hст

3
bст hст
Lст

c2(ст)

3
bст hст
;
 Eст 3
Lст

c3(ст)

c5(ст)  Eст
;

3
hстbст
 Eст 3 ;
Lст

3
hстbст
12 Lст ;

(4)

12 Lст
Жорсткістні характеристики типового пружного елемента низькочастотних лінійних акселерометрів. Типовий елемент пружного підвісу
НЛА являє собою пластину постійної товщини hпл . Довжина пластини - Lпл ,
ширина - bпл . Причому між геометричними розмірами типових елементів
пружного підвісу НЛА витримується наступне співвідношення:
Lпл , bпл  hпл .
(5)
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*
Для пластини вводимо ефективний модуль пружності матеріалу Eпл
,
який описується наступним виразом [3]:
Eпл
*
Eпл

(6)
2
1   пл
,

де: Eпл - модуль пружності першого роду матеріалу пластини;  пл - коефіцієнт Пуассона матеріалу пластини.
Тоді елементи ci(пл) ( i  1,6 ) діагональні матриці жорсткості пластини
C{(0пл} ) будуть визначатись по наступним формулам:

c1( пл)

c4( пл)

c6( пл) 



*
Eпл

3
hплbпл
6 Lпл
L3пл
( пл)
( пл)
* hплbпл
; c2  Eпл 3 ; c3  (
 *
) 1 ;
3
Lпл
5Gпл hплbпл Eпл hплbпл
Lпл

3
* 3 3
G пл hпл
bпл Eпл
hплbпл


3Lпл
12 L3пл

c5( пл)



*
Eпл

3
hплbпл
12 Lпл ;

(7)

3
* hплbпл
Eпл
12 Lпл

.
Оцінка адекватності формул (4) та (7) проведена за допомогою пакета
скінченно-елементного аналізу INVENTOR.
Перевірка адекватності формул пакетами скінченно-елементного аналізу
Для визначення матриць податливостей елементів пропонується використовувати один з пакетів скінченно-елементного аналізу, а саме INVENTOR.
Запропонована методика може бути реалізована і в інших пакетах, таких як
Nastran та інш.
Розроблена методика використовує фізичний зміст елементів матриці
податливості згідно з (2).
Слід врахувати, що метод скінченних елементів, що реалізується у пакетах базується на побудові тензора деформацій у кожній вузловій точці скінченного елементу, що обумовлює побудову деформованого стану тіла, що
аналізується. Це призводить до того, що переміщення спотворюються деформаціями, і обчислення «чистих» переміщень ускладнюються. Крім того,
пакети дозволяють прикласти силу чи момент тільки до фізичної частини
тіла (грані, ребра, вершини), що не завжди вирішує задачу дослідника.
Вирішити цю проблему можливо двома способами.
По-перше, на грань, до якої прикладаються сили чи моменти необхідно
накласти «хусточку» з абсолютно жорстких плоских скінченних елементів чи
додати допоміжну геометрію. Це унеможливлює деформації грані, що
містить полюс та дозволяє коректно прикласти силу чи момент. По-друге,
величини сил та моментів можна встановити такими, щоб деформації грані,
що містить полюс, були знехтувально малими, однак цей метод не завжди
можливий, бо призводить до обчислень на грані точності.
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Визначення лінійних і лінійно-кутових елементів матриці податливості
не викликає ускладнень, тому що лінійні переміщення вузлових точок надаються пакетом автоматично.
Для визначення кутових переміщень необхідно скористатись геометричними перетвореннями.
Для коректного визначення елементів матриці податливості на кінці
стрижня чи пластини побудовано додаткову геометрію, модуль Юнга якої
суттєво перевищує модуль Юнга матеріалу стрижня.
До вільного кінця стрижня чи пластини послідовно прикладалися сили і
моменти у відповідних напрямках, тобто
. Величина
сил і моментів обиралась такою, щоб деформації були знехтувально малими.
У якості полюса обрано центр симетрії. Після виконання моделювання
визначалися переміщення у відповідних напрямках
(тут індекс
означає номер експерименту,
) обраної вузлової точки на поверхні
допоміжної геометрії з координатами, пов’язаними з нею (
). Після цього обчислювались елементи матриці податливості. Враховуючи симетричність матриці податливості, визначались тільки елементи її верхнього трикутника.
Для визначення кутових елементів матриці податливості обчислення
проводилися виходячи з переміщень для двох точок на поверхні допоміжної
геометрії з координатами, пов’язаними з нею (
) та (
)
відповідно.
Переміщення
та
(малий кут повороту відносно осі
та
відповідно) визначається як кут між двома прямими з кутовими коефіцієнтами
.

Для повороту відносно
,
Для повороту відносно
,
У разі випадку, коли точки(1) та (2) лежать на координатній осі кут можна обчислити:
Для повороту відносно
(
)

Для повороту відносно

(

)
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Поворот відносно осі перпендикулярної площині, що містить полюс (у
нашому випадку ось

) визначається, як

.

Порівняння результатів моделювання та розрахунків за приблизними
аналітичними формулами наведено у таблицях
Пластина у вигляді стрижня з постійним прямокутним перерізом
Геометричні розміри пластини: довжина
, ширина
,товщина
Характеристики матеріалу.
Модуль пружності першого роду (Модуль Юнга)
Коефіцієнт Пуассона
Таблиця 1
Відн. похибка

Відн. похибка

Відн. похибка

Відн. похибка

Відн. похибка

Відн. похибка

Пластина з постійним прямокутним перерізом
Геометричні розміри пластини: Довжина
товщина
Характеристики матеріалу
Модуль пружності першого роду (Модуль Юнга)
Коефіцієнт Пуассона
Таблиця 2

, ширина

,

Відн. похибка

Відн.
хибка

по-

Відн. похибка

Відн.
хибка

по-

Відн. похибка

Відн.
хибка

по-
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Висновки. Проведений аналіз конструкцій пружних підвісів навігаційних датчиків дозволив виявити наступні типові елементи:
- в мікромеханічних гіроскопах – стрижні постійного перерізу;
- в низькочастотних лінійних акселерометрах – пластини з постійним
поперечним перерізом.
Розроблено методику визначення матриці податливості у пакеті скінченно-елементного аналізу INVENTOR. Проведено перевірку адекватності
аналітичних формул та межі їх застосування.
Відповідно до розробленої методики, отримані жорсткістні характеристики розглянутих типових елементів.
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УДК 531.383
ОЦІНКА ТОЧНОСТІ ІНТЕГРОВАНОЇ СИСТЕМИ ОРІЄНТАЦІЇ ТА
НАВІГАЦІЇ
О.В. ПРОХОРЧУК, І.С. СТУДЗІНСЬКА

Вступ. Постійний розвиток та мініатюризація датчиків первинної інформації, мікропроцесорної техніки, а також створення нових та вдосконалення існуючих алгоритмів обробки інформації, з однієї сторони, та зростаючі
вимоги до точності та надійності сучасних систем орієнтації та навігації безпілотних літальних апаратів, з іншої сторони, активізували роботи по створенню малогабаритних інтегрованих систем орієнтації та навігації невисокої
вартості, які базується на використанні різних за фізичним принципом дії датчиків навігаційної інформації, таких як магнітометричні, інерціальні та супутникові навігаційні системи. Питання поєднання таких систем в єдиний
комплекс та розроблення ефективних алгоритмів обробки інформації в таких
інтегрованих навігаційних системах проводиться як в Україні, так і за її межами [1-6].
Постановка задачі дослідження. Метою даної роботи є розробка та дослідження роботи алгоритму спостерігача Калманівского типу для інтегрованої системи орієнтації та навігації БПЛА, побудованої на основі мікромеханічної безплатформеної інерціальної навігаційної системи (БІНС), магнітометричного датчика (ММД) та приймача супутникових навігаційних систем
(СНС).
Інтегрована система орієнтації та навігації. Динаміка будь-якої лінійної
системи може бути описана лінійними диференціальними рівняннями, у заНауково - технічна конференція викладачів, науковців, аспірантів та студентів присвячена Дню Науки, 26 – 27 травня 2014 року
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гальному випадку – із змінними у часі коефіцієнтами. Такі рівняння можна
звести до системи з n диференціальних рівнянь у матричному вигляді:
(1)
X  t   A  t  X  t   B  t U t   G t W t  ,
де X  t  – вектор стану системи (давача); U  t  – вектор відомих вхідних впливів (у тому числі сигналів керування); W  t  – вектор випадкових
вхідних впливів A  t  , G  t  , B  t  – матриці, які називаються відповідно матрицею стану, матрицею керування і матрицею вхідних впливів, і утворені з
відповідних коефіцієнтів диференціальних рівнянь першого порядку, що
описують динаміку системи.
У вектор стану X  t  , що описує динаміку інтегрованої системи, входять
15 компонентів – похибки БІНС і її чутливих елементів, що можуть змінюватися під час роботи системи:
T
X     V V V  x  y  z max may maz mx my mz  ,(2)
де  ,  ,  – похибки визначення координат об’єкта; V , V , V
– похибки визначення швидкості об’єкта;  x ,  y ,  z – похибки визначення кутової орієнтації об’єкта, mai , mi  повільно мінливі випадкові складові зсувів нулів мікромеханічних акселерометрів і дрейфів датчиків кутової
швидкості (ДКШ), побудованих на мікромеханічних гіроскопах.
Вектор керування U  t  і вектор випадкових вхідних збурень W  t  сформуємо відповідно до рівнянь похибок (1):
U (t )  max

may

maz

mx

my

T

mz  ,

(3)
T

W  ax ay az x y z ax (t ) ay (t ) az (t ) x (t ) x (t ) x (t)  . (4)

Для оцінювання похибок БІНС, включених у вектор стану X  t  (2), використовуємо методику оптимального фільтра Калмана (ОФК) [3]. Вектор
вимірів Y  t  для ОФК формується з різниці між координатами і швидкостями, визначеними за допомогою БІНС і приймача СНС, а також з різниці між
кутовою орієнтацією, визначеною за допомогою БІНС і ММД:
Y t   C  X t   V t  ,
(5)
де V (t )  v1 v2 v3 v4 v5 v6 v7  ,  вектор випадкових шумів вимірювань;
I Z Z Z Z
C  Z I Z Z Z ,
(6)


 Z1 Z1 I1 Z1 Z1 
де I  одинична матриця розміром 3х3, I1  0 0 1, Z та Z1 – нульові
матриці розміром 3х3 та 1х3 відповідно.
T
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З достатньою точністю можна покласти, що похибки навігаційних визначень приймача СНС та ММД vi (t ), (i  17) є гаусівськими білими шумами [1].
У результаті аналізу матриці спостережності встановлено, що її ранг дорівнює 15, тобто повністю спостережними є всі 15 змінних стану (похибок).
Моделювання роботи інтегрована система орієнтації та навігації.
Для реалізації алгоритму дискретного ОФК перейдемо від першого диференціального рівняння системи (1) до різницевого:
(7)
X (k  1)  A (k  1, k )  X (k )  G (k )  U (k )  B (k )  W (k )
де k = 0, 1, 2, ... означає дискретний момент часу tk = k t , t – крок
дискретизації; X(k) = X(tk); U(k) = U(tk); W(k) = W(tk) ; A (k + 1, k) = Ф(tk+1,
tk);
t k 1

t k 1

tk

tk



G  (k + 1 | k)   Ф( t k +1 ,  )  G( ) d ; B (k + 1 | k)  Ф(t k +1 ,  )  B( ) d ; Ф(tk+1, tk) –
фундаментальна матриця системи (1).
З огляду на те, що величина t 1 набагато менше власних частот системи
(1) (власних значень матриці A) і припускаємо, що на інтервалі дискретизації
матриці коефіцієнтів A , G , B приблизно постійні, матриці A , G , B будуть визначатися більш простими виразами:
(8)
G  t  G ;
A  I  t  A ;
BΔ  Δt  B ,
де I - одинична матриця.
Для оцінювання похибок БІНС, включених у вектор стану X(t) (2), використовуємо стандартну процедуру дискретного оптимального фільтра Калмана.
Матриці дисперсій випадкових процесів W(k) і V(k) (Qi і Ri – відповідно), формуємо наступним чином:
Qi  diag[qa1 qa 2 qa3 q1 q 2 q 3 qa1 qa 2 qa3 q1 q 2 q 3 ] ;
Ri  diag[r 1 r 2

де qai 

2 D ai

 ai

r 3

t ; q i 

r 4
2 Di

 i

r 5

r 6

r 7 ] ,

(9)

t , (i=13), Dai , Di  дисперсії повільно

мінливих випадкових складових зсувів нулів акселерометрів mai і дрейфів
ДКШ mi .
При моделюванні роботи системи були використані наступні чисельні
значення параметрів, що входять у рівняння похибок БІНС (3) і матриці дисперсій Qi, Ri (9):
дисперсія похибки приймача СНС v1(t) у визначенні широти = 25 м2;
дисперсія похибки приймача СНС v1(t) у визначенні довготи = 36 м2;
дисперсія похибки приймача СНС v1(t) у визначенні висоти = 100 м2;
дисперсія похибки приймача СНС vi(t) (i=4..6) у визначенні швидкості
об'єкта = 2.5103 м2 /с2;
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дисперсія шумів виміру v7(t) ММД = 6,3 10 -3 А2/м2;
дисперсії шумів виміру  ai (t ) акселерометрів qai = 9106 м2 /с4 (i=1..3);
дисперсії шумів виміру i (t ) ДКШ qi = 610-8 с2 (i=1..3);
дисперсії повільно мінливих випадкових складових mai зсуву нулів акселерометрів Dai = 10-4 м2/с4 (i=13);
інтервали кореляції повільно мінливих випадкових складових mai зсуву
нулів акселерометрів ai = 10000 c (i=13);
дисперсії повільно мінливих випадкових складових mi дрейфів ДКШ
Di = 1,3 10 5 (/год)2 (i=1..3);
інтервали кореляції мінливих випадкових складових mi дрейфів ДКШ
i = 2000 c (i=13).
Далі на рис. 1 – рис. 6 представлені результати моделювання роботи
ОФК по оцінюванню похибок БІНС, включених у вектор стану X(t) (1).

Рис. 2 Похибка визначення куРис. 1 Похибка визначення кутової орієнтації  y , кут.хв.
тової орієнтації  x , кут.хв.

Рис. 3 Похибка визначення кутової орієнтації  z , кут.хв.

Рис. 4 Похибка визначення координати  , м
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Рис. 5 Похибка визначення координати  , м

Рис. 6 Похибка визначення координати  , м
У результаті застосування алгоритму ОФК, одержуємо оптимальну оцінку X (t ) усього вектора стану X(t) , тобто оцінку всіх похибок БІНС на момент часу t.
Висновки.Проведені в даній роботі дослідження показали можливість
підвищення точності, достовірності та надійності визначення місцезнаходження та орієнтації БПЛА в реальному часі за рахунок реалізованого алгоритму спостерігача Калманівского типу для інтегрованої системи орієнтації
та навігації, побудованої на базі мікромеханічної БІНС, ММД та приймача
СНС.
Одержано наступні результати: похибки визначення координат рухомого об’єкта знизилися: по висоті з 10 м до 0,6 м, по широті з 5 м до 0,2м, по
довготі з 6 м до 0,15 м, а СКВ похибки визначення швидкості – відповідно з
0,05м/с до 0,0086м/с. Похибки оцінювання кутової орієнтації рухомого
об’єкта склали близько 30 кут. хв.
Література
1. Збруцький О.В., Нестеренко О.І., Прохорчук О.В., Січкар А.Г. Розробка та дослідження системи орієнтації та навігації безпілотного літального апарату з використанням
мікромеханічних технологій та багатоантенних GPS/ГЛОНАСС приймачів // Зб. праць інституту математики НАН України. – Сучасні проблеми аналітичної механіки. – 2004.-1,
№2. – С.97-114.
2. Прохорчук О.В., Войлов П.В. Узагальнений алгоритм оцінки чутливості спостерігачів Калманівського типу до неточності задання параметрів математичної моделі системи
// Інформаційні системи, механіка та керування. – 2010. – №5. – С.18-23.
3. Прохорчук О.В., Студзінська І.С. Комбінований спостерігач калманівського типу
для оцінювання похибок інтегрованої БІНС/СНС системи // Інформаційні системи, механіка та керування. – 2010. – №.22 – С.43-51.
4. Браммер Л. Фильтр Калмана-Бьюси / Браммер Л., Зифлинг Г. – М. : Наука, 1982. –
200 с.
5. Изерман Р. Цифровые системы управления / Изерман Р. – М. : Мир, 1984. – 720 с.
6. Фильтрация и стохастическое управление в динамических системах / Под ред.
Леондеса К.Т. – М. : Связь, 1973. – 408 с.
Науково - технічна конференція викладачів, науковців, аспірантів та студентів присвячена Дню Науки, 26 – 27 травня 2014 року

295

Факультет авіаційних та космічних систем НТУУ «КПІ»
СЕКЦІЯ 4: ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА
Керівник: Савін Віктор Гурійович - професор, доктор технічних наук,
завідуючий кафедрою теоретичної механіки.
Секретар: Можаровська Тамара Миколаївна - доцент, кандидат технічних наук,, заступник завідуючого кафедри теоретичної механіки з наукової
роботи.
Розглянуті загальні і прикладні питання механіки твердого тіла і механіки зв’язаних полів в електропружніх елементах конструкції. Дослідження виконані до напрямку наукової діяльності яку виконує кафедра: «Механіка та
процеси курування»
Кафедра ТМ проводить роботи, що мають характер фундаментальних і
прикладних досліджень.
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УДК: 577.322
ВЗАЄМОДІЯ ГІПОКАЛЬЦИНА З АДАПТОРНИМИ БІЛКАМИ
ПІДЧАС ЕНДОЦИТОЗА АМРА-РЕЦЕПТОРІВ
1)’ 2)

Ю.І.ІВАНОВА
1 НТУУ ’КПІ’; 2Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України

КЛЮЧОВІ СЛОВА ТА ПОНЯТТЯ
Гіпокальцин, гіпокамп, NCS, мірістоіл- перемикання, кальцієвий сигнал,
транс локації,адапторні білки.
Робота присвячена розгляду питання динаміки нейронального кальцієвого сенсора гіпокальцина(HPCA) у нейронах гіпокампа та його взаємодії з
адапторними білками.
Донедавна була відома тільки одна функція цього білка - він відігравав
роль інгібітору при нейрональному апоптозі(кальцієва смерть клітини), і
тільки з 2005 року з'явився ряд статей, де були показані і інші функції цього
білка. Крім самих процесів, на які впливає цей білок, для повного розуміння
ролі гіпокальцину в клітині необхідно знати також кінетичні й просторові
особливості взаємодії цього білка з йонами кальцію та його наступних функціональних перетворень. Це потрібно для розуміння функціональних відповідей, що викликаються тим чи іншим кальцієвим сигналом. Як відомо , багато процесів пов'язаних з активністю нейронів регулюються кальцієм. Механізми перетворення кальцієвого сигналу ще не до кінця вивчені, але
відповідно до сучасних понять, для цього необхідні білки-сенсори Ca2+.
Більшість із цих білків виражені переважно в нейронах(іноді навіть у певних
типах нейронів).
Помічено, що за наявності Ca2+ сигналу, специфічні протеїни потерпають так званий Ca2+ -мірістоіл перемикання. У ході роботи виявлено, що за
умов підвищення Ca2+ транзієнту, молекула HPCA може транслокувати до
специфічних місць нейрону. Конфігурація HPCA дозволяє цим молекулам
оборотне Ca2+ - перемикання. Зв’язуючись з вільними йонами кальцію, молекула гіпокальцину конфірмує та може встроюватись у мембрану нейрону.
У ході даної роботи були проведені експерименти по трансфекції для
переносу генів, що є модами оригінальних та додатково експресують у нервовій клітині флуоресцент-мічені протеїни. Введення локальних флуоресцентних реперів та експресія міченого гіпокальцина(HPCA-YFP), зробила
можливим моніторинг макроскопічної білкової активності за допомогою оптичного мікроскопу з фоточутливою матрицею. Також були застосовані
електрофізіологічні методи для фіксування потенціалів дії та стимуляції
електричної активності нейронів.
Ефект транслокації гіпоальцину до специфічних локусів на мембрані був
докладно досліджений із застосуванням електрофізіологічних та флуоресцентних методів. Також побудована модельна система, де аксон(дендрит)
нейрона розглядався як циліндр, у якому молекули гіпокальцину, що
співіснують у різних станах і можуть вільно поширюватися. Розглянута чаНауково - технічна конференція викладачів, науковців, аспірантів та студентів присвячена Дню Науки, 26 – 27 травня 2014 року
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стина мембранної поверхні мала більш високу афінність до гіпокальцину,
була більше піддана Ca2+-мірістоіл перемиканню, ніж інші частини. За модельними параметрами в ПЗ MatLab було обчислено просторово-часові зразки розподілу гіпокальцину між різними станами, його дифузію і транслокацію.
МАЛЮНОК 1.

Спонтанні
підвищення флюоресценції
HPCAYFP в нейронах
культури гіпокампа.
A. Фазово контрастні (a) і
флуоресцентні (b)
зображення нейрона
гіпокампа, що росте
в
первинній культурі
низької щільності.
Цей нейрон було котрансфіковано
з
плазмід, що несуть
гени HPCA-YFP та CFP. Стрілки вказують області інтересу, ROIs, в яких
реєструвалися зміни флюоресценції з часом (показано в B). Смуга масштабу
в b - 10 μм.
B. Криві a демонструють грубі зміни в HPCA-YFP флюоресценції, b –
незначні зміни флюоресценції CFP (реєстрація синхронна). Числа відповідають стрілкам в Aa.
Гіпотези існування місць, «споріднених» до HPCA та
транслокація
гіпокальцину до цих місць
з подальшою мембран-асоціацією дозволяє
припустити
ймовірну сигнальну
роль протеїну HPCA у
процесах передачі інформації в клітинах
гіпокампа.
У цій роботі було вперше показано, що НКС, які володіють Ca2+мірістоіл перемиканням, можуть піддаватись швидкому оборотному переміщенню в результаті властивої нейрональної поведінки, або індукованої
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нах гіпокампа - природній клітинній системі для вивченого НКС білка, гіпокальцина .
Література:
1. Berridge, M. J. “Neuronal calcium signaling”. Neuron 21 (1998), 13–26.
2. Robert D. Burgoyne “The neuronal calcium-sensor proteins” Biochim Biophys Acta.
2004 Dec 6; 1742(1-3):59-68.
3. Raghuram V, Sharma Y, Kreutz MR. “Ca2+sensor proteins in dendritic spines: a race
for Ca2+” Front Mol Neurosci. 2012

УДК: 681.327
МЕТОДИ ЗМЕНШЕННЯ УДАРНОГО ВПЛИВУ НА ВИХІДНИЙ
СИГНАЛ ДАТЧИКА КУТОВОЇ ШВИДКОСТІ
БОНДАРЕНКО О.М., ІВАХНЮК Д.Є.
НТУУ ’КПІ’, e-mail k1nderhouse@i.ua

В системах керування ракет, літаків, морських кораблів і інших рухомих
об'єктів застосовуються інерціальні навігаційні системи (ІНС). Функції ІНС
полягають у визначенні просторової орієнтації тригранника, утвореного вимірювальними осями акселерометрів, і одержанні інформації про кутове положення об'єкта у просторі – про параметри орієнтації.
Існуючі вимоги по точності ІНС встановлюють максимальну похибку
визначення місця розташування у 1,85 км за годину, швидкості – 0,75 м/с.
Для забезпечення зазначених параметрів необхідно вимірювати прискорення
з похибкою не вище 10-4g (g – прискорення сили тяжіння) та вектор кутової
швидкості із похибкою не вищою за 0,3 град/год.
Для вимірювання кутової швидкості із вказаною точністю підходять сучасні гіроскопічні датчики на нових принципах дії, такі як волоконнооптичний гіроскоп (ВОГ) та коріолісовий хвильовий гіроскоп (КХГ).
Актуальною є задача збереження із зазначеними датчиками первинної
інформації своїх характеристик в умовах дії ударних навантажень. Така задача вирішується конструктивними (амортизація) та аналітичними (оброблення
сигналів) засобами.
Задача розглядалась низкою авторів, однак на той час не були
розповсюдженні БІНС, і не було ще таких датчиків як КХГ, тому отримані
ними результати необхідно адаптувати до сучасних умов.
На літальному апараті встановлений датчик кутової швидкості на основі
Коріолісового вібраційного гіроскопу. В системі управління проводиться інтегрування вихідного сигналу датчика кутової швидкості для визначення кутового положення літального апарату відносно осі чутливості гіроскопу. В
певний момент часу відбувається зовнішнє механічне навантаження (удар,
вібрація, звук) на вказаний датчик кутової швидкості із відомою амплітудою
протягом невеликого проміжку часу. Вихідний сигнал датчика має короткочасний сплеск, який дає сумарну похибку визначення кута, що перевищує
припустиму, наприклад, втричі.
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Для вирішення задачі необхідно:
– підібрати такі методи зменшення впливу ударних навантажень, які
дозволять зменшити вплив зовнішнього не вимірюваного навантаження до
припустимого рівня (втричі) та визначити методику розрахунку такої системи амортизації;
– передбачити в методах обробки вихідних сигналів можливості по
зменшенню впливу ударних та інших, відчутних зазначеними датчиками кутової швидкості, механічних навантажень.
Вирішувати задачу будемо в межах наступних вихідних положень: датчики первинної інформації БІНС - гіротахометри й акселерометри встановлюються жорстко на середніх та важких високоманевренних літальних апаратах. Це визначає складні умови експлуатації датчиків первинної інформації
в частині: - удару амплітудою в 30…100 g з часом дії від 1,5 до 5 мсек; - акустичних шумів з рівнем до 175 дБ; - вібрації амплітудою до 6 g в діапазоні
частот 15..120 Гц.
Як показують результати випробувань Рис.1, зовнішні механічні впливи
можуть призвести до тимчасових викидів вихідного сигналу первинних датчиків амплітудою до 50% від вимірюваної кутової швидкості.

Рис.1 Сигнал КХГ при ударі
Під дією одиничного удару, рівно як і після дії акустичного шуму,
вихідний сигнал ДКШ в складі ІНС має вигляд затухаючої синусоїди із добротністю Q = 1,5 од., частотою коливань f=90 Гц (період Т=0,001 сек), амплітудою коливань в еквіваленті вимірюваної кутової швидкості до ω=83
град/сек.
За допомогою процесу демодуляції Рис. 2 - підсумовування дискретних
відліків підінтегрального вираження замість інтегрування.
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Рис. 2 Демодуляція сигналу ДКШ
Отримуємо сигнал який перетворює модульовані коливання високої частоти в коливання з частотою модулюючого сигналу. На Рис. 3 візуально
зображено різницю демодулюючого сигналу і вихідного сигналу ДКШ.

Рис. 3 Демодульований сигнал ДКШ
Для знаходження піків резонансних частот результати демодульованого
сигналу отримані раніше розкладаються в ряд Фур’є в частотному спектрі, а
саме розкладання на гармоніки складної функції сумою простіших тригонометричних функцій синуса і косинуса. Далі використовується вбудована
функція Matlab для виділення модуля цього сигналу. Як видно на рис. 4, піки
виявлені на 11 , 90 і 100 Гц.
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Рис. 4 Частотний спектр сигналу
Застосуємо інтегрування по періоду вихідного сигналу ДКШ для 90 Гц
Рис.5.

Рис. 5 Проінтегрований по періоду сигнал ДКШ
Для частоти 100 Гц використаємо високочастотний фільтр Гауса та
можливості механічної амортизації.
Як видно із графіків на Рис. 5, проінтегрований по періоду в 90 Гц сигнал ДКШ на виході буде мати в тричі менший вплив удару.
Перше наближення по номограмі показує, що для зменшення амплітуди
ударного навантаження в 2,5 рази необхідно підібрати частоту власних коливань f ам системи амортизації втричі меншою за частоту удару

f уд =(/2)=1/(2), де  - час удару. Якщо час пострілу =2 мс, то частота удару
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при цьому складе f уд = 1/(2)=250 Гц, тоді частота системи амортизації

f ам 60Гц.
Дані, отримані по номограмі, підтверджуються моделюванням в Matlab
Simulink Рис.6.

Рис.6 Величина прогину системи амортизації під дією статичного
прискорення 50 g та від удару пострілу 50 g 2 мс
Статичний прогин амортизатору 360 мкм (лівий рисунок) майже втричі
більший за його максимальний динамічний прогин 120 мкм (правий рисунок).
Слід також зазначити, що використання амортизатору на 60 Гц дозволяє
зменшити вплив високочастотної складової спектру вихідного сигналу ДКШ
під дією удару, як це показує Рис.7.

Рис.7 Моделювання впливу амортизатору на коливання 100 Гц
Амортизатор оберемо у вигляді гумової прокладки із габаритами: висота
H=6мм, зовнішній діаметр D=8 мм, внутрішній діаметр d=4 мм розраховується коефіцієнт форми, який для гумового амортизатора кільцевої форми
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визначається
за
формулою:
2
2
(D  d )

 0.524 , а так як у
4(D d)H
системі амортизації 3 гумові прокладки, то коефіцієнт форми 
множимо на 3, попередньо враховуючи, що вісь інерціальної маси
КХГ строго співпадає із віссю
інерціальної
маси
установки:
 =1,571.
По залежності статичного модуля пружності E p при розтягуванні від коефіцієнта форми  і умовної твердості по Шору h визначають значення E p . Твердість по
Шору для гуми: h=75.
По номограмі підбираємо:
2
E p  1040 кН / м . Марка гуми, яка попадає під цей модуль пружності і
коефіцієнт по Шору: 2462К2.
Проведені дослідження показали, що введення амортизатора та інтегрування по періоду вихідного сигналу призведе до зменшення впливу удару
на вихідний сигнал датчика кутової швидкості. Цей метод передбачає зниження до заданого рівня амплітуди зовнішнього впливу шляхом підбору параметрів системи амортизації.
Звичайне інтегрування вихідного сигналу датчика кутової швидкості не
дозволяє позбавитись від впливу ударного навантаження, оскільки затухаюча
синусоїда не є симетричною відносно вісі координат. Перед інтегруванням
вихідний сигнал ДУС необхідно попередньо розкласти в ряд Фур’є по
декільком гармонікам та використати інструментарій при вібраційній діагностиці авіаційних турбін.
УДК 681.2.083
ШУМОВИЙ СПОСІБ ВИМІРЮВАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ
М. П. ВАСИЛЕНКО
НТУУ ’КПІ’, e-mail: vasylenkom.89@gmail.com

Шумовий спосіб вимірювання температури знаходить широке застосування в техніці і науці, оскільки не потребує спеціальних датчиків, що перетворюють температуру у електричний сигнал [1]. При шумовому способі вимірюють середньоквадратичне значення напруги теплового шуму, яке пропорційне термодинамічній температурі провідного об’єкта. Недоліком шумового способу є залежність результатів вимірювання від опору об’єкта. Це виНауково - технічна конференція викладачів, науковців, аспірантів та студентів присвячена Дню Науки, 26 – 27 травня 2014 року
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кликає складнощі при вимірюванні температури об’єктів різної форми і з різними розмірами. Для виключення впливу опору об’єкта на його температуру
в шумовий спосіб вводять додаткові операції, які дозволяють зменшити
вплив опору на рівень вимірюваного теплового шуму.
Існуючі на даний момент шумові способи вимірювання температури
мають ряд недоліків, які негативно позначаються на точності результату вимірювання.
Відомий шумовий спосіб вимірювання температури [2], в якому використовують додаткову операцію ділення напруги пропорційної температурі і
опору об’єкта на напругу, яка пропорційна тільки опору додаткового резистора, який вибирають ідентичним за опором і термодинамічним станом до
об’єкта. Однак, через неконтрольовані зміни опору самого об’єкта неможливо повністю компенсувати похибку від його опору в процесі експлуатації.
Інший відомий шумовий спосіб вимірювання температури [3], при якому виділяють з теплових шумів провідного об’єкта в заданій смузі частот
шумову напругу, розділяють її на дві шумові напруги, які підсилюють і перемножують, отриману напругу усереднюють фільтром в постійну напругу
та визначають вимірювану температуру провідного об’єкта.
Однак, в процесі перемноження шумових напруг, отриманих з шумового
струму резистивного елемента, перемножуються і власні шуми підсилювачів.
При використанні смугових підсилювачів через вузьку смугу пропускання
власні шуми підсилювачів стають у значній мірі корельованими. Внаслідок
цього при перемноженні і наступному усередненні з корельованих шумів
утворюється додаткова складова постійної напруги, яка викривляє результат
вимірювання температури за тепловими шумами об’єкта. Крім того, неминуча неідентичність характеристик двох перетворювачів струму в напругу, за
допомогою яких реалізується операція перетворення шумового струму на дві
шумових напруги, обумовлює додаткову похибку у вимірюванні температури.
Тому доцільним є створення шумового способу вимірювання температури, в якому введенням нових операцій з шумовими сигналами забезпечилося б підвищення точності вимірювання температури провідних об’єктів
довільної форми з різними розмірами.
В результаті проведеного аналізу було створено шумовий спосіб вимірювання температури [4], який дозволяє усунути перераховані вище недоліки. Електрична функціональна схема, яка реалізує запропонований шумовий
спосіб, наведена на рис.1.
Наведена на рис. 1 схема складається з
провідного об’єкта з довільною формою і розмірами, умовно показаного позицією 1, роздільних конденсаторів 2 і 3, конденсатора 4, трансформатора 5, широкосмугових підсилювачів 6 і 7, загальної заземленої шини 8, перемножувача 9, фільтра 10 нижніх
частот, підсилювача 11 постійної напруги операційного підсилювача 12, постійного резистора 13 і вольтметра 14.
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Рис. 1. Електрична функціональна схема шумового способу вимірювання
температури.
В провідному об’єкті 1, який нагрітий до вимірюваної температури Tx,
завжди присутній тепловий шум, викликаний флуктуаціями швидкостей елементарних носіїв електричного заряду (електронів, іонів, дірок) всередині
об’єкта. Спектр теплового шуму досить широкий: від низьких до високих частот. Однак, напруга на резонансному контурі з конденсатора 4 і індуктивності обмотки трансформатора 5 визначається тільки тими коливаннями, які
потрапляють в смугу пропускання цього контура.
Резонансну частоту паралельного коливального контура обирають в діапазоні частот 100 - 300 кГц, в якому відсутні низькочастотні шуми типу
фліккер-шум, а високочастотні електромагнітні наводки ще невеликі.
При високій добротності обмоток трансформатора (втрати в контурі
малі) еквівалентний опір коливального контура набагато більший за опір
провідного об’єкта 1. Тому середньоквадратичне значення шумової напруги
визначається формулою Найквіста для ненавантаженого резистивного
об’єкта:
(1)
где k - постійна Больцмана; Δf - смуга частот спектру теплових шумів,
що виділяются коливальним контуром; R0 - опір провідного об’єкта.
Шумова напруга (1) трансформується у вторинну обмотку трансформатора 5 і далі підсилюється двома широкосмуговими підсилювачами 6 і 7. Підсилені середньоквадратичні напруги з врахуванням власних шумів підсилювачів приймають вигляд:
,
(2)
(3)
де K1 - коефіцієнт трансформації трансформатора 5; K2 і K3 - коефіцієнти
підсилення широкосмугових підсилювачів 6 і 7;
і
- середньоквадратичні напруги власних шумів на виходах широкосмугових підсилювачів 6 і 7.
При перемноженні напруг (2) і (3) в перемножувачі 9 слід врахувати, що
власні шуми (
и
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кання, між собою некорельовані. Тому їх усереднений добуток дорівнює нулю. В той же час шумові напруги від об’єкта 1 ( ), отримані розщепленням
обмотками трансформатора 5, залишаються корельованими. В результаті
цього середній квадрат шумової напруги на виході перемножувача 9 визначається тільки тепловими шумами провідного об’єкта 1:
,
(4)
де S - крутизна множильного перетворення в перемножувачі 9.
Напругу (4) усереднюють фільтром 10 нижніх частот, а виділену ним
постійну складову напруги підсилюють підсилювачем 11 постійної напруги.
Підсилену напругу через провідний об’єкт подають на операційний підсилювач 12, охоплений від’ємним зворотним зв’язком через постійний резистор 13. При послідовному включенні операційного підсилювача 12 з провідним об’єктом 1 його коефіцієнт підсилення K6 визначається виразом:
(5)
де R - опір резистора 13 в ланцюгу від’ємного зворотного зв’язку.
Напруга (4), яка підсилюється операційним підсилювачем 12 з коефіцієнтом підсилення (5), приводиться до вигляду
(6)
Як видно з отриманого виразу (6) в результаті вказаного підсилення в
функції перетворення відбулося заміщення опору об’єкта R0 опором постійного резистора R ланцюга зворотного зв’язку операційного підсилювача 12.
В результаті цього автоматично виключився вплив опору R0 провідного
об’єкта 1 на результат перетворення температури Tx на постійну напругу U6,
яка вимірюється вольтметром 14.
Результат перетворення (6) можна представити, як
(7)
де
- результуюча крутизна перетворення температури в напругу.
Оскільки функція перетворення (6) лінійна відносно вимірюваної температури Tx, то результуючу крутизну перетворення (11) можна визначити за
значенням однієї калібрувальної температури Tк:
(
7)
де Uк - покази вольтметра 14 при відомій (калібрувальній) температурі
провідного об’єкта 1.
Надалі за показами вольтметра 14 з врахуванням значення результуючої
крутизни перетворення (7) можна визначати поточні значення температури
провідного об’єкта. Завдяки використанню підсилювачів 6 і 7 з широкою
смугою пропускання усереднений фільтром 10 нижніх частот добуток власних шумів цих підсилювачів обнуляється, що дозволяє здійснювати вимірювання низьких температур при низькоінтенсивному тепловому шумі провідного об’єкта. Необхідне обмеження смуги частот теплового шуму, що видіНауково - технічна конференція викладачів, науковців, аспірантів та студентів присвячена Дню Науки, 26 – 27 травня 2014 року

307

Факультет авіаційних та космічних систем НТУУ «КПІ»
ляється, здійснюється не смуговими підсилювачами а резонансним контуром
з конденсатора 4 і обмотки трансформатора 5, що виключає кореляцію власних шумів підсилюючих елементів. При цьому зникає необхідність у парних
елементах з ідентичними параметрами, що характерно для прототипу.
Висновки. Незалежність результатів вимірювання температур запропонованим способом від опору джерела теплового шуму дозволяє відмовитись
у ряді випадків від термодатчиків, як первинних вимірювальних перетворювачів. Так, термоелектричні, терморезистивні та інші типи датчиків, що контактують з об’єктом, вносять суттєву похибку внаслідок відводу тепла від місця установки або викривляють температурне поле своїми захисними чохлами. В запропонованому способі в якості датчика температури можна використовувати сам провідний об’єкт або його частину, наприклад, деталь металевої конструкції. Джерелом теплових шумів може бути також провідність розплавів різних матеріалів (солей, металів, скла, полімерів). Спосіб також зручний у тих випадках, коли розміщення датчиків на об’єкті ускладнене (вимірювання температури обмоток трансформаторів, електричних кабелів, елементів електричних машин). Спосіб також ефективний при контролі температур у вибухонебезпечних та пожежонебезпечних приміщеннях, а також в
екстремальних умовах експлуатації (високі температури і тиски), коли неминучий швикий знос термодатчика від зовнішнього середовища.
Таким чином, підвищення точності вимірювання температури запропонованим способом обумовлене, з одного боку, виключенням термодатчика з
вимірювального процесу, з іншого боку, придушенням впливу шумів і перешкод на вимірювальні перетворення. Останнє розширює діапазон вимірюваних температур в області низьких температур.
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УДК: 621.166
ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ НАДІЙНОСТІ
ПРОГРАМНО-КЕРОВАНОЇ ТЕХНІЧНОЇ СИСТЕМИ
ЗОСИК О.М.
НТУУ ’КПІ ’

Вступ. Програмна надійність виробу проявляється при спільній роботі
апаратури і програми. Вона характеризує здатність виробу виконувати задані
функції за умови, що програма буде знаходитися в тому чи іншому стані.
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Доцільно виділити дві сторони програмного забезпечення об'єкта: програмну надійність об'єкта - властивість об'єкта виконувати задані функції,
зумовлені якістю програмного забезпечення; надійність програмного забезпечення - властивість програмного забезпечення виконувати покладені на неї
вимоги.
Програмна надійність стає особливо актуальною, коли програми є самостійним виробом. В цьому випадку вони виготовляються, перевіряються і
піддаються приймально-здавальним випробуванням так само, як звичайні
об'єкти.
Основна частина. У складній програмно - керованій технічній системі
будь-якого типу можна виділити дві основні, відносно незалежні частини.
1. Сукупність автономно, паралельно працюючих технічних схем і пристроїв - апаратна частина.
2. Сукупність програм, орієнтованих на вирішення даного комплексу задач, що представляють математичне забезпечення технічної системи і утворюють її програмну частину (операційна система та робочі програми користувачів) [1].
При загальному аналізі характеристик технічної системи (її надійності),
слід враховувати, що якщо апаратна частина жорстко задана, незмінна і її надійність може бути забезпечена на необхідному рівні, то програмна частина в
кожному окремому випадку може мати ряд модифікацій, і є досить гнучкою,
змінною частиною технічної системи. Тому в забезпеченні сукупної надійності системи визначає найбільшу кількість помилок [2].
До основних проблем дослідження надійності програмного забезпечення
належить:
1. Розробка методів оцінки і прогнозування надійності ПЗ на основі сукупності кількісних показників і характеристик, ідентичних показникам апаратурної надійності.
2. Визначення факторів, що впливають на досягнення заданого рівня надійності ПЗ.
3. Розробка методів, що забезпечують досягнення заданого рівня надійності ПЗ.
4. Удосконалення методів підвищення надійності ПЗ в процесі проектування і експлуатації.
Ефективний спосіб підвищення надійності ПЗ - використання методів
структурного проектування програм, так як в залежності від структури ПО
наслідки окремих помилок можуть бути легко виявлені, локалізовані й виправлені на деякій невеликій ділянці програми або поширитися на інші рівні
й модулі ПЗ.
Критерії оцінки надійності програмних виробів
Всі безліч різних показників надійності програмних систем можна розбити на дві великі групи: 1. Кількісні показники надійності ПЗ. 2. Якісні показники надійності ПЗ.
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Не розглядаючи якісні характеристики надійності, зупинимося детальніше на можливості використання кількісних показників для оцінки і прогнозування надійності ПЗ.
Найбільш зручно в якості таких показників використовувати статистичні
(імовірнісні) критерії добре розробленої теорії надійності електронної апаратури. Слід враховувати, що оцінка надійності ПО на основі статистичної теорії надійності апаратури можлива в межах деяких обмежень, що враховують
специфіку ПЗ як певного виду продукту людської праці [3].
Можна виділити наступні характеристики та кількісні показники надійності ПЗ:
1. Безвідмовність. Говорячи про безвідмовності ПО, що характеризує
здатність ПЗ виконувати задані функції в заданих умовах експлуатації технічної системи, будемо вважати, що відмова програми - це результат прояви
прихованої помилки. Слід мати на увазі, що вхідні дані і дані створювані
програмою, не є елементами ПЗ, оскільки їх надійність пов'язана з роботою
зовнішніх пристроїв і апаратної частини системи. Тільки константи, що вводяться програмістом, вважаються частиною ПЗ.
Існує також поняття статичної надійності програми, вимірюваної як додаткова ймовірність виявлення нової помилки, не врахованої у попередніх
корекціях, при черговому зверненні до програми. Найпростішою оцінкою
статистичної надійності є величина
P ( n)  1 

f ( n)
 e(d , n) ,
n

(1)

де: n - кількість виконаних звернень до програми; f (n) - число виявлених
помилок; e (d, n) – довірочний інтервал хи-квадрат оцінки ймовірності помилки; f (n) / n при заданому рівні значущості.
Класифікуючи відмови ПЗ за видами відмов - апаратні, програмні, користувача і т.д., можна визначити приватні (зважені) інтенсивності відмов за
відповідними видами помилок - ап, пр, кр і т.д., а загальна надійність визначається як сума таких інтенсивностей. Такий підхід може значно полегшити
збір статистичних даних з відповідних видів відмов на основі незалежного
аналізу програмних виробів різних типів [4].
У випадку, якщо в ході експлуатації можливе корегування ПО або відновлення програми після відмови, викликаного дією збоїв від позапрограмних джерел, а часу відновлення досить мало в порівнянні з часом між відмовами або збоями, узагальнюючої характеристикою безвідмовності ПЗ є інтенсивність потоку відмов у часі
dH t 
 t  
,
(2)
dt
t

T   H t 

,
(3)
де H (t) - середнє число відмов за час t; - середній час напрацювання між
двома відмовами.
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2. Стійкість. Стійкість ПО визначає здатність системи виконувати задані
функції в умовах дії перешкод (помилок, збоїв, відмов), що виникають від
позапрограмних джерела (технічне забезпечення, вихідні дані). При оцінці
стійкості ПЗ повинні бути задані параметри навколишнього середовища, по
відношенню до якої оцінюється стійкість програм.
Показники стійкості - це показники безвідмовності, але з використанням
умовних ймовірностей. Умовою, при якому обчислюються ймовірності, є відмова (збій) в програмі або апаратурі.
Для невідновлювальних програм узагальненим показником стійкості
служить умовна ймовірність безвідмовної роботи:
(4)
Py t   PT  t P A ,
де P (A) - імовірність помилки (збою) програми або відмови апаратури.
Безвідмовність і стійкість - динамічні характеристики, тобто вони характеризують надійність ПЗ в процесі роботи.
3. Коригованість. Цей показник надійності ПЗ аналогічний показнику
ремонтопридатності радіоелектронної апаратури, характеризує пристосованість ПЗ до пошуку та усунення помилок і внесення до нього змін в ході експлуатації. Він використовується для характеристики відновлюваних в ході
експлуатації програм. Показники коригованості: час коригування, ймовірність коректування програми за заданий час, коефіцієнт готовності, параметр
потоку коректувань [5].
4. Захищеність і довговічність. Додатковими характеристиками надійності ПЗ є: показник захищеності від сторонніх втручань у роботу ПО і показник довговічності, що характеризує властивості програм уникати морального
старіння при тривалому використанні. Захищеність характеризується ймовірністю внесення спотворень при сторонньому втручанні, а довговічність - часом відмови ПО внаслідок морального старіння.
Отже, при проведенні аналізу надійності програмного продукту кількісні
характеристики, що оцінюють різні зразки електронної апаратури, не однозначні. Тож для вимірювання надійності програми існує своя методика, пов'язана, перш за все, з її умовами експлуатації.
Висновки. Випробування програм на надійність і випробування виробів
на надійність їх програмного забезпечення - обов'язкові етапи при перевірці
надійності систем.
Випробування з метою перевірки надійності програм здійснюються за
допомогою спеціальних програм (тестування) та спеціальних (імітаційних)
стендів. Перевіряється при цьому ступінь відпрацьованості програми та її відповідність заданим вимогам.
Випробування з метою перевірки надійності виробів, що працюють під
управлінням програм, здійснюються при спільній роботі програми та виробу.
Перевіряються при цьому і ступінь відпрацьованості програми відповідно до
заданих вимог, і коректність цих вимог, і узгодженість взаємодій програми і
апаратури.
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Вступ. Метаматеріали – це синтетичні матеріали, які розроблені для того, щоб мати властивості, яких немає в природі. Вони отримують властивості
не від свого складу, а від своїх скомпонованих структур, і це може бути використано для зменшення розмірів компонентів електроніки.
У цій роботі , ідея використання метаматеріалу залежить від заміни кожної деталі звичайної правосторонньої лінії передачі, еквівалентною композитною право-лівосторонньою лінією передачі (CRLHTL), що реалізується з
використанням зосереджених елементів.
Для реалізації метаматеріальних ліній передачі пропонується декілька
різних підходів,розроблених такими вченими як С. Лю, К. Хуана і Бо
Чжао[1]. В одному з підходів Бо Чжао розробив новий тип мікрополоскової
резонансної антени використовуючи конденсатор зустрічно-штирьового типу
і короткозамкнутий індуктивний шлейф, для формування фізичного розміру
композитної право-лівосторонньої лінії передачі (CRLH).
Основна частина. Композитний право-лівосторонній метаматеріал – це
новий синтетичний матеріал, який має унікальні властивості негативної діелектричної і негативної магнітної проникності. Зворотня хвиля (BW)
з’являтиметься в композитному право-лівосторонньому CRLH метаматеріалі, тобто групова Vg і фазова швидкості V p мають зворотній напрямок [2].
Зростаючий попит на технології метаматеріалів, які використовуються
для зменшення розмірів в електронних схемах, в поєднанні з досягненнями в
технології низькотемпературної кераміки (LTCC) [3] , а також наявності 300
МГц смуги пропускання в діапазоні частот (4,5-5,5 ГГц), створили інтерес до
розробки метаматеріальної лінії передачі, яку можна використовувати для
виробництва малорозмірних міліметрових системи.
У цій роботі розробляється лінія передачі з використанням композитного право-лівостороннього метаматеріалу за допомогою середовища розробки ADS(Advanced Design System) компанії Agilent Technologies.
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У роботі описується аналіз і характеристика композитної праволівосторонньої лінії передачі, і вводиться короткий огляд методу фазового
зсуву основної площини, а також співвідношення між матрицею ABCD та Sпараметрами. Представлена та досліджена модель електронної схеми композитної право-лівосторонньої лінії передачі (CRLHTL) та її топологічна модель.
Штучна CRLH лінія передачі може бути побудована за допомогою конденсаторів та індуктивних шлейфів [4], і може бути виконана шляхом каскадування мікрополоскових елементарних осередків, що є сумісним з технологією мікрохвильової монолітної інтегральної схеми (MMICs) [4]. Для того,
щоб теоретично проаналізувати мікрополосковий елементарний осередок
композитної право-лівосторонньої CRLH лінії передачі, еквівалентні параметри електричного кола повинні бути відомими. Схема електричного кола і
розташування елементарних комірок CRLH лінії передачі показані на рисунку 1 (а) і (б).

Рис.1. (а) Електричний контур моделі з зосередженими параметрами для
CRLH лінії передачі, (б) Топологія CRLH лінії передачі.
Рисунок 1 показує зосереджену елементну модель для композитної право-лівостороньої лінії передачі. Це відображається на топології рисунку 1(
b).Топологія мікросхеми складається з послідовного МДМ конденсатора і
паралельного індуктора замкнутого на землю, як в [ 4, 5, 6 ]. Послідовно
включена ємність c L реалізована як МДМ (метал-діелектрик-метал) ємність,
а паралельна індуктивність L L реалізована як коротко замкнутий шлейф. На
топологічній структурі паразитні елементи неминучі, і це частина будь-якої
топології. Наприклад, в топології показаній на рисунку 1(b), внутрішня
структура лінії передачі нагадує еквівалентну електронну схему, показану на
рисунку 1(а) , яка має право та лівосторонні властивості, які коли пов'язані
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тарний осередок топології складається з МДМ конденсатора і індуктивного
паралельного коротко замкнутого шлейфа (shunt stub inductor).
Основний принцип конструювання топології полягає в тому, що: (а) c L
та L L з’являються відповідно з ємності паралельної пластини та індуктивності паралельного шлейфа; (б) Ємність між металевою смужкою і пластиною
заземлення відповідає за c r ; (с) Індуктивність через отвір між металевим шаром-2 і металевим шаром - 1 відповідає за L r .
Розглянемо композитну право-лівосторонню лінію передачі CRLHTL,
показану на Рисунку 2, N = 1, LL = 0.02 нГн, LR = 2,5 нГн та C L = 2.5 пФ та C R
= 0,04 пФ, де N – число елементарних осередків[6].
Вимірювання лінії передач проводилися з використанням аналізатора
електронних схем Agilent Network analyzer (10 МГц до 67,0 ГГц) та симуляція електромагнітного поля була виконана з використанням електромагнітного симулятора (Agilent ADS) [7].

Рис.2. Електронно-схематичне зображення композитної праволівосторонньої лінії передачі CRLHTL
Рис. 3(а) та 3(b) показують відповідно фазову характеристику і параметри розсіювання композитної право-лівосторонньої лінії передачі CRLHTL.
Коефіцієнт відбиття S11на частоті 3,2 ГГц становить близько -6,5 дБ, і це ідеально на резонансній частоті. Коефіцієнт передачі S21 показує достатню величину потужності, що передається з порту 1 до порту 2 S21 = -0,25 дБ на частоті 3,2 ГГц і 0 дБ на резонансній частоті. На Рисунку 3(а), фазовий зсув
(S21) показує зсув фази на 90 градусів на частоті 3,2 ГГц і показує 0 градусів
фазового зсуву на резонансній частоті 5 ГГц.
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Рис.3. Модельовані (а) Фазова характеристика, (б) S-параметри моделі лінії
передачі, показаної на рисунку 2
На Рисунку 4 показана дисперсійна діаграма, отримана шляхом використання аналізу елементарного осередку, наведеного на рис. 2. Хоча композитна право-лівостороння лінія передачі CRLHTL має як і правосторонню область так і лівосторонню область, дисперсійна крива в кожній з цих областей
значно відрізняється від чисто лівосторонніх та чисто правосторонніх структур, відповідно, через об'єднані ефекти лівосторонніх та правосторонніх
структур на всіх частотах [3].

Рис.4. Дисперсійна діаграма моделі лінії передачі, показаної на рис.2.
Висновки. Основною метою цієї роботи є моделювання структури композитної право-лівосторонньої лінії передачі CRLHTL і процес виготовлення
її топології з використанням технології LTCC. Композитна праволівостороння лінія передачі CRLHTL виготовлена за допомогою трьох металевих шарів, і випробувана в смузі пропускання 1-10 ГГц. Дисперсійна діаграма лінії передачі показує негативне поширення фазової постійної нижче 5
ГГц і позитивне поширення фазової постійної над несучою частотою 5 ГГц.
А використання технології низькотемпературної кераміки (LTCC), на основі
якої була розроблена топологія лінії передачі дозволяє виробляти малорозмірні міліметрові системи.
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звуковых трактов
44.
Заїка Ю.В., Шантир С.В. Виправлення грубих похибок при
вимірюванні швидкості обертання вала двигуна внутрішнього згорання
45.
Заїка Ю.В., Затока С.А. Цифровий вимірювач температури
двигуна автомобіля
46.
Заїка Ю.В., Шантир С.В. Система стендових досліджень двигунів
внутрішнього згорання
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47.
Васильева Ю., Шантырь С.В. Имитатор грубых ошыбок для испытаний измерительных каналов с функцией предварительной обработки
48.
Василевська Н., Мотін М. Генератор випадкових чисел формантного синтезатора
49.
Василевская Н., Шантырь С.В. Квадратор
50.
Ткаченко Я.О., Шантир С.В. Вимірювальна система для натурних
досліджень шуму покриття шляхів
61.
Супрун Б., Шантырь С.В. Преобразователь RMS микропроцессорного следящего измерителя
62.
Пасюта В.О., Шантырь С.В. Измерительная информационная система акустических систем класа HI-END промышленного назначения
63.
Пахальчук О., Шантырь С.В. Последовательный коммуникационный порт виброметра-сборщика системы off-line мониторинга
64.
Осінцева М. Б., Мотін М. М. Сукупність біометричних технологій як новий рівень безпеки
65.
Михова З., Шантырь С.В. Использование комбинационной схемы
при построении алгоритма цифрового потенцирования
66.
Мельник А., Ткаченко Л.П. Особенности измерения виброперемещений промышленного оборудования контактным и безконтактным методом
67.
Мацюк И., Шантырь С.В. Моделирование колебательной системы в среде LabvView с использованием алгоритмов Эйлера и ЭйлераКромера
68.
Павлішин М.М., Стародуб М.В., Грицай М.А., Пчелінцев О.С.
Застосування інтелектуальних ІВС в завданнях екологічного моніторингу
69.
Кучерява О.В. Система вимірювання параметрів мікроклімату
для теплиць
70.
Ильяшенко Д., Шантырь С.В. Логарифмический функциональний
преобразователь
71. Гричанюк А.К., Шантир С.В. Числовий вимірювальний перетворювач з функцією видалення грубих помилок
72.
Гричанюк А.К., Шантир С.В. Підсистема вимірювання температури теплоносія першого контуру ядерного реактора
73.
Годованый А. Ю., Мотин М.Н. Нейронные сети
74.
Франовська Т., Мотін М.М. Основні одиниці фізичних величин
75.
Бодак И., Шантырь С.В. Моделирование механической системы с
нелинейными упругими связями
76.
Бобков Ю.В., Захарчук М.В. Аналіз похибок ультразвукового вимірювача дальності
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РОБОТА СЕКЦІЇ №3.
«ЧУТЛИВІ ЕЛЕМЕНТИ, НАВІГАЦІЙНІ СИСТЕМИ, ЗАСОБИ ТА
СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ РУХОМИМИ ОБ’ЄКТАМИ.
ПРОЕКТУВАННЯ ТА КОНСТРУЮВАННЯ АВІАЦІЙНО-КОСМІЧНОЇ
ТЕХНІКИ»
ПОНЕДІЛОК , 27 травня 2014 року. 1430 – 1800; корпус 28, ауд. 219
Керівник: Збруцький Олександр Васильович
Секретар: Рижков Лев Михайлович
1430 – 1800 ПЛЕНАРНІ ДОПОВІДІ.
1.
Зинченко В.П., Борисов В.В. Анализ алгоритма оптимального
проектирования самолетов
2.
Бурнашев В.В. Информационное обеспечение автоматической
посадки беспилотного самолета
3.
Костенко О.А, Попов В.В. Система посадки безпілотного літального апарату на базі комплексованих систем
4.
Лемко О.Л. Многоцелевой БпЛА с комплектом крыльев различного удлинения
5.
Мелащенко О.М., Рижков Л.М. Бортовий обчислювач мікросупутника
6.
Верхолаз О.В. Cкінченно-елементна модель мікроспутника та
модальний аналіз його конструкції
7.
Закора О.В., Сухов В.В. Концепція ремонту по відновленню
несучих властивостей панельних конструкцій важких транспортних літаків
8.
Чемерис О.М., Замлинський О.С. Частоти і форми при коливаннях крила літака
9.
Коханчук О. М. Вплив нестаціонарності обтікання крила літального апарату на його характеристики
10.
Михайліченко В.В. Методика автоматизованої розробки майстергеометрії носової частини фюзеляжу транспортного літака з вантажним люком
11.
Хмуренко О.О. Розробка автоматизованої системи проектування
стику консолі крила та центроплана
12.
Хруневич Д.Г. Дослідження впливу структури композитного матеріалу на характеристики міцності крила відсної малої товщини
13.
Миронович К. Є., Апостолюк В. О. Адаптивна система наведення
тактичної ракети
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14.
Кривохатько І. С., Сухов В. В. Визначення аеродинамічних характеристик безпілотних літальних апаратів малого класу в аеродинамічній
трубі
15.
Балабанов І.В., Балабанова Т.В., Шевченко О.В. Особливості
визначення жорсткістних характеристик типових елементів пружних підвісів
навігаційних датчиків у пакетах скінченно-елементного аналізу
РОБОТА СЕКЦІЇ №5
«ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА»
ПОНЕДІЛОК , 28 травня 2011 р. 1430 – 1800; корпус 28, ауд. 219
Керівник: Савін Віктор Гурійович
Секретар: Можаровська Тамара Миколаївна
1430 – 1800 ПЛЕНАРНІ ДОПОВІДІ.
1.
Іванова Ю.І. Взаємодія гіпокальцина з адапторними білками підчас ендоцитоза АМРА-рецепторів
2.
Бондаренко О.М., Івахнюк Д.Є. Методи зменшення ударного
впливу на вихідний сигнал датчика кутової швидкості
3.
Василенко М. П. Шумовий спосіб вимірювання температури
4.
Зосик О.М. Основні проблеми дослідження надійності програмно-керованої технічної системи
5.
Зосик О.М. Розробка лінії передачі використовуючи композитний право-лівосторонній мета матеріал
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