


Міністерство освіти і науки України
Дніпропетровський національний університет

ім. Олеся Гончара

Перспективні напрямки
сучасної електроніки,

інформаційних і комп’ютерних
систем

ТТееззии ддооппооввііддеейй
ннаа ВВссееууккррааїїннссььккіійй ннааууккооввоо--ппррааккттииччнніійй

ккооннффееррееннццііїї
ммооллооддиихх ввччеенниихх ттаа ссттууддееннттіівв

ММEEIICCSS -- 22001155

м. Дніпропетровськ
25-27 листопада 2015 року



2

УДК 622: 004.73: 658.562.4: 65.011.56
ББК 20.1
П 26

Перспективні напрямки сучасної електроніки, інформаційних і
комп’ютерних систем (МEICS-2015). Тези доповідей на Всеукраїнській
науково-практичній конференції молодих вчених та студентів: 25-27
листопада 2015 р., м. Дніпропетровськ / Укладачі Вашерук О.В., Яркова О.О.
– Дніпропетровськ, Дніпропетровський національний університет ім. Олеся
Гончара, 2015. – 232 с.

В збірник включені тези доповідей на Всеукраїнській науково-
практичній конференції молодих вчених та студентів, яка відбулася в
Дніпропетровському національному університеті ім. Олеся Гончара, 25-27
листопада 2015 р.

ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:
Поляков М. В., член-кор. НАН України, д.ф.-м.н., проф.
(м. Дніпропетровськ) – голова орг. комітету
Коваленко О. В., д.ф.-м.н., проф. (м. Дніпропетровськ) – заст. голови
орг. комітету
Башев В. Ф., д.ф.-м.н., проф. (м. Дніпропетровськ)
Бойчук В. І., д.ф.-м.н., проф. (м. Дрогобич)
Гіржон В. В., д.ф.-м.н., проф. (м. Запоріжжя)
Гнатушенко В. В., д.т.н., проф. (м. Дніпропетровськ)
Дробахін О. О., д.ф.-м.н., проф. (м. Дніпропетровськ)
Дмитрук І. М., д.ф.-м.н., проф. (м. Київ)
Карташов В. М., д.т.н., проф. (м. Харків)
Корчинський В. М., д.т.н., проф. (м. Дніпропетровськ)
Скалозуб В. В., д.ф.-м.н., проф. (м. Дніпропетровськ)
Трубіцин М. П., д.ф.-м.н., проф. (м. Дніпропетровськ)
Тулученко Г. Я., д.т.н., проф. (м. Херсон)
Лепіх Я. І., д.ф.-м.н., проф. (м. Одеса)
Хандецький В. С., д.ф.-м.н., проф. (м. Дніпропетровськ)
Ханін І. Г., д.е.н., проф. (м. Дніпропетровськ)
Шульга С. М., д.ф.-м.н., проф. (м. Харків)
Гомілко І. В., к.ф.-м.н., доц. (м. Дніпропетровськ)
Колбунов В. Р., к.ф.-м.н., доц. (м. Дніпропетровськ)
Скуратовський І. А., к.ф.-м.н., доц. (м. Дніпропетровськ)

Вчений секретар конференції
Вашерук О. В., к.т.н., доц. (м. Дніпропетровськ)

ISBN 966-7576-58-2 © ДНУ ім. Олеся Гончара, 2015.



3

З  М  І  С  Т

Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених і студентів
«ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ СУЧАСНОЇ ЕЛЕКТРОНІКИ, ІНФОРМАЦІЙНИХ

ТА КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ» MEICS-2015
25-27 листопада 2015 р, Дніпропетровськ, Україна

Секція  І.  ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ
І  ТЕХНОЛОГІЇ

7  О. Кавац, В. Гнатушенко, Ю. Кібукевич. Класи-
фікація мультиспектральних космічних зображень
високої просторової здатності

9  Б. Бусыгин, И. Гаркуша. Расчет температуры
земной поверхности по данным съемки спутника
LANDSAT-8

11  В. Верещага. Оптимізація математичного
моделювання на основі геометрії числа

13  Б. Мороз, А. Голтвянский. Анализ надежно-
сти программно-аппаратных комплексов в банков-
ских учреждениях

17  В. Малкіна, В. Кравченко. Методика аналізу
зображень однотипних об’єктів на основі класифі-
каційних ознак геометричних інваріантів

18  Л. Ахметшина, Д. Ратегов. Особливості ство-
рення та роботи з документо-орієнтованими базами
даних

20  Л. Ахметшина, Р. Таранюк. Особливості робо-
ти з базами даних на основі технології SPRING
FRAMEWORK

22  А. Льдовская, С. Мещанинов. Математичес-
кая модель оценки риска отказа подсистемы «че-
ловек» с помощью биометрического on-line мони-
торинга психофизиологического состояния

24  О. Дубініна, А. Найдиш, Ю. Холодняк, С. Ба-
линська. Розробка програмного забезпечення для
моделювання одновимірних обводів по заданих
умовах

26  Д. Дрозд, О. Вашерук, С. Сидоренко. Синтез
цифрової системи управління нвч фотомодуляцій-
ного методу контролю неоднорідності параметрів
напівпровідникових структур

28  А. Літвінов, В. Юрченко, А. Найдиш, Д. Спірі-
нцев.Програмний комплекс SOLIDWORKS як мож-
ливий інструмент дослідження диференціальних
характеристик кривих

30  Я. Зарубецький, П. Тішин. Аналіз ризиків в
сенсорних системах із використанням нечіткої ло-
гіки

32  В. Красиленко, Д. Нікітович. Моделювання
криптографічних перетворень зображень на основі
їх матрично-бітовозрізової декомпозиції та матрич-
них моделей перестановок з верифікацією цілісності

35  К. Астапенкова, К. Защолкін. Метод приско-
рення програмного виконання просторової обробки
растрових зображень

37  Г. Кулінченко, П. Леонтьєв, К. Лістратенко.
Моделювання охолоджувача установки сепарації
вологи

39  Д. Кабак, В. Магро. Моделювання керуючого

модуля маршрутизатора за допомогою пакету GNS3
42  В. Волков. Безпека хмарних систем
44  О. Прокопчук, С. Вовк. Реалізація системи

комп’ютерної стереоскопії на POSIX-сумісній плат-
формі

46  О. Спірінцев, К. Лисенко, В. Лєбєдев, В. Куче-
ренко. Розробка програмного забезпечення для по-
будови комп’ютерних моделей складних функціо-
нальних поверхонь

48  І. Яременко. Розробка методу та інтелекту-
альної технології оцінки рівня конкурентоспромож-
ності підприємства

49  О. Міхновець.Синтез системи управління теп-
ловими екранами на проміжному ролінзі стану га-
рячого прокату

50  О. Бушанська. Метод збільшення інформа-
ційної значущості багатоспектральних даних ди-
станційного зондування з аеро-космічних носіїв

51  Е. Скорик, В. Истушкин, В. Герасимов. Мо-
бильные приложения на платформе CORDOVA

53  Ю. Хохотва, Є. Гавриленко, А. Найдиш, А. Во-
лошина. Інформаційна технологія моделювання
дискретно представленої поверхні з використанням
Api компасу

55  О. Литвинов, Д.  Грузин, А. Волкова. Особен-
ности автоматизации построения шаблонов перево-
да в лингвистической обучающей системе

57  А. Гриценко, Я. Шевелєва. Мультиагентна
модель формування показників успішності сту-
дентів на основі ідей харизми та копінгу

59  К. Дегтярь, В. Герасимов, В. Истушкин. Осо-
бенности платформы MS INTEGRATION SERVICES
для задач интеграции и преобразования данных

61  В. Буднік, А. Матвійчук. Моделювання рекон-
структивного втручання на коронарних артеріях

63  А. Золотаревский, В. Герасимов, В. Истуш-
кин. Сравнительная характеристика реляционных
баз данных  с  NOSQL

65  Д. Игнатьева, Н. Матвеева. Модульное тести-
рование компонентов JAVAEE с использованием
фреймворка JUNIT 4

67  І. Пономарьов, А. Горяінов. Розробка модуля
імпорту даних на основі CMS DRUPAL

69  Т. Солоп. О практическом внедрении анти-
плагиатного контроля в учебный процесс

71  В. Ігнатенко, В. Корнєв.Проста дикторозалеж-
на система розпізнавання мови з малою словарною
бібліотекою

73  Д. Павлов, Ю. Сіциліцин. Математична мо-
дель функції часу доставки інформації між вузла-
ми у розподілених базах даних

75  О. Мацулевич. Розробка інформаційної систе-
ми геометричного моделювання параметрів різаль-
них інструментів для токарної обробки деталей



З  М  І  С  Т

4

Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених і студентів
«ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ СУЧАСНОЇ ЕЛЕКТРОНІКИ, ІНФОРМАЦІЙНИХ

ТА КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ» MEICS-2015
25-27 листопада 2015 р, Дніпропетровськ, Україна

77  В. Щербина. Інформаційна система геомет-
ричного моделювання функціональних поверхонь
каналів турбокомпресорів дизельних двигунів

79  Ю. Болкун, Е. Дружинин. Анализ управления
качеством в инновационных проектах

80  Н. Соколова. Выделение контуров объектов
городской застройки на спутниковых изображениях

82  Н. Кулик. Математичне моделювання відби-
ваючої поверхні довільної форми з  циліндричним
джерелом світла в програмному середовищі
MATHEMATICA

84  Т. Касьяненко. Інформаційна технологія
спільної обробки аерокосмічних зображень

86  О. Сафаров, Н. Карасевич. Дослідження ме-
тодів визначення змін забудованих ділянок на су-
путникових знімках

88  В. Кучеренко, В. Юрченко, А. Лебедько,
А. Литвинов. Моделирование процессов в четырех-
параметрическом пространстве вБН-исчислении

90  Д. Міщук. Розробка системи розкладу в сфері
WEB-програмування на основі теорії розкладу

91  В. Овсяников.Система информационного обес-
печения теплогенерирующих объектов показателя-
ми качества топлива

93  Ю. Красовська, В. Магро. Особливості впро-
вадження цифрового телебачення

95  В. Нежурин, В. Куваев, М. Каряка, С. Щетинин.
Обобщенная математическая модель распределе-
ния энергии в объеме рабочего пространства ферро-
сплавной электропечи

98  Д. Зеленцов, Л. Короткая, Н. Науменко. Де-
композиционный метод решения задач прогнозиро-
вания долговечности корродирующих конструкций

100 С. Середа. Інформаційні технології обробки
аерокосмічних проекційних зображень

102  О. Спірінцев, О. Баланенко, О. Сафонов.
Програмне забезпечення з використанням API для
розширення бібліотек в системах автоматизованого
проектування

Секція ІІ.  КОМП’ЮТЕРНІ СИСТЕМИ
І  КОМПОНЕНТИ

104  Б. Мороз, В. Вікторов. Дослідження і вдо-
сконалення автоматизованої системи підтримки
прийняття рішень в органах державної автомобіль-
ної інспекції, митної служби та державної прикор-
донної служби

106  Л. Ахметшина, Н. Алексеенко. Средства и
возможности оптимизации и планирования работы
предприятия на основе технологии OPTAPLANNER

108  Д. Бартенев, В. Герасимов, Н. Матвеева. Срав-
нение систем удалённого доступа

110  Д. Михалевський. Оцінка критерію якості
для безпровідного каналу стандарту 802.11

111  Н. Фурса. Автоматизация проектирования
экзоскелета

113  Ю. Дікова. Розробка способу транспортуван-
ня матеріалів в умовах шахти на основі моделі
Т-клітин

115  Д. Терещенко, В. Міхальчук. Статична та ди-
намічна корекція  «поганих» пікселів мікроболо-
метричних матричних приймачів

117  І. Клименко. Спосіб управління зернистістю
задач в реконфігурованих обчислювальних системах

119  В. Лобов, К. Лобова. Автоматизована систе-
ма керування нагріву шару обкотишів на конвеєрній
випалювальній машині

121  Г. Голуб. Дослідження комп’ютерних засобів
інтелектуалізації процедур оптимізації режимів
електропостачання залізниць

123  М. Столбовой. Оценка целесообразности со-
здания ИУС

125  В. Грига, О. Данилюк. Просторово-часове
перетворення алгоритму швидкого косинусного пе-
ретворення

127  Л. Гончарова. Методи організації інформац-
ійної безпеки комп’ютерних мереж управління елек-
тропостачанням залізниць

129  А. Гончаренко, А. Волокита. Подходы к по-
строению памяти вычислительных систем на ос-
нове мемристоров

132  О. Стасюк. Методи комп’ютерної інтелекту-
алізації процесів енергоспоживання і безпеки руху
залізниць

133  В. Кнуренко, М. Писаревська. Застосування
нейромереж для розпізнавання зображень

Секція ІІІ.  РАДІОТЕХНІЧНІ  ПРИСТРОЇ
Й  ЗАСОБИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ

134  В. Овсяников. Перспективные направления
развития антенной науки и техники для систем те-
лекоммуникаций

137  О. Аседовская, А. Колосова, А. Гниленко.
Моделирование Т-разветвления и поворота под пря-
мым  углом  копланарных  линий  передачи

139  K. Scherbina, V. Pechenin, M. Vonsovich,
J. Syedina, L. Babakova. Filtering systems of doppler
signals reflected by underlying surface

141  М. Білокопитова, В. Рябчій, Д. Салтиков. Ав-
томатизація вимірювання параметрів відкритого
хвилевідного резонатора

143  Д. Кисельов, В. Рябчій. Розробка вимірювача
потоку потужності  електромагнітного поля у S-діа-
пазоні

144  О. Галь. Система автоматичного контролю
геометричних розмірів об’єктів з використанням
відеокамери



5

З  М  І  С  Т

Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених і студентів
«ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ СУЧАСНОЇ ЕЛЕКТРОНІКИ, ІНФОРМАЦІЙНИХ

ТА КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ» MEICS-2015
25-27 листопада 2015 р, Дніпропетровськ, Україна

145  Д. Ложченко, С. Сидоренко, О. Вашерук.
Синтез і аналіз електронної системи векторного
керування асинхронним двигуном

147  А. Кобзарь. Удосконалення системи керу-
вання електроприводом стрічкового конвеєра

148  В. Ткачев, А. Коваленко, В. Лебедев. Анализ
применимости метода передачи данных с промежу-
точным хранением для обмена данными с удален-
ными космическими аппаратами

150  О. Дробахин, М. Чаркин.Синтезирование вре-
менных сигналов на основе принципа фурье-голо-
графии по данным многочастотных измерений при
использовании двух рупоров

152  Д. Пиза, Е. Звягинцев. Метод формирования
классифицированной обучающей выборки для адап-
тации весовых коэффициентов автокомпенсатора
помех при время-пространственной обработке

154  О. Яремко, Д. Грозова. Способи впроваджен-
ня масивів MIMO у гетерогенних мережах мобіль-
ного зв’язку

156  В. Павликов, Нгуен Ван Кием, Е. Тимощук.
Синтез алгоритма оценки радиометрических изо-
бражений в сверхширокополосных радиометрических
комплексах с трехэлементной антенной системой

158  В. Волосюк, В. Павликов, Кыонг Ву Та. Оп-
тимальное обнаружение пространственно-протя-
женных объектов в многоантенных радиометричес-
ких системах

160  В. Губар, І. Адаменко. Малогабаритний
пристрій для контролю процесу седиментації та ви-
мірювання концентрації домішок у рідині

161  Хиу Нгуен Ван, А. Одокиенко, Кыонг Ву Та,
К. Нежальская. Лабораторный макет для исследо-
вания алгоритмов обработки радиометрических си-
гналов

163  В. Попов, В. Корчинський. Завадостійкість
потокових систем захисту інформації у телекомуні-
каційних системах

165  Р. Комарук, И. Михайлова, В. Доценко, Е. Без-
носова. Исследование диэлектрических и плазмен-
ных антенн СВЧ диапазона для каналов телеком-
муникаций

167  В. Лаврушкін, П. Лаврик, І. Гомілко, М. Фе-
сенко. Сигналізація дорожньо-транспортної приго-
ди “BLACK CAT”

Секція ІV. ФУНКЦІОНАЛЬНА ЕЛЕКТРОНІКА.
МІКРО- І НАНОТЕХНОЛОГІЇ

169  Д. Корбутяк, С. Будзуляк, В. Єрмаков, О. Шев-
чук, Г. Ільчук, Р. Петрусь, В. Токарев.Нанокомпозитні
плівки з  вбудованими нанокристалами потрійних
напівпровідникових сполук  та перспективи їх прак-
тичного використання

171  С. Новосядлий, С. Бойко. Шляхи підвищен-
ня швидкодії транзисторів на гомопереходах

172  Е. Плахтий, Т. Прокофьев, М. Буланый,
А. Коваленко, Е. Хамазюк.Влияние термического от-
жига на изменение структуры и поведение индиви-
дуальных полос ФЛ ионов Mn2+ в кристаллах ZnS

174  A. Neguta, C. Covalenco, A. Meshalkin,
D. Shepel, O. Paiuk, M. Popovych. Optically induced
diffraction gratings on carbazole-containing polymers

176  О. Коричковський, М. Буланий, О. Коваленко.
Вплив ультразвукових коливань на фотолюміне-
сценцію кристалів ZnxCd1-xS

178  П. Лаврик, В. Воровський, О. Коваленко. До-
слідження оптимальних умов синтезу нанокри-
сталів ZnO:Mn методом ультразвукового піролізу
аерозолю

180  В. Семенча, Н. Твердоступ. Гармонический
преобразователь индуктивности на основе конвер-
тора отрицательного сопротивления

182  А. Безкровный, А. Давыдов, А. Ляшков,
В. Скуридин. Электрофизические свойства наноком-
позитов на базе многокомпонентных полимерных
систем

183  А. Васильєв, О. Гапонов. Електричні власти-
вості керамічних матеріалів на основі TiO2

185  О. Гапонов, Р. Мельніченко, С. Опалатенко.
Вплив умов випалу на електричні параметри варис-
торної кераміки SnO2 - Co3O4 - Nb2O5 - La2(CO3)3

187  М. Волнянский, А. Михалева, С. Пляка. Ки-
нетика электропроводности кристаллов
Li1.8Na0.2Ge4O9

Секція V. ФІЗИЧНІ ЯВИЩА В МАТЕРІАЛАХ
ЕЛЕКТРОННОЇ ТЕХНІКИ

189  C. Covalenco, A. Neguta, A. Meshalkin, D.
Shepel, O. Paiuk, L. Revutska. IR-spectra of new
carbazole-containing azopolymer material

191  С. Новосядлий, С. Бойко. Шляхи підвищен-
ня швидкодії транзисторів на гомопереходах

192  О. Гавалешко, О. Сльотов. Оптичні власти-
вості гетерошарів І- та ±-ZnSe, отриманих методом
ізовалентного заміщення

194  Е. Повзло, А. Ляшков. Газочувствительные
свойства  керамики  ZnO  с  добавкой серебра к
углеводородам

195  А. Кашуба, І. Семків, О. Бовгира, А. Франів,
М. Соловйов. Трансформація ширини забороненої
зони твердих розчинів заміщення InxTl1-xI

197  І. Семків. Фононні моди кристалу аргіродиту
Ag8SnSe6

199  Т. Микитюк, Л. Косяченко, X. Mathew, І. Фод-
чук, В. Кульчинський, О. Маслянчук.  Оптимізація
оптичних  характеристик  тандемного сонячного



З  М  І  С  Т

6

Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених і студентів
«ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ СУЧАСНОЇ ЕЛЕКТРОНІКИ, ІНФОРМАЦІЙНИХ

ТА КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ» MEICS-2015
25-27 листопада 2015 р, Дніпропетровськ, Україна

елемента CdMgTe/Cu(In,Ga)Se2
201  M. Solovyov, A. Kashuba, O. Bovgyra, A. Franiv.

Lattice vibrations of crystals A4BX6: RAMAN
SPECTRA

203  В. Бойчук, К. Кропивницька, Р. Лешко. Вплив
домішок та електричного поля на оптичні власти-
вості сферичних квантових точок

204  В. Бойчук, І. Іванчишин. Струм спінового
магнітного моменту донорного електрона у сфе-
ричній квантовій точці СdS

206  М. Калінін. Удосконалення системи вимі-
рювання питомого опору омічних контактів до на-
півпровідникових структур

207  В. Євтушенко. Автоматизована система кон-
тролю деполяризаційних явищ у напівпровідниках

208  А. Приймак. Моделирование многомодово-
го режима взаимодействия электронного пучка с
плазменными колебаниями

210  Х. Сапаев. Металлодиэлектрические струк-
туры на основе синтетических опалов для усиле-
ния оптического отклика

212  А. Алексеев, О.  Хмеленко. Получение
cульфида цинка методом самораспространяющего-
ся высокотемпературного синтеза и исследование
его спектроскопических свойств

214  Б. Дзундза, О. Костюк, В. Маковишин. Термо-

електричний транспорт в тонких плівках на основі
SnTe:Sb

216  О. Кинзерская, И. Сенко. Влияние примеси
гадолиния на люминесцентные свойства кристал-
лов селенида цинка

218  М. Бринза. Комбінаційне розсіювання світла
в нанокристалах активних діелектриків, сформова-
них в порах синтетичних опалів

220  В. Куліш. Дипольно-обмінні спінові хвилі у
феромагнітній нанотрубці еліптичного перерізу

222  А. Дегтярьов.Дослідження контактних явищ
в композитних матеріалах поліетилен-графіт

223  М. Кушнір, В. Воровський, О. Коваленко. До-
слідження структури поверхні кріогранул нікель-
цинкового фериту, отриманих кріохімічним мето-
дом

225  М. Кречетов. Оптические качества кристал-
лов парателлурита

226  К. Клочко, Є. Тонконог, А. Бідун. Розподіле-
на система моніторингу стану здоров’я людини

228  О. Воробйов, О. Гапонов. Вплив добавки
GeO2 на електричні властивості оксидно-олов’яної
варисторної кераміки

229  О. Хмеленко, В. Кулиш. Изменения кристал-
лической структуры кристаллов ZnS под действи-
ем переменного электрического поля



Секція І. ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ

Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених і студентів
«ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ СУЧАСНОЇ ЕЛЕКТРОНІКИ, ІНФОРМАЦІЙНИХ

ТА КОМП'ЮТЕРНИХ СИСТЕМ» MEICS-2015
25-27 листопада 2015 р, Дніпропетровськ, Україна

7

КЛАСИФІКАЦІЯ МУЛЬТИСПЕКТРАЛЬНИХ КОСМІЧНИХ
ЗОБРАЖЕНЬ ВИСОКОЇ ПРОСТОРОВОЇ ЗДАТНОСТІ

О. Кавац 1, В. Гнатушенко 1, 2, Ю. Кібукевич 1.
1 НМетАУ, Дніпропетровськ.

2 Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара.
alena_kavats@mail.ru; vvgnat@ukr.net; yuliya_shpak_2012@mail.ru

У сучасному світі обробка даних дистанційного зондування Землі набула
великого значення, зокрема отримана інформація зі сучасних супутникових систем
широко використовується при тривимірному моделюванні інфраструктури міст. Серед
безлічі різних операцій над даними дистанційного зондування виділяють операції,
пов'язані з класифікацією типів земного покриття. Під процесом класифікації
зображення розуміємо процес кількісного відбору даних із зображення і групування
точок або частин зображення в класи, призначені для представлення різних фізичних
об'єктів або типів. Результатом виконання процесу класифікації зображення є карти
класифікації. Але слід зазначити, що перш ніж проводити класифікацію важливо
провести первинну обробку фотограмметричного зображення, усунути спотворення
різного характеру (шуми, колірні та геометричні спотворення), підвищити роздільну
здатність зображення, тощо. Складність задачі розпізнавання забудови на супутникових
зображеннях полягає в різноманітті форм і розмірів будівель, використанні різних
будматеріалів для покриття даху, існуванні багатьох об'єктів схожої форми на
супутниковому знімку та наявності перешкод від навколишніх об'єктів та їх тіней.
Отримані результати свідчать, що використання відповідних алгоритмів підвищення
інформативності первинного багатоканального зображення [1; 2]  дозволяють знизити
ймовірність помилки при подальшій класифікації.

У роботі проведено аналіз ефективності сучасних методів класифікації цифрових
багатоканальних космічних зображень високої просторової здатності. Традиційно, для
розпізнавання фотограмметричних зображень використовують класифікацію з
навчанням (контрольована класифікація) або класифікацію без навчання
(неконтрольована класифікація). Контрольована класифікація – це процес, при якому
відбувається порівняння значень яскравості кожного пiксела з еталонами (тестовими
ділянками), в результаті чого кожен пiксел відноситься до класу об’єктів, який
найбільше вiдповiдає заданим критеріям. Найбільш популярними серед алгоритмів
неконтрольованої класифікації (кластеризації) є алгоритми: K-Means і ISODATA.
Неконтрольована класифікація – це процес, при якому розподіл пiкселiв зображення
відбувається автоматично на основі аналізу статистичного розподілу яскравості
пiкселiв. Серед алгоритмів контрольованої класифікації виділяють алгоритми, засновані
на методах: паралелепіпедів, метод класифікації за мінімальною відстанню, метод
класифікації за правилом максимальної правдоподібності, метод спектрального кута.
Методи неконтрольованої класифікації мають певні недоліки, зокрема, спектральні
властивості отриманих класів змінюються з часом, тому зв'язок між інформацією та
спектральними класами не постійний і визначається лише знімком, що ускладнює
процес дешифрування різночасових зображень. З іншого боку, будь-яка класифікація з
навчанням є більш трудомісткою, а точність класифікації залежить від якості та
кількості вибраних навчальних областей. Дослідження ефективності методів
класифікації проводились на первинному багатоканальному зображенні зі супутника
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WorldView-2. Результати неконтрольованої класифікації виявилися незадовільними,
тому було зроблено висновок, що неконтрольовану класифікацію краще
використовувати для визначення класів об’єктів або як попередній етап перед
контрольованою класифікацією. Далі більш докладно розглянемо результати
контрольованої класифікації мультиспектральних знімків.

При класифікації способом спектрального кута добре визначаються водні
об’єкти, але присутні похибки визначення лісових масивів та рослинності, погано
розпізнані дороги та будівлі. При класифікації методом паралелепіпедів досить добре
виділяються водні об'єкти, хоча їх кордони часто розмиті; трав'яниста рослинність
також іноді розпізнається як об'єкти класу «будівлі». Результат класифікації за
мінімальною відстанню виявився кращим за попередні, але погано були класифіковані
будівлі зі складними архітектурними формами та дороги, межі класифікованих об'єктів
не збігаються з реальними границями об’єктів. При використанні методу класифікації
за правилом максимальної правдоподібності складно дешифруються водойми та
об’єкти забудови, особливо на міських територіях, де багато висотних споруд.

Отримані результати свідчать про те, що класифікація за правилом максимальної
правдоподібності має найвищі показники якості по відношенню до інших способів
класифікації, але для підвищення точності класифікації наші подальші дослідження
будуть присвячені удосконаленню та використанню методу нечіткої класифікації Вонга,
що заснований на використанні нечітких коваріаційних матриць.

1. Hnatushenko, V. V. Pansharpening technology of high resolution multispectral and
panchromatic satellite images / V. V.Hnatushenko, , Vik. V.Hnatushenko, O. O.Kavats,
V. Yu.Shevchenko // Scientific Bulletin of National Mining University. – 2015. – Issue 4. – P.
91-98.

2. Hnatushenko, V. V. Efficiency determination of scanner data fusion methods of
space multispectral images / V. V. Hnatushenko, O. O. Kavats, Yu. O. Kibukevych //
International young scientists forum on applied physics. Oles Honchar Dnipropetrovsk
National University. GRS-7. – 2015.

3. Lu D. A survey of image classification methods and techniques for improving
classification performance / D. Lu, Q. Weng //  International Journal of Remote Sensing. –
January 2007. – Vol. 28, No. 5 – Р. 823-870.

CLASSIFICATION OF MULTISPECTRAL SATELLITE HIGH SPATIAL
RESOLUTION IMAGES

O. Kavats1, V. Hnatushenko1, 2, Yu. Kibukevych1.
1 Department information technologies and systems, National metallurgical academy of

Ukraine, Dnepropetrovsk. 2 Department automated information processing systems,
O. Gonchar Dnepropetrovsk national university

A few number of image classification algorithms have proved good precision in
classifying remote sensing data. But, of late, due to the increasing spatiotemporal dimensions
of the remote sensing data, traditional classification algorithms have exposed weaknesses
necessitating further research in the field of remote sensing image classification.  We are
experimenting with both supervised and unsupervised classification. Here we compare the
different classification methods and their performances. It is found that
maximum likelihood estimation classifier performed the best in our classification.
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РАСЧЕТ ТЕМПЕРАТУРЫ ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ
ПО ДАННЫМ СЪЕМКИ СПУТНИКА LANDSAT-8

Б. Бусыгин, И. Гаркуша.

Днепропетровский национальный горный университет, кафедра геоинформационных
систем. busyginb@yandex.ru, igor_garik@ua.fm

Для решения различных задач в сферах экологии и мониторинга окружающей
среды, горно-геологических исследований территорий, сельского хозяйства, являются
актуальными данные с американских спутников серии Landsat. С 2013 г. спутником
этой серии является Landsat-8, несущий на борту два сканера дистанционного
зондирования Земли – OLI (Operational Land Imager, 9 каналов) и TIRS (Thermal
InfraRed Sensor, 2-а канала). TIRS позволяет получать данные о температуре
поверхности съемки, благодаря фиксации электромагнитного излучения в дальнем
инфракрасном поддиапазоне спектра с длиной волны 10,3-12,5 мкм [1].

В докладе предложен метод расчета температуры земной поверхности по данным
съемки спутника Landsat-8, на основании собранного заверочного набора наземных
измерений, предоставленных американскими метеорологическими станциями. Метод
позволяет рассчитать цифровые карты распределения температуры поверхности съемки
(карт LST – Land Surface Temperature [2; 3]) и оценить их точность.

Сравнение результатов построения карт LST проводилось между предложенным
методом и известным методом авторов [4].

Метод включает решение задач:
1. Поиск на территории США участков, покрытых съемкой Landsat-8 в период

весна-лето с отсутствующей облачностью или ее минимальным процентным
соотношением к площади съемки.

2. Поиск наземных метеорологических станций, ведущих общедоступные
электронные журналы фиксации температуры поверхности почвы, по времени и
локации совпадающие со съемкой Landsat-8.

3. Получение архивных данных съемки Landsat-8 и данных метеорологических
станций по найденным локациям.

4. Определение по снимкам Landsat-8 географического расположения наземных
станций измерений и их фиксация в виде векторного слоя данных наземных
контрольных точек.

5. Получение коэффициентов регрессии на основании полученных наборов
данных.

В ходе сравнения значений среднечасовых температур, зафиксированных
наземными метеорологическими станциями, с результатами расчетов предложенным
методом, средняя ошибка вычисления температуры поверхности составила 5,3 0C.

Расчеты температуры осуществлялись по территории города Днепропетровска.
Использованы восемь космоснимков Landsat-8 за период с 27.04.2013 г. по 17.08.2013 г.
Космоснимки обработаны предложенным методом и методом, описанным в [4]. На
основании расчетов построены цифровые карты LST территории Днепропетровска и
проведен их сравнительный количественный анализ.

mailto:busyginb@yandex.ru
mailto:igor_garik@ua.fm
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При сравнении значений LST различных типов земного покрытия, среднее
различие между температурами, полученными двумя методами, составило 7-10 0С.

1. Busygin, B. Technology mapping of thermal anomalies in the city of
Dnipropetrovs'k, Ukraine, with application of multispectral sensors / B. Busygin, I. Garkusha
// Energy Efficiency Improvement of Geotechnical Systems. – CRC Press/Balkema, Taylor &
Francis Group, London, UK, 2013. – P. 151-159. – ISBN 978-1-138-00126-8.

2. Бусыгин, Б. С., Гаркуша И.Н. Результаты мониторинга температуры
поверхности города Днепропетровска по данным спутника Landsat 8 / Б. Бусыгин, И.
Гаркуша // Earth observation for sustainable development and security: Materials of  reports
of the Fourth International Conference “GEO-UA 2014“ (2014,  Kyiv). – P. 170-172. – ISBN
978-966-02-7248-4 (electronic publication).

3. Гаркуша, И. Н. Автоматизация процессов обработки космоснимков в задачах
теплового картографирования городов / И. Н. Гаркуша // Зб. наук. праць НГУ. – Д. :
Национальный горный университет, 2013. – № 40. – С. 114-120.

4. Artis, D. A. Survey of emissivity variability in thermography of urban areas / D. A.
Artis, W. H. Carnahan // Remote Sensing of the Environment. – 1982. – № 12. – Р. 313-329.

REGRESSION METHOD FOR CALCULATING SURFACE
TEMPERATURE OF SURVEY DATA FROM SATELLITE LANDSAT-8

B. Busygin, I. Garkusha.
Department of the geoinformation systems,

National Mining University, Dnepropetrovsk.

The method of calculating the surface temperature according to Landsat-8 data. The
main problem, the solution of which leads to the determination of the coefficients of the
regression equation. The authors proposed a method for calculating the temperature of the
earth's surface according to survey the satellite Landsat-8, based on the collected set of
ground-based measurements provided by the American Meteorological stations (US Climate
Reference Network). In the comparison of the values of hourly average temperatures recorded
surface weather stations, with the calculation results by the proposed method, the average
error in the computation of surface temperature was 5,3 0C. The proposed method and the
method of Artis and Carnahan, used for building digital maps LST city of Dnepropetrovsk on
a series of eight satellite images. The basic results of computational experiments is described.
Dana quantitative assessment. It should be noted that in the quantitative values сompared LST
type of terrestrial coverage, the average difference between the temperatures obtained by the
two different methods was 7-10 0C.
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ОПТИМІЗАЦІЯ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ
НА ОСНОВІ ГЕОМЕТРІЇ ЧИСЛА

В. Верещага.

Мелітопольський державний педагогічний університет ім. Б. Хмельницького.
vervik49@gmail.com

Число є основним поняттям математики, що виникло у результаті потреби
людини рахувати. Його визначення змінювалося та розширювалося вподовж тривалого
історичного розвитку.

Число – продукт розумової діяльності людини і потрібний тільки людині, що
математично визначає, у певній системі вимірів, кількісну характеристику об’єкту або
відношення властивостей двох однорідних об’єктів, яке подається сукупністю цифр
обраної системи зчислення, що розміщені, при їхньому записі, у впорядкованій
послідовності.

Ідея використання відношень для подання числа виникла у XIII столітті
(Насиреддін), але чітко її сформулював І. Ньютон у «Всезагальній арифметиці», який
надав наступне його визначення: «Під числом ми розуміємо не стільки множину
одиниць, скільки абстраговане відношення якоїсь величини до другої того ж роду, що
прийнята за одиницю. Число буває трьох видів: ціле, дрібне та ірраціональне. Ціле є те,
що вимірюється одиницею; дрібне – кратне долям одиниці; ірраціональне – не сумісне з
одиницею». Ідея застосування відношень геометричних об’єктів покладена в основу
точкового БН-числення [1]. Точкове числення створене для формалізації побудови
геометричних образів у вигляді множини точок, що у найбільшому ступені відповідає
роботі комп’ютера, який оперує числами та операціями з ними. У свою чергу, у
точковому БН-численні розробляються методи, що дозволяють організувати множини
точок у геометричні образи. Ці методи утворюють формалізоване геометричне
моделювання, у якому, для розв’язання більшості задач, створені розрахункові
алгоритми, програмна реалізація яких набагато ефективніша у порівнянні з
обчислювальними алгоритмами, покладеними в основу роботи сучасних інформаційних
систем.

У дослідженні систем зчислення практично всі вчені прибігали до використання
геометричного подання числа. У результаті цього, склалось поняття числової прямої, як
орієнтованої сукупності дійсних чисел та поняття геометричної евклідової прямої, як
неперервної множини точок, впорядкованих по їхньому розташуванню на цій прямій.
Між точками геометричної прямої Евкліда та елементами числової прямої існує
взаємно однозначна відповідність, що зберігає послідовність розташування точок і
елементів на цих прямих.

Тільки з появою точкового БН-числення [1], яке є геометрією відношень,
з’явилася можливість вести мову про геометрію числа. Це поняття застосовується
вперше і означає отримання числа з використанням методів БН-числення в результаті
виконання геометричних побудов, встановлення відповідностей та віддзеркалень і таке
інше, які загалом складають алгоритм розрахунків. Треба зауважити, якщо наперед
задано число, то можна використати нескінчену множину алгоритмів, що дають змогу
отримати це число.

Нехай задане число Ra , 0)(,
)(
)(

1
2

1  xF
xH
xH

a ,  де H(x) та F(x) – пробігають

mailto:vervik49@gmail.com


Секція І. ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ

Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених і студентів
«ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ СУЧАСНОЇ ЕЛЕКТРОНІКИ, ІНФОРМАЦІЙНИХ

ТА КОМП'ЮТЕРНИХ СИСТЕМ» MEICS-2015
25-27 листопада 2015 р, Дніпропетровськ, Україна

12

всілякі многочлени. Тоді з геометричної точки зору на прямій Евкліда  можна подати
нескінченою множиною простих відношень трьох точок: niCBAa iii ,1,  , де n .

n = У геометричній формі
ii

ii

CB
CA

a  , у точковій формі
ii

ii

CB
CA

a



 . У даному прикладі

число α визначалося як відношення відрізків, але воно може бути подано як відношення

нескінченної множини площ ,
2

1

i

i

S
S

a  , або об’ємів ,
2

1

i

i

V
V

a  .

Якщо взяти до уваги, що між точками евклідової прямої та елементами числової
прямої завжди існує взаємно однозначна відповідність, сполучити ці прямі зі спільним
початком та у точковому виразі числа a  точки iii CBA ,,  замінити числами, що подані у
вигляді відношень, то отримаємо геометрію числа у найбільш загальній формі:

)(
)(

)(
)(

)(
)(

)(
)(

2

2

3

3

2

2

2

1

xF
xH

xF
xH

xF
xH

xF
xH

a





Таким чином, маючи можливість встановити геометрію числа (1), можна
відтворювати реальні геометричні схеми процесів, що досліджуються за допомогою
комп’ютерних моделей. З іншого боку, маючи можливість змінювати число за (1) можна
оптимізувати процес моделювання.

Отримана геометрична схема може бути розповсюджена на многомірні простори.
Таким чином, геометрію довільного числа можна подати нескінченою множиною
різноманітних геометричних схем. Навіщо це потрібно?

Річ у тім, що результатом розрахунків за допомогою комп’ютера є число, яке
потребує додаткових зусиль для його аналізу. А якщо за результатами розрахунків
надати геометричну схему, то за зображенням набагато простіше зрозуміти сутність
того, що відбувається. І навпаки, якщо є покрокова геометрична схема процесу і кінцеве
число у розрахунках не задовольнило моделювання цього процесу, то покроково
відслідковуючи проміжні числа, набагато простіше знайти помилку у моделюванні
процесу. Таким чином, геометрія числа дає потужний інструментарій комп’ютерного
моделювання процесів.

1. Балюба, И. Г., Найдыш, В. М. Точечное исчисление : учебн. пособ. (под ред. В.
М. Верещаги) / И. Г. Балюба, В. М. Найдыш. – Мелитополь : изд-во МГПУ им. Б.
Хмельницкого, 2015. – 234 с.

OPTIMIZATION OF MATHEMATICAL MODELING BASED ON
NUMBER GEOMETRY

V. Vereschaga.
Melitopol State Pedagogical University Bohdan Khmelnytsky.

vervik49@gmail.com

Introduced a new concept – the geometry of numbers, given its definition is justified
that the new random number, there are countless geometrical schemes, giving a result of the
corresponding calculations that number. The expediency of application of geometry in
computer modeling processes.

(1)
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АНАЛИЗ НАДЕЖНОСТИ ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫХ
КОМПЛЕКСОВ В БАНКОВСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

Б. Мороз, А. Голтвянский.

Днепропетровский университет таможенного дела и финансов.
university.msf@gmail.com

При эксплуатации программных и аппаратных средств в банковских системах
необходимо проводить их постоянное обновление, оптимизацию и реинжиниринг.

Во время работы высоконагруженных банковских систем следует постоянно
анализировать и прогнозировать показатели качества и надежности компонент системы
и комплексов программ, с целью гарантированого обеспечения заданных показателей
надежности.

В соответствии с ГОСТ 27.002-89, надежность – это свойство обьекта сохранять
во времени в установленных пределах значения всех параметров, характеризирующих
способность выполнять требуемые функции в заданных режимах и условиях
применения, технического обслуживания,  хранения и транспортирования [1].

Разработка программно-аппаратных комплексов для банковских учреждений
включает в себя разработку надежного программного обеспечения и комбинацию
аппаратных средств с должной степенью показателей качества, стоимости и
надежности.

Хотя в области надежности аппаратных средств достигнут определенный
уровень развития, который позволяет предсказывать надежность продукта, однако
надежность работы программно-аппаратных комплексов в банковских учреждениях
напрямую зависит от совокупной надежности и отказоустойчивости программного
обеспечения и аппаратуры.

Авторами рассматриваются задачи повышения надежности сложных
программно-аппаратных комплексов в банковских учреждениях, которые являются
актуальными в современном мире. К ним авторы относят:

1) правильный выбор и обоснование критериев надежности при проектировании
сложных программных средств;

2) определение и анализ основных характеристик надежности и
отказоустойчивости аппаратуры;

3) разработка методов проектирования сложных систем и их тестирование;
4) разработка методов и средств определения и прогнозирования характеристик

надежности в жизненном цикле комплексов программ реального времени.
Результаты решения таких задач, являются основой для проектирования и

создания современных сложных программно-аппаратных средств с должными
показателями и степенью надежности [2].

Важно отметить, что абсолютно надежных программных средств и аппаратуры
не существует, так как показатели абсолютной степени надежности не доказаны, а
значит, эта грань является недостижимой.

Но в любой сфере деятельности при построении высоконагруженных систем с
заданными показателями надежности следует учитывать особенности и специфику
предметной области, что не всегда ставится во внимание.

mailto:msf@gmail.com


Секція І. ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ

Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених і студентів
«ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ СУЧАСНОЇ ЕЛЕКТРОНІКИ, ІНФОРМАЦІЙНИХ

ТА КОМП'ЮТЕРНИХ СИСТЕМ» MEICS-2015
25-27 листопада 2015 р, Дніпропетровськ, Україна

14

1. ГОСТ 27.002-89. Надёжность в технике. Термины и определения. – М. : Из-во
стандартов. – 1983.

2. Липаев, В. В. Надежность программных средств / В. В.  Липаев. – М. : Синте.
– 1998.

ANALYSIS RELIABLE SOFTWARE - HARDWARE COMPLEX
BANKING INSTITUTIONS

B. Moroz, A. Holtvianskyi.
University of Customs and Finance, Ukraine, Dnipropetrovsk.

university.msf@gmail.com

This article discusses the problems of reliability indices in the software and hardware
of banking institutions. It also discusses the problem of increasing the reliability of software
and hardware for the design of complex banking systems.

МЕТОДИКА АНАЛІЗУ ЗОБРАЖЕНЬ
ОДНОТИПНИХ ОБ‘ЄКТІВ НА ОСНОВІ

КЛАСИФІКАЦІЙНИХ ОЗНАК ГЕОМЕТРИЧНИХ
ІНВАРІАНТІВ

В. Малкіна, В. Кравченко.

Таврійський державний агротехнологічний університет», м. Мелітополь.
malkinavm@mail.ru; siriusalpfa@meta.ua

Дослідження зображень, які містять об‘єкти однотипної геометричної форми
(наприклад, клітини еритроцитів на зображенні мазка крові), можуть стати основою для
проведення діагностичних методів. Найчастіше такі дослідження проводять шляхом
візуального аналізу, який виконує, безпосередньо, сам дослідник, що може привести до
складнощів, які зв‘язані з візуальним сприйняттям людини. Автоматизація процесу
аналізу таких зображень може суттєво спростити задачу, використовуючи методи
комп‘ютерного аналізу зображень шляхом розробки спеціальних програмних
продуктів.

На даний момент існують окремі розробки в сфері розпізнавання образів, які
призначені для застосування об’єктів однотипної форми.

В роботах [1; 2] запропоновано методику визначення кількості однотипних
об‘єктів на зображенні при наявності об‘єктів з сукупною границею на прикладі аналізу
зображень вибірки насіння соняшнику. В роботі [3] пропонується при дослідженні
медичних зображень використовувати такі геометричні характеристики як коефіцієнт
аспекту, коефіцієнт форми, коефіцієнт площі, що потребує введення спеціальної
системи координат.
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Метою  публікації є розробка методики та спеціального програмного
забезпечення для визначення кількості об‘єктів на зображенні, які мають однотипну
геометричну форму, та їх взаємного розташування на прикладі фотозображення мазка
крові.

Пропонується методика аналізу зображення, яка базується на використанні як
відомих методів та алгоритмів комп’ютерного зору, так и на спеціально розроблених
алгоритмах класифікації об’єктів на зображенні, де в якості класифікаційних ознак
виступають геометричні показники – площа, периметр,  компактність.

Запропонована методика аналізу зображень складається з наступних етапів:
попередня обробка фотозображення; виділення меж об’єктів; класифікація виділених
об’єктів для визначення окремих об’єктів та «скупчених об’єктів» (об’єктів, які
перетинаються або мають частково спільну границю). З метою покращення якості
розпізнавання об’єктів необхідно провести попередню обробку зображення.
Пропонується провести передобробку фотозображень за наступним алгоритмом.

Перший етап – обробка зображення за допомогою перетворення Лапласа.
Для якісного аналізу границь окремих об’єктів зображення, особливо для

наступних обчислень їх геометричних характеристик, на другому етапі необхідно
підвищити рівень чіткості самого контуру.

Третій етап – бінаризація, тобто порогове перетворення, яке дозволяє отримати
двійкове зображення з добре диференційованими границями об’єктів.

Після передобробки зображення виконується етап виділення об’єктів методом
знаходження їх контурів за допомогою детектора границь Кенні з застосуванням
оператора Cобеля.

Наступний етап – класифікація всіх об’єктів зображення, виділення класу
«окремий об’єкт» та класу «скупчених об’єктів» і визначення їх кількості на
зображенні.

З того, що досліджувані об’єкти мають однотипну форму (наприклад,
еритроцити мають форму, наближену до форми круга) і, практично, однакову площу,
пропонується у якості класифікаційних ознак використовувати геометричні інваріантні
характеристики – площа (кількість пікселів, розташованих всередині області, яка
обмежена контуром), периметр (кількість пікселів, які належать виділеному контуру) та
компактність.

Компактність об’єкту визначається за формулою

S
PC

2
 ,                                                     (1)

де S – площа об’єкту,
P – периметр об’єкту.

Для виділення класу «скупчених об’єкт» пропонується використовувати
наступний підхід класифікації. Класифікація виконується за допомогою  алгоритму на
основі порогової ознаки, що дозволяє однозначно встановити приналежність кожного
об‘єкта до того чи іншого класу. З того, що «скупчені» компоненти являють собою
неопуклі області, на відміну від окремих об’єктів, у якості однієї з таких ознак
пропонується показник компактності. У зв’язку з тим, що «скупчені» об’єкти, у
порівнянні з «відокремленими», мають досить велику різницю за площею, другою
ознакою класифікації пропонується визначити показник площі.
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Для виконання наступної класифікації за цими двома ознаками, попередньо
необхідно знайти граничні значення кожної з характеристик.

Показник компактності iP та площа iS об’єкту i  формують два рівноправні
критерії, які використовуються для побудови результативного вектора ik  (радіус-вектор
точки з координатами  ii SC ; , що характеризує кожний компонент зображення.
Довжина результативного вектору є узагальненим критерієм визначення порогового
значення, на основі якого приймається рішення щодо віднесення певного компонента
до класу «скупчених», або «відокремлених». Наступним кроком є сортування
компонентів за ознакою критерію довжини результативного вектора у порядку
зростання, після чого виконується ітераційний алгоритм для визначення порогового
значення.

Запропонована методика представлена у вигляді спеціально розробленого
програмного модуля, який реалізовано в середовищі Microsoft Visual Studio на базі C# з
застосуванням бібліотеки OpenCVSharp. У якості тестового фотозображення для
демонстрації роботи запропонованої  методики використовується фото мазка крові
(рис 1).

Після проведення попередньої обробки зображення відповідно до етапів
запропонованого алгоритму, отримуємо зображення (рис. 2).

Рис. 1. Фотозображення мазка крові                        Рис. 2. Оброблене зображення

Далі визначаємо кількість окремих еритроцитів, їх середню площу та середній
периметр (клас № 1), об’єкти – «скупчені еритроцити» (клас № 2), кількість «груп
скупчених еритроцитів» і середню кількість еритроцитів у кожній «скупченій групі»,
відповідно пунктам наведеного раніше алгоритму.

В тестовому прикладі, в результаті аналізу зображення по запропонованій
методиці, визначена кількість окремих еритроцитів рівна 30, кількість «скупчених
груп» рівна 11, кількість еритроцитів в «скупчених групах рівна 55.

Для оцінки похибки запропонованої методики було досліджено 50
фотозображень мазка крові. Аналіз показав, що середня похибка оцінки кількості
об’єктів на зображенні не перевищує 6,27%. Похибка оцінки залежить від наступних
причин – якість вихідного зображення, кількість «скупчених» клітин відносно кількості
окремих клітин.
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Методика аналізу фотозображення с метою виділення об’єктів однотипної
геометричної форми і їх взаємного розташування на прикладі аналізу зображення мазка
крові, яка основане на аналізі геометричних інваріантних характеристик окремих
об’єктів (площа, периметр, компактність) і класифікації  об’єктів за ознакою цих
характеристик, дозволяє  автоматизувати процес ідентифікації та визначення кількості
як окремих об’єктів на зображенні так і груп «скупчених об’єктів». Результати,
отримані на основі запропонованої методики можуть бути одним з етапів створення
таких інтелектуальних систем як системи автоматизованого аналізу крові, обробки
вибіркових даних та ін.

1. Малкіна, В. М. Методика визначення показників вибіркових даних
сільськогосподарських культур на основі аналізу їх зображень / В. М. Малкіна, М. В.
Білоус // Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та
інформаційних технологій : VII Міжнародна науково-практична конференція. –
Запоріжжя: ЗНТУ. – 2014). – С. 199-200.

2. Малкіна, В. М. Методика аналізу зображень вибірки соняшнику на основі
класифікації за ознаками геометричних інваріантів./ В. М. Малкіна, М. В. Білоус //
Системи обробки інформації : наукове періодичне видання. – Х. : Харківський
університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – 2015. – С. 118-120.

3. Ильясова, Н. Ю. Методы и алгоритмы оценивания геометрических параметров
диагностических изображений / Н. Ю.  Ильясова // Диссертация … кандидата
технических наук. – Самара. – 1997. – 155 с.

THE TECHNIQUE OF ANALYSIS OF IMAGES OF THE SAME TYPE
OBJECTS BASED ON THE CLASSIFICATIONS USING

OF GEOMETRIC INVARIANTS

V. Malkina, V. Kravchenko.

Tavria state agrotechnological University, Melitopol.
malkinavm@mail.ru; siriusalpfa@meta.ua

The technique of recognizing the structure of similar tour of geometric objects forming,
based on computer vision methods to solve the automation of data analysis. The advantage of
the proposed technique is the ability to highlight the image of the homogeneous-governmental
facilities, evaluation of their number and arrangement of the presence of the effect of the
intersection of images of individual objects and the presence of areas of common borders.
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ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ ТА РОБОТИ
З ДОКУМЕНТО-ОРІЄНТОВАНИМИ БАЗАМИ ДАНИХ

Л. Ахметшина, Д. Ратегов.

Днепропетровский национальный университет им. О. Гончара.
dmitriy_009@mail.ru

На сьогоднішній день використання баз даних (БД) з метою ведення
електронного документообігу стає невід'ємною частиною функціонування будь-яких
організацій і підприємств. Нещодавно, для рішення цієї задачі стали набирати
популярність NoSQL системи, які усувають всі обмеження реляційної моделі
(недостатня продуктивність, трудомістке горизонтальне масштабування, недостатня
продуктивність в кластері).

Головна мета NoSQL систем − підвищення швидкості роботи, продуктивності та
полегшення засобів зберігання, доступу, обробки інформації, яка зберігається у вигляді
ієрархічних структур даних (документів) різного типу, а також можливість більш
простого та зручного горизонтального масштабування даних.

Існують різні NoSQL-систем обробки даних, в якому можна виділити такі
основні класи: зберігання XML-документів, зберігання пар «ключ-значення»,
зберігання графів, зберігання кортежів довільної довжини, TripleStorages,
багатовимірних даних і т.д. [1].

СКБД, які забезпечують вирішення цієї проблеми, є потужними програмними
продуктами, що відповідають обчислювальним комплексам на рівні промислових
стандартів і отримали назву документо-орієнтованих. Серед інших вони виділяються
тим, що мають кращу швидкодію, ніж реляційні, простоту масштабування при
збільшенні об’ємів даних, простий та інтуїтивно зрозумілий у роботі інтерфейс
спілкування з користувачем БД («ключ-значення»), а також найбільш збалансовані між
кількістю інформації та важкістю реалізації [2]. Інструментальні засоби MongoDB
вважаються одними з найкращих програмних продуктів такого класу серед них. Нижче
наведено порівняння характеристик моделей БД.

Рис. 1. Порівняння характеристик моделей БД

Документо-орієнтовані СУБД зберігають дані у вигляді колекцій документів,
що складаються з набору полів (на відміну від SQL СУБД зазвичай представляються у
вигляді таблиць, рядків та стовпчиків) (рис. 2). Цей набір може бути представлений в
документах однієї колекції завдяки відсутності схем у таких СУБД. У деяких
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реалізаціях допускаються вкладені документи і складні типи значень полів (масиви,
посилання і т.п.) [3]. Ідеальний варіант їх застосування – це зберігання більш-менш
незалежних документів, що не вимагають підтримки посилання між ними або
колекціями (форуми або соціальні мережі, каталоги товарів або виробів).

Рис. 2. Порівняння реляційних баз даних та MongoDB

В доповіді представлене порівняння SQL та NoSQL систем, основні засоби
NoSQL, основні можливості, характеристики  та поняття СУБД MongoDB, її принципи
роботи та організації, особливості роботи для організації документообігу, особливості,
розробка моделі та створення БД, встановлення клієнтського додатку, налаштування
клієнт серверної архітектури які можуть бути використані самостійно або спільно з
одним або декількома з інших компонентів, функціональність кожного компонента,
особливості встановлення середовища розробки.

1. Селезньов, К. Від SQL до NoSQL і назад / К. Селезньов // Відкриті системи. – 2012. –
№ 2.

2. Кузніцов, С. Д. Основи баз даних (2 вид.). – М.: Інтернет-університет інформаційних
технологій; БИНОМ. Лабораторія знання, 2007. – 484 с.

3. Bugscatcher «MongoDB. Фокус на тестування» – [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http://bugscatcher.net/archives/2956.

PARTICULAR QUALITIES, FEATURES AND CREATION
DOCUMENT-ORIENTED DATABASE

L. Ahmetshina, D. Ratehov.
Dep. Of Radio electronics, Dnepropetrovsk National University.

dmitriy_009@mail.ru

Recently, to solve this problem began to gain popularity of NoSQL systems that
removed all restrictions of the relational model. The main objective NoSQL systems -
improving performance, performance and ease of storage, access, processing information
stored in a hierarchical data structures (documents) of various types, and the ability to more
simple and convenient horizontal scaling data. Document-oriented databases store data as
collections of documents, consisting of a set of fields. This set can be represented in a
collection of documents due to the absence of such schemes in the database. In some
implementations allowed nested complex types of documents and field values (arrays,
references, etc.). Ideal use them – is keeping more or less independent documents that do not
require support referential integrity between them or collections (forums or social networks,
catalogs or products).

http://bugscatcher.net/archives/2956
mailto:dmitriy_009@mail.ru
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ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ З БАЗАМИ ДАНИХ НА ОСНОВІ
ТЕХНОЛОГІЇ SPRING FRAMEWORK

Л. Ахметшина, Р. Таранюк.

Днепропетровский национальный университет им. О. Гончара
stan09@list.ru

Після своєї появи в 1995 р. Java швидко стала переважаючою мовою для систем
вирішення критично важливих, відповідальних завдань. Ця платформа отримала
підтримку такими найбільшими компаніями, як BEA, Oracle, IBM, Sun і SAP, що
випустили власні продукти, засновані на Java EE. Технології розвивалися, внаслідок
чого в лютому 2003 р. побачила світ перша версія Spring Framework, котрий в наш час є
найпопулярнішим серед розробників ПО на мові Java [1].

Переваги технології Spring Framework дозволяє створювати системи рівня
підприємства, використовуючи прості об'єкти, конфігурування залежностей (dependency
injection), АОП (aspect-oriented programming) і абстракцію сервісів (Enterprise Service
Abstraction). Він може бути інтегрований в практично будь-який сервер додатків.

На рис. 1 зображені особливості ядра Spring Framework, які можуть бути
застосовні в будь-якій Java-програмі, і існує безліч розширень і удосконалень для
побудови їх на Java Enterprise платформі. На рис. 1 наведено ядро Spring Framework.

Рис. 1. Ядро Spring Framework

Spring Framework будується на базі інверсії залежностей контейнера і є
багатошаровою платформи розробки корпоративних додатків. Схема даних, яка
розроблена для хостинг-провайдера програми, являє собою складний граф об'єктів.
Якщо є запит об'єкта до БД, в якому необхідно вибрати всі дані про його зв'язки то в
такому випадку ресурси витрачаються вкрай нераціонально. Для вирішення цієї
проблеми використовуються «ліниві» запити. Тобто, дані виходять з БД в міру
необхідності, а сесія БД повинна бути все ще відкрита після вилучення основного
об'єкта. Для вирішення цього питання в Spring необхідно відкривати та закривати сесію
під час формування вигляду (використовуючи шаблон Model-View-Controller). Для
цього передбачений клас Open Session View Filter. Забезпечення роботи з транзакціями
Spring використовує принцип аспектно-орієнтованого програмування. Опис проксі-
класів можуть бути виконані за допомогою xml-файлів, а так само використовуючи
анотації. Управління транзакціями в EJB прив'язане до менеджера ресурсів, тому підхід
до обробки транзакцій визначається видом ресурсів, звернення до якого проводиться

Spring являє собою багаторівневу архітектуру, що складається з семи чітко
визначених модулів, які представлені на рис. 2. Модулі Spring побудовані на базі
основного контейнера, який визначає як створюються, конфігуруються і управляються
Java Beans [2].

mailto:stan09@list.ru
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Рис. 2. Компоненти Spring

В доповіді представлений опис компонентів та особливості роботи Spring
Framework з БД, опис її модулів, які можуть бути використані як самостійно, так і
спільно з одним або декількома з інших компонентів, функціональність кожного
компонента, а також переваги Spring Framework в порівнянні з іншими технологіями
для роботи з БД.

1. Архітектура Spring Framework [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.
javaportal.ru/java/articles/spring.html.

2. Spring.NETApplication Framework [Електронний ресурс]. – Режим доступe: http://
www. springframework.net/modules.html

3. Крейг Уоллс. Spring в действии (3 вид.) / Уоллс Крейг. – М., 2013. – 754 с.
4. Кларенс, Хо. SPRING 3 для профессионалов / Хо Кларенс, Харроп Роб. – М., СПб, К.,

2013. – 880 с.

WORKING WITH DATABASES ON THE BASIS OF
TECHNOLOGY SPRING FRAMEWORK

L. Ahmetshina, R. Taraniuk.

Dep. Of Radioelectronics, Dnepropetrovsk National University.
stan09@list.ru

After its introduction in 1995 has quickly become the dominant Java language to solve
critical systems responsible tasks. This platform received the support of major companies
such as BEA, Oracle, IBM, Sun and SAP, which released its own products based on Java EE.
Technologies developed in consequence of which in February 2003 was released the first
version of the Spring Framework, which nowadays is the most popular software among
developers in the language Java.

The advantages of Spring Framework allows you to create enterprise-class systems
using simple objects and using configuration dependencies (dependency injection), AOP
(aspect-oriented programming) and abstraction services (Enterprise Service Abstraction). It
can be integrated into almost any application server.

mailto:stan09@list.ru
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ РИСКА ОТКАЗА
ПОДСИСТЕМЫ «ЧЕЛОВЕК» С ПОМОЩЬЮ

БИОМЕТРИЧЕСКОГО ON-LINE МОНИТОРИНГА
ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

А. Льдовская, С. Мещанинов.

Днепродзержинский государственный технический университет.
margo-alexsandra@mail.ru

В настоящее время необходимость непрерывного и бесконтактного контроля
психофизиологического состояния (ПС) человека-оператора становится все более
актуальной в силу все возрастающих требований и на производстве и при подготовке
спортсменов. Существующие системы не могут отслеживать ПЭС человека в реальном
масштабе времени.

Целью настоящей работы было создание математической модели оценки риска
отказа подсистемы «человек» с помощью биометрического on-line мониторинга
психофизиологического состояния.

Используя результаты работы [1], общий вид математической модели отказа
подсистемы «человек» можно записать в виде следующего выражения:

W = <F, U, P>, (1)
где W – вероятность отказа, F – древовидная иерархия факторов отказа; U – набор
качественных оценок уровней каждого фактора в иерархии; P – система отношений
предпочтения одних факторов другим для одного уровня иерархии факторов. При этом:
U = { Низкий уровень вероятности отказа (Н), Средний уровень вероятности отказа (С),

Высокий уровень вероятности отказа  (В)}, (2)
P = {Fi () Fj | (, )}, (3)

где  – отношение предпочтения,  – отношение безразличия.
В свою очередь, древовидная иерархия F может быть описана ориентированным

графом, содержащим одну корневую вершину:
F = <{Fi}, {Vij}>, (4)

где {Fi}– множество вершин факторов, {Vij} – множество дуг, F0 – корневая вершина,
отвечающая риск-фактору отказа системы в целом.

Метод оценки риска отказа системы «человек». Чтобы произвести оценку риска
отказа системы количественно и качественно, необходимо сформировать
лингвистическую переменную «Уровень фактора» с терм-множеством значений U вида
(2). Тогда в качестве семейства функций принадлежности может выступать
стандартный трёхуровневый 01-классификатор, где функции принадлежности –
трапециевидные треугольные числа

Н:  . (5)
С: . (6)
В: (7)

Стандартный классификатор осуществляет проекцию нечеткого
лингвистического описания на 01-носитель, при этом делает это непротиворечивым
способом, симметрично располагая узлы классификации (0,1, 0,5, 0,9). В этих узлах
значение соответствующей функции принадлежности равно единице, а всех остальных
функций – нулю. Построенный классификатор есть разновидность «серой» шкалы

mailto:margo-alexsandra@mail.ru
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Поспелова, представляющей собой полярную (оппозиционную) шкалу, в которой
переход от свойства А+ к свойству А- происходит постепенно.

Переходим от качественного описания уровня параметра к стандартному
количественному виду соответствующей функции принадлежности (трапециевидное
число). Системе убывающего предпочтения N альтернатив наилучшим образом
отвечает система снижающихся по правилу арифметической прогрессии весов

, i = 1..N, (8)
а системе безразличных друг другу N альтернатив – набор равных весов

, i = 1..N. (9)
Тогда, по каждому показателю (F*.1… F*.N) на выбранном подуровне (*)

иерархии F вида (4) известны лингвистические оценки U = (U*.1 … U*.N), а также
определена система весов Фишберна [2] P = (p*.1 … p*.N) на основе системы
предпочтений P вида (3), тогда показатель подуровня F* характеризуется своей
лингвистической оценкой, определяемой функцией принадлежности на 01 носителе x:

, (10)

Предложенный метод оценки риска отказа подсистемы «человек» по результатам
биометрического контроля психофизиологического состояния и. полученные
аналитические выражения могут быть использованы при создании прикладного
программного обеспечения системы бесконтактного on-line мониторинга человека-
оператора, либо спортсменов.

1. Недосекин, А. О. Комплексная оценка риска банкротства корпорации на основе
нечетких описаний / А. О. Недосекин.

2. Теория полезности для принятия решений / П. Фишберн. М. : Наука, 1978.

A MATHEMATICAL MODEL FOR EVALUATING THE RISK OF
FAILURE OF THE SUBSYSTEM "MAN" WITH THE HELP OF THE

BIOMETRIC ON-LINE MONITORING
OF PSYCHO-PHYSIOLOGICAL STATE

А. Ldovskaya, S. Meschaninov.
Днепродзержинский государственный технический университет.

The article deals with the ability to remotely and non-contact monitoring and
evaluation of psychophysiological state in real-time through the use of the mathematical
computer model evaluation system. Also, in analyzing the possibility of mathematical
processing of the data, given the fact that they do not always have a clear positive or negative
evaluation.
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РОЗРОБКА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ДЛЯ МОДЕЛЮВАННЯ ОДНОВИМІРНИХ ОБВОДІВ

ПО ЗАДАНИХ УМОВАХ

О. Дубініна1, А. Найдиш1, Ю. Холодняк2, С. Балинська1.
1Мелітопольський державний педагогічний університет ім. Б. Хмельницького,

alyona.dubi@yandex.ru
2 Таврійський державний агротехнологічний університет, м. Мелітополь.

Конструювання поверхонь з підвищеними динамічними властивостями вимагає
розробки методів моделювання, які забезпечують задану точність, контроль
диференціально-геометричних характеристик, відсутність осциляції. Заданий характер
зміни диференціально-геометричних характеристик поверхні можна забезпечити за
рахунок характеристик кривих, що їм належать (другий порядок гладкості та монотонна
зміна радіусів кривини уздовж обводу).

Геометрична схема формування дискретно представленої кривої (ДПК) з
закономірною зміною кривини запропонована у роботі [1]. ДПК формується на основі
наперед сформованої дискретно представленої еволюти (ДПЕ).

Еволюта монотонної кривої має відповідати наступним вимогам [2]:
- еволюта є випуклою кривою;
- нормалі до кривої є дотичними до еволюти, що її визначає;
- довжина еволюти дорівнює різниці радіусів кривини у точках, що обмежують

відповідну ділянку кривої.
Розроблено спеціалізоване програмне забезпечення, що реалізує алгоритми

визначення положень центрів кривини у вихідних точках ДПК та центрів кривини, які
відповідають точкам згущення.

Попередньо ДПЕ формується як ламана лінія 1
1i

2
i

1
i

2
1i A,A,A,A   (рис. 1, а) таким

чином, щоб виконувались наступні умови:

i;AA;AA;1i 2
i

1
1i

2
i

1
1i   , 1

i1i1i
2

1i A;TT;A   , 1
1iii

2
i A;TT;A  . (1)

Отримана ДПЕ визначає евольвенту як коробову лінію кіл, радіуси яких
монотонно зростають уздовж обводу. Виконання умов (1) однозначно визначає
розташування точок 2

1iA  , 1
iA , 2

iA , 1
1iA   при зафіксованих положеннях нормалей.

Необхідною умовою існування розв’язку задачі є розташування нормалей, при
якому виконується умова i

2
i

1
i1ii1i T;AA;TT;T   . В іншому випадку (рис. 1, б)

задача не має розв’язку.
Призначення центра кривини iC  всередині відрізка  2

i
1
i A;A  є необхідною

умовою, яка контролюється за допомогою наступного коефіцієнту:

i1i

i
i aa

b2e





, (2)

де 1
i

2
1i1i A;Aa   , 1

1i
2
ii A;Aa  та 2

i
1
ii A;Ab  – довжини ланок ламаної лінії, яка

визначає ДПЕ.
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а)                                                                              б)
Рис. 1. Визначення положень центрів кривини у вихідних точках

На наступному етапі всередині кожного базисного трикутника формується
ділянка еволюти кривої у вигляді точкового ряду, що складається із будь-якої кількості
центрів кривини ДПК.

Попередні положення точки згущення та нормалі, що через неї проходить,
визначаються по центру відповідних діапазонів. В процесі згущення існування
розв’язку задачі та плавність зміни характеристик уздовж ділянки кривої
контролюється за допомогою коефіцієнта, аналогічного (2).

Розроблений алгоритм та програмне забезпечення використовуються для
моделювання кривої другого порядку гладкості із монотонною зміною диференціально-
геометричних характеристик.

1. Гавриленко Е.А. Формирование плоских обводов заданного порядка гладкости / Е.А.
Гавриленко // Прикл. геом. та інж. графіка – Вип. 90 – Київ, KYIV 2012. – с. 74-78.

2. Рашевский П.К. Курс дифференциальной геометрии / П.К. Рашевский. – М.: ГИТТЛ,
1956. – 480 с.

DEVELOPMENT OF SOFTWARE FOR MODELING
OF ONE-DIMENSIONAL CONTOURS WITH GIVEN

CONDITIONS

H. Dubinina1, A. Naidysh1, Yu. Kholodnyak2, S. Balinskaya1.
1 Dep. of Applied Mathematics and Information Technologies, Melitopol State Pedagogical

University named after Bohdan Khmelnytsky.
2 Dep. of Applied Geometry, Tavria State Agrotechnological University, Melitopol.

The algorithm and its implementation for modeling of one-dimensional contours with
a monotonous change of curvature is developed. The initial data for the modeling are the
coordinates of the points, the order of smoothness and law of change of the radiuses of
curvature along the contour. The positions of the centers of curvature and normals to the
curve, which are appointed in the initial points, are the parameters of controlling the shape of
contour
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СИНТЕЗ ЦИФРОВОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ НВЧ
ФОТОМОДУЛЯЦІЙНОГО МЕТОДУ КОНТРОЛЮ

НЕОДНОРІДНОСТІ ПАРАМЕТРІВ
НАПІВПРОВІДНИКОВИХ СТРУКТУР

Д. Дрозд, О. Вашерук, С. Сидоренко.

Кременчуцький університет економіки, інформаційних технологій і управління.
dimas106x@gmail.com

Оснащення промисловості та науково-дослідних структур високоточними,
продуктивними автоматизованими засобами вимірювань, розробка й освоєння
прогресивних неруйнівних методів контролю дозволяють безпосередньо вирішувати
проблему поліпшення характеристик, а, отже, і підвищення конкурентоспроможності
продукції, що випускається. Зокрема, при дослідженні напівпровідникових матеріалів
виникає необхідність у кількісному визначенні їх найважливіших параметрів в
напівпровідникових структурах.

Мета роботи полягає у створенні цифрової системи управління НВЧ
фотомодуляційнного методу контролю неоднорідності параметрів напівпровідникових
структур структур і синтезі системи цифрового управління електродвигунами які
входять до її складу, що дозволяє поліпшити в реальному масштабі часу точність і
плавність руху стежачих багатокоординатних електроприводів устаткування. Для
досягнення мети поставлені наступні основні задачі: аналіз напрямків розвитку
радіоволнових засобів контролю; дослідження фотомодуляціонного методу контролю
параметрів напівпровідникових епітаксіальних структур; автоматизація
фотомодуляціонного методу контролю параметрів напівпровідникових структур; аналіз
принципів побудови сучасних систем цифрового управління електроприводів
високоточного переміщення; розробка алгоритмів плавного руху на ділянках
розгону/гальмування електроприводів, що стежать; синтез структури цифрового
пристрою комбінованого керування слідкуючим електроприводом.

В процесі розв'язання поставлених задач отримані наступні результати:
проведено дослідження особливостей обурення електромагнітного поля НВЧ
резонатора напівпровідниковими структурами в широкому діапазоні зміни питомої
електропровідності і товщини, на основі цього показано, що за допомогою сигналу
фотопровідності можна формувати вихідні вимірювальні сигнали з високими
метрологічними показниками; розроблений алгоритм кубічної сплайн-інтерполяції, що
забезпечує побудову криволінійної траєкторії руху заданою дискретно на площині і що
відрізняється від відомого методу прогону відсутністю двох циклів розрахунку
коефіцієнтів сплайн-функції; синтезований алгоритм генерації задаючих дій для
стежачого електроприводу; розроблена цифрова система управління
багатокоординатним стежачим електроприводом.

1. Гордиенко, Ю. Е. СВЧ диагностика слоистых полупроводниковых материалов
/ Ю. Е. Гордиенко // Дисс. … докт. физ.-мат. наук. – Х., 1985. – 277 с.

2. Воробейчиков, Э. С. Фотомодуляционный бесконтактный метод измерений
удельного сопротивления высокоомных пленок / Э. С. Воробейчиков, Б. А. Наливайко //
Электронная техника. – 1971. – Сер. 12, вып. 1 (7). – С. 39-42.
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3. Гордиенко, Ю. Е. СВЧ фотомодуляционный метод измерения параметров
полупроводниковых пластин и эпитаксиальных структур / Ю. Е. Гордиенко, Б. Г.
Бородин, А. В. Вашерук, С. Д. Сидоренко // Складні системи і процеси. – Запоріжжя. –
2006. – № 2. – С. 35-40.

SYNTHESIS OF DIGITAL MICROWAVE
FOTOMODULYATSYNNOGO MANAGEMENT CONTROL METHOD

HETEROGENEITY PARAMETRS OF SEMICONDUCTOR
STRUCTURES

D. Drozd, О. Vascheruk, S. Sidorenko.
Kremenchuk University of Economics, Information Technology and Management.

Tooling industry and research institutions with high-precision, automated means of
measuring productive, development and exploration of advanced non-destructive control
methods allow to solve the problem directly improve performance and, consequently, improve
the competitiveness of products. In particular, the study of semiconductor materials is
necessary in quantitative determination of critical parameters in semiconductor structures.
Objective is to create a system of digital microwave fotomodulyatsynnoho control method
heterogeneity parameters of semiconductor structures structures and synthesis of digital
control motors are part of it, which improves the real-time accuracy and smooth movement of
watching a multi electric equipment. To achieve this goal the following basic tasks: analysis
of trends radiovolnovyh controls; fotomodulyatsionnoho research method of control
parameters of semiconductor epitaxial structures; Automation fotomodulyatsionnoho method
of control parameters of semiconductor structures; analysis of principles of building modern
high-precision digital control electric displacement, development of algorithms for smooth
motion in areas of acceleration / deceleration follow-up motors; synthesis of digital servo
control device combined electric. In the process of solving the tasks the following results:
studied the features indignation electromagnetic field of microwave resonator semiconductor
structures in a wide range of conductivity and thickness, based on this show that using
photoconductivity signal source can generate measuring signals with high metrological
performance; algorithm cubic spline - interpolation, providing building curved trajectory
given discrete plane and differs from the known method run absence of two cycles of
calculating the coefficients spline function; synthesized generation algorithm for setting the
action watching electric drive; digital control system developed a multi watching electric
drive.
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ПРОГРАМНИЙ КОМПЛЕКС SOLIDWORKS
ЯК МОЖЛИВИЙ ІНСТРУМЕНТ ДОСЛІДЖЕННЯ

ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ ХАРАКТЕРИСТИК КРИВИХ

А. Літвінов, В. Юрченко, А. Найдиш, Д. Спірінцев.

Мелітопольський державний педагогічний університет ім. Б. Хмельницького.
toxa.litvinov@gmail.com

Прискорення науково-технічного прогресу вимагає кардинального посилення
підготовки інженерно-технічних і наукових кадрів. Фахівці повинні вміти
користуватися готовими пакетами прикладних програм, застосовувати їх при вирішенні
задач геометричного моделювання.

Однією з задач прикладного характеру, яку доводиться вирішувати при
формуванні моделей складних функціональних поверхонь – визначення
диференціально-геометричних характеристик кривих ліній, які використовують при
створенні каркасу поверхні.

При використанні просторових кривих ліній до таких характеристик слід
відносити, перш за все, положення основного тригранника в точках кривої. Особливе
значення, вказана характеристика, має при моделюванні поверхонь що направляють
середовище, в яких осьова лінія є просторовою кривою. В цьому випадку, поперечні
перетини каркасу, розташовують відносно осьової лінії з врахуванням положення
основного тригранника [1].

Розробка та вивчення методики визначення положення основного тригранника, з
використанням пакета геометричного моделювання SolidWorks – актуальна задача
підготовки науковців в області створення геометричних моделей складних
функціональних поверхонь.

За допомогою стандартних функцій пакета SolidWorks, в автоматизованому
режимі можливо створювати дотичну пряму до просторової кривої лінії [3].
Формування головної нормалі чи бінормалі при моделюванні кривої лінії в пакетах
комп’ютерного геометричного моделювання (SolidWorks, AutoCAD, КОМПАС) не
передбачено.

Метою доповіді є акцентувати увагу фахівців на можливості програмного
комплексу SolidWorks та його застосування у вирішенні задач геометричного
моделювання об’єктів та образів.

Вихідними даними при вирішенні поставленої задачі, є просторова крива лінія,
сформована в 3D-ескізі системи.

Функції системи SolidWorks, в автоматизованому режимі, дозволяють
створювати єдиний елемент основного тригранника – пряму дотичну до просторової
кривої лінії (t). Для цього з використанням функції «Совпадение» створюється точка,
яка належить кривій лінії та пряма, яка проходить через цю точку. Далі на пряму й
просторову криву лінію накладають взаємозв’язок «Касательность».

Головну нормаль сформуємо як пряму, яка проходить через точку на просторовій
кривій до центру відповідного стичного кола.

Стичне коло визначимо як коло, яке проходить через точку дотику з кривою
лінією (ця точка є точкою дотику прямої t з кривою лінією) та дві нескінченно близькі
до неї точки, які належать до цієї кривої [2].

mailto:litvinov@gmail.com
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Для цього створимо три точки, які належать до кривої лінії та довільне коло. На
коло та кожну з точок, послідовно накладаємо взаємозв’язок «Совпадение». Між
середньою з трьох розташованих на кривій точок – точкою дотику та іншими двома
точками створюємо лінійні розміри.

Зменшуючи відстань h між вказаними точками, можливо як завгодно точно
визначити положення дотичного кола. При цьому пряма (n), яка проходить через точку
дотику і центр створеного кола, наближається до положення головної нормалі
просторової кривої лінії.

Після формування прямих t та n створюється бінормаль (s). Для цього на
довільну пряму накладаються взаємозв’язки: «Совпадение» з точкою дотику та
«Перпендикулярность» з прямими t та n.

Система SolidWorks дозволяє переміщувати точку дотику разом з моделлю
основного тригранника вздовж кривої лінії. При цьому тригранник обертається навколо
дотичної t, а стичне коло змінює свій розмір.

Створена модель дозволяє визначити локальні характеристики в довільній точці
кривої лінії, а також допомагає зрозуміти їх геометричний смисл.

В доповіді запропонована методика визначення положення головної нормалі в
точках просторової кривої лінії. Головна нормаль визначається як пряма, яка проходить
через задану точку кривої і центр відповідного стичного кола.

Формуючи за указаною методикою головну нормаль, можливо ознайомитись з
диференціально-геометричними характеристиками просторової кривої лінії та отримати
навички рішення нестандартних задач прикладної геометрії з використанням пакета
SolidWorks.

1. Драганов, Б. Х. Конструирование впускных и выпускных каналов двигателей
внутреннего сгорания / Б. Х. Драганов, М. Г. Круглов, В. С. Обухова. – К. : Вища
школа. – 1987. – 176 с.

2. Рашевский, П. К. Курс дифференциальной геометрии / П. К. Рашевский. – М. :
ГИТТЛ. – 1956. – 480 с.

3. Прерис, А. М. SolidWorks : учебн. курс / А. М. Прерис. – СПб. : Питер – 2006.
– 528 с.

SOLIDWORKS SOFTWARE COMPLEX AS POSSIBLE RESEARCH
TOOL FOR CURVES DIFFERENTIAL CHARACTERISTICS

A. Litvinov, V. Yurchenko, A. Naydysh, D. Spirintcev.

Dep. of Applied Mathematics and Information Technologies, Melitopol State Pedagogical
University named after B. Khmelnitsky.

Development and study of methods for determining the position of the main triangle
using geometric modeling package SolidWorks – urgent task of training scientists in the field
of geometrical models of complex functional surfaces. Focus on the possibility of SolidWorks
software system and its application in solving problems of geometric modeling of objects and
images. Initial data in solving this problem is spatial curve, formed in 3D-sketch system.
Functions of SolidWorks, in automatic mode, allow the creation of a single basic element of
the tryhrannyk – straight tangent to the spatial curve.
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АНАЛІЗ РИЗИКІВ В СЕНСОРНИХ СИСТЕМАХ
З ВИКОРИСТАННЯМ НЕЧІТКОЇ ЛОГІКИ

Я. Зарубецький, П. Тішин.

Одеський національній політехнічний університет.
yaroslav886@rambler.ru

Метою аналізу ризиків, пов'язаних з експлуатацією сенсорних систем (СС), є
оцінка загроз – умов і факторів, які можуть стати причиною порушення стабільності
роботи системи. При оцінюванні ризиків враховуються багато факторів: цінність
ресурсів, значимість загроз, ефективність наявних і перспективних засобів захисту, а
також багато інших факторів.

Серед складностей, що виникають при складанні діаграм ризиків систем, є
невизначеність і неточність описів складових системи. Така проблема може виникати
через неповноту або відсутності вихідних даних, або через їх неякісний характер. Одним
з апаратів опису невизначеностей є теорія нечітких множин, який отримав широке
поширення і застосовується в різних областях науки [1].

Для вирішення проблем моделювання невизначеності вхідних даних при
моделюванні СС авторами статті запропоновано модульний підхід до створення моделей
онтологій оцінки ризиків із застосуванням методології CORAS і нечіткої дескрипційної
логіки.

Реалізація запропонованого підходу передбачає створення:
1) діаграми по методу CORAS;
2) опису предметної області за допомогою мови ALC;
3) OWL-онтології на основі ймовірностей з моделі CORAS і ALC-опису СС.
Суть методологіі CORAS полягає в адаптації, уточненні і комбінуванні таких

методів проведення аналізу ризиків, як Event-Tree-Analysis, ланцюги Маркова, HazOp і
FMECA [2], використовуючи технологію UML для графічного представлення діаграм
ризиків. Відповідно до CORAS інформаційні системи розглядаються не тільки з точки
зору використовуваних технологій, але з декількох сторін, а саме як складний комплекс, в
якому врахований і людський фактор. Використання методології дозволяє виявити
картину ризиків в системі, оцінити імовірності виникнення несприятливих сценаріїв,
змоделювати процес впливу, а також можливих наслідків впливу сценаріїв на ресурси
системи.

В якості інструмента для опису предметної області поняттями дескрипційної
логіки пропонується використовувати мову ALC [3]. В основі ALC лежать поняття
«концепт» і «роль», які задають безліч індивідів та бінарні відносини між ними
відповідно. Застосування опису на мові дескрипційної логіки дозволяє записати знання
про предметну область СС і потім використовувати їх для створення бази знань на основі
мережевих онтологій.

Модель онтології OWL [4] передбачає створення незбагачену систему логічних
співвідношень, яка описує параметри і невідомі змінні (цілісність, частота відмов
пристроїв, вплив на провідне середовище і т.д.). Введення онтологій дозволяє швидко
робити запити до побудованим базам знань для пошуку та аналізу джерел ризику, що
дозволяє використовувати результати запропонованого методу при розробці експертних
систем контролю та діагностики станів сенсорних систем на основі застосування методів
штучного інтелекту.
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Подібний підхід у побудові онтологій для СС спрощує процес проведення аналізу
ризиків в системі. Якщо при невеликій кількості розглянутих елементів або при
поверхневому аналізі всієї системи мову CORAS представляє наочну картину, то зі
збільшенням ступеня деталізації та елементів системи діаграми CORAS стають
громіздкими і незручними для аналізу. У той же час побудова онтології дозволяє досить
швидко проводити пошук та аналіз джерел ризику для системи, завдяки можливості
формування запитів. Використання нечіткого опису в діаграмах дозволяє оцінювати
рівень ризику при відсутності точних вихідних даних. Крім того, спроектовану OWL-
модель можна застосувати для прогнозування ризиків, змоделювавши поведінку системи
протягом заданого проміжку часу, або в режимі реального часу. Продовження роботи
полягає розробках методів формування єдиної онтології всієї системи на підстави опису
кожної її частини за допомогою діаграм ризиків.

1. Тишин, П. М. Нечеткие модели сетей связи / П. М. Тишин // Холодильная
техника и технология. – Одесса : ВЦ ОДАХ. – 2009. – № 8.

2. Lung, S. M. Model-Driven Risk Analysis / S. M. Lung, B. Solhaug. – Norway:
Magikon. – 2012. – 460 c.

3. Рассел, С. Искусственный интеллект: современный подход / С. Рассел,  П.
Норвиг. – М. : ИД «Вильямс». – 2006. – 1408 с.

4. Dean, M. OWL web ontology language / M. Dean, G. Schreiber. – М. : Corpus. –
2009. – 98 c.

RISK ANALYSIS IN SENSOR SYSTEMS USING FUZZY LOGIC

Y. Zarubetsky, P. Tishin.
Odessa National Polytechnic University.

This paper focuses on addressing the complexities of charting risks associated with the
uncertainty and inaccuracy of the components of the system descriptions. The proposed method
involves the creation of a diagram CORAS, creating subject area description using language
ALC and the creation of ontology OWL. Introduction of ontologies permit using knowledge
bases to search for and analysis of sources of risk, which allows the results of the proposed
method in the development of expert systems monitoring and diagnostics of sensor systems
based on the use of artificial intelligence methods.
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МОДЕЛЮВАННЯ КРИПТОГРАФІЧНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ
ЗОБРАЖЕНЬ НА ОСНОВІ ЇХ МАТРИЧНО-

БІТОВОЗРІЗОВОЇ ДЕКОМПОЗИЦІЇ ТА МАТРИЧНИХ
МОДЕЛЕЙ ПЕРЕСТАНОВОК З ВЕРИФІКАЦІЄЮ

ЦІЛІСНОСТІ

В. Красиленко, Д. Нікітович.

Вінницький соціально-економічний інститут Університету «Україна».
krasilenko@mail.ru

В наш час зросла необхідність передавати текстово-графічні документи (ТГД) у
вигляді зображень, що містять інформацію з обмеженим доступом, яку треба
засвідчувати їх цифровими підписами (ЦП). Для таких цілей використовуються
криптографічні перетворення (КП) зображень. Але більшість з них орієнтовані на
скалярну обробку блоків ТГД. Поява паралельних алгоритмів та матричних процесорів,
потребує створення і відповідних матричних моделей (ММ) [1-3], а тому пошук нових
ММ для КП зображень є актуальним завданням.

У роботі [1] були продемонстровані переваги КП на основі більш узагальнених
матричних афінних шифрів при створенні сліпих ЦП на ТГД. Ще більш узагальнені
матричні шифри були досліджені в [2], однією з основних складових яких є ММ
перестановок (ММ_П). Проте, як показано в [3], КП на їх основі не змінюють
гістограми зображень, а запропоновані в ній модифіковані ММ_П з декомпозицією
бітових зрізів усувають цей недолік, хоч і потребують у деяких випадках крім двох
матричних ключів (МК) ще й двох векторних (ВК).

В той же час всі вищезгадані моделі не дозволяють перевіряти цілісність
криптограми. Таким чином є актуальною спроба модифікації відомих ММ_П з
декомпозицією для КП зображень з метою їх покращення та розширення їх
функціональних можливостей, в тому числі, і за рахунок верифікації цілісності. Метою
роботи є модифікація, моделювання у Mathcad КП зображень на основі ММ_П з
декомпозицією бітових зрізів для забезпечення можливості перевірки їх цілісності та
стійкості.

Спочатку ми  розглянемо сутність ММ_П з матрично-бітовою декомпозицією
(ММ_П МБД). Її модифікація полягає у формуванні з явного зображення A додаткового,
наприклад, контрастно-оберненого (КО) AN чи згорнутого специфічним h –
функціональним перетворенням, у застосуванні КП до кожного чи до спільного. На рис.
1-2 зображені результати моделювання КП на основі модифікованих ММ_П МБД з
перемішуванням рядків та стовбців 2 МК.

Використовуючи як явне зображення A (128*128 ел.), КО зображення AN, їхні
бітові зрізи і сформовані з них шляхом конкатенації матриці ASB і ASBN, програмні
модулі для генерування ключів KPX та KPY, ми за допомогою матричної процедури
KPX*ASB*KPY, чи подібних їй при зміні степенів МК у відповідності до скалярних
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ключів, формували матриці C_ASB, C_ASBN і нові набори зрізів SPXY7 – SPXY0,
SPXYN7 – SPXYN0 для утворення з них відповідних криптограм CAXY та CAXYN
(рис. 1).

Там же показані відновлені VAXY, що співпадає з А, та VAXYN, що співпадає з
AN. Гістограми утворених криптограм підтверджують збільшення ентропії (аж до 7,5-
7,8 біт). Без знання МК неможливо відновити A та AN і, як було показано в [2], уже при
розмірності МК, рівній 32*32, забезпечується стійкість моделей КП, а в нас ключі
щонайменше 128*128! Результати моделювання, що показані на рис. 2, підтверджують
можливість встановлювати не лише факти порушення цілісності об’єктів шифрування,
але і знаходити ці зміни та усувати їх. Наприклад, аналіз контролюючого зображення
(сума VAXY та VAXYN) показує, що не всі елементи мають значення рівне 255, що
свідчить про факт внесення змін.

У експерименті ми вносили зміни лише у криптограму CAXY, змінюючи
молодший бітовий зріз, формуючи криптограму CAXYG з спільної матриці ASBG, що є
конкатенацією 8 бітових зрізів CAXYG та утворена з матриць C_ASB та GO (матриця
завад). За наявності МК дешифрована матриця ASB_V, її зрізи, дозволяє здогадатись
про А і по його зрізах, а саме ASB_Vv, відновити матрицю RRR, а з останньої за
допомогою обернених перестановок знайти матрицю ARR_V, тобто матрицю завад GO.

Рис. 1. Бітові зрізи (CPXY7-CPXY0), криптограми CAXY та CAXYN, розшифровані VAXY (A!),
VAXYN (AN!) і контролююча цілісність їх сума, зважена коефіцієнтом 0,8.

Рис. 2. Результати моделювання при перевірці цілісності зашифрованого зображення
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Результати моделювання запропонованих методів криптографічних перетворень
зображень на основі використання матрично-бітової декомпозиції та матричних
моделей перестановок свідчать про їх коректну роботу, про можливість перевіряти
цілісність об’єктів перетворень. Моделі мають високі ефективність, якість і стійкість
перетворень, підтверджені експериментами, високу швидкодію, реалізуються
матричними процесорами та адаптуються для обробки зображень різного формату та
кольорових. Експериментально досліджені моделі зручні і ефективні для використання.

1. Красиленко, В. Г., Матричні афінні шифри для створення цифрових сліпих
підписів на текстографічні документи / В. Г. Красиленко, С. К. Грабовляк // Системи
обробки інформації. – Х. : ХУПС, 2011. – Вип. 7 (97). – С. 60-63.
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дешифрування зображень / В. Г. Красиленко, С. К. Грабовляк // Системи обробки
інформації. – Х. : ХУПС, 2012. – Вип. 3 (101), т. 2. – С. 53-62.

3. Красиленко, В. Г. Криптографічні перетворення зображень на основі
матричних моделей перестановок з матрично-бітовозрізовою декомпозицією та їх
моделювання / В. Г. Красиленко, В. М. Дубчак // Вісник Хмельницького національного
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SIMULATION OF CRYPTOGRAPHIC TRANSFORMATIONS IMAGES
BASED ON OF MATRIX BITPLANE DECOMPOSITION AND MATRIX

MODELS OF PERMUTATION WITH VERIFICATION INTEGRITY

V. Krasilenko, D. Nikitovich.
Vinnitsa Social Economy Institute of University “Ukraine”.

krasilenko@mail.ru

Designed matrix models of permutations for cryptographic transformations of images
are proposed and in Mathcad programmed, monitored and evaluated. In the work are given
results of modeling of matrix models of cryptographic transformations of images with matrix
bit-plane decomposition and mixing. The simulating results for images with 128 * 128 and
512 * 512 pixels are shown. The developed matrix models of permutations based on matrix
bit-plane decomposition for images cryptographic transformations are shown, that they have
high entropic quality criteria, high performance for direct and inverse transformations.
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МЕТОД ПРИСКОРЕННЯ ПРОГРАМНОГО ВИКОНАННЯ
ПРОСТОРОВОЇ ОБРОБКИ РАСТРОВИХ ЗОБРАЖЕНЬ

К. Астапенкова, К. Защолкін.

Одеський національній політехнічний університет.
seyone@mail.ru

Одними з основних класів операцій, що використовуються в системах цифрової
обробки растрових зображень, є операції над околицями пікселів, тобто операції
просторової фільтрації [1]. Суть цих операцій найчастіше полягає в застосуванні
дискретної згортки до деякої околиці пікселів зображення. Програмним способом
просторова фільтрація виконується дуже повільно та часто не дає можливості
забезпечити режим функціонування в реальному масштабі часу для систем обробки
графічної інформації [2]. Причиною цього є велика кількість арифметичних операцій, які
треба виконувати, та розрив між способом подання та способом збереження зображення в
пам’яті [3]. Крім того, негативним фактором, який впливає на продуктивність обробки є
те, що її виконання зазвичай реалізується за допомогою універсального програмного
забезпечення в якому параметри висота та ширина зображення (HImage, WImage), висота та
ширина ядра згортки (HCore, WCore), коефіцієнти, які містяться в ядрі згортки (Fkp),
значення пікселів зображення, що обробляється (Iij), стають відомими тільки на етапі
безпосереднього виконання обробки.

На підставі цього було запропоновано підхід до прискорення просторової
обробки растрових зображень за рахунок використання принципу динамічної генерації
програмного коду. Розроблений підхід відрізняється від існуючих тим, що в його межах
універсальний програмний засіб обробки зображення на підставі аналізу матриці ядра
згортки генерує проміжний спеціалізований програмний код з фіксованими
обчислювальними параметрами, який безпосередньо призначається для виконання. Для
реалізації цього підходу пропонується замість однієї монолітної універсальної
програми, що реалізує просторову обробку зображення використовувати двошарову
програму яка функціонує в наступній послідовності:

1) запускається універсальна програма (P1), яка зчитує або приймає від
користувача параметри HImage, WImage, HCore, WCore, Fkp;

2) програма P1 динамічно генерує програму P2 для якої параметри HImage, WImage,
HCore, WCore, Fkp є константними і реалізованими у вигляді відповідних виразів на рівні
програмного коду на етапі генерації;

3) програма P1 запускає спеціалізовану програму P2, яка виконує основну
обчислювальну процедуру;

4) після закінчення виконання програми P2 керування обчислювальним процесом
передається до універсальної програми P1, яка певним чином інтерпретує (візуалізує,
зберігає в пам’яті, записує в файл) результати просторової обробки зображення.

Таким чином програма P2 не є універсальною, вона призначена тільки для
реалізації конкретного випадку обчислення просторової обробки зображення. Вона
функціонує значно швидше універсальної програми просторової обробки через свою
спеціалізованість та через попереднє врахування в обчислювальних виразах елементів
ядра згортки, які містять нульові значення, значення 1 та -1 та інші константні значення.
Використання такого підходу дає пришвидшення виконання обробки зображення,

mailto:seyone@mail.ru
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порівняно з результатом функціонування монолітної універсальної програмної системи
обробки зображень.

На основі теоретичних положень запропонованого підходу розроблене програмне
забезпечення, в середовищі якого проведені експериментальні дослідження. В ході
експериментів була встановлені залежності часу просторової фільтрації зображень від їх
розміру для запропонованого підходу та традиційного підходу до програмної реалізації
просторової обробки. Первісними даними для експериментів являлася множина
повнокольорових зображень розміром від 0,2 до 20 мегапікселів. В результаті
експерименту було встановлено, що для зображень малого розміру (від 0,2 до 1,2
мегапікселів) запропонований підхід поступається традиційному, для зображень
розміром від 1,2 до 2,4 мегапікселів запропонований та традиційний підхід мають
однакову ефективність, для зображень з розміром більшим за 2,4 мегапіксель
запропонований підхід дає кращі результати за параметром часу обробки, ніж
традиційний підхід. В середньому зменшення часу виконання обробки зображення за
рахунок застосування запропонованого підходу на використаному експериментальному
матеріалі склало близько 22%. За результатами зазначеного експерименту можна робити
висновок про ефективність запропонованого методу та доцільність його використання в
межах програмних систем обробки зображень.

1. Гонсалес, Р. Цифровая обработка изображений : изд. 3-е / Р. Гонсалес, Р. Вудс.
– М. : Техносфера. – 2012. – 1104 с.

2. Иванов, Д. В. Алгоритмические основы растровой графики / Д. В. Иванов,
А. А. Хропов, Е. П. Кузьмин. – M. : Бином. – 2007. – 283 c.

3. Форсайт, Д., Понс Ж. Компьютерное зрение. Современный подход /
Д. Форсайт, Ж. Понс. – M. : Вильямс. – 2004. – 928 с.

METHOD FOR ACCELERATION PERFORMANCE SOFTWARE
SPATIAL PROCESSING OF RASTER IMAGES

K. Astapenkova, K. Zashcholkin.
Odessa National Polytechnic University.

This paper focuses on the approach to maximizing the run-time performance of basic
spatial image processing operations by producing a method based on the dedicated code
dynamic generation. Based on these theoretical principles were created software that realizes
the proposed method. By using this software experimental studies of proposed method have
been carried out. Time of image processing by traditional and proposed methods have been
compared. Experiments with created software showed advantages of proposed method.
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МОДЕЛЮВАННЯ ОХОЛОДЖУВАЧА УСТАНОВКИ
СЕПАРАЦІЇ ВОЛОГИ

Г. Кулінченко, П. Леонтьєв, К. Лістратенко.

Сумський державний університет.
heorhy@yandex.ua

Експериментальна установка сепарації вологи із стисненого повітря
використовується для опрацювання регулятора, який передбачається впровадити на
промисловій установці низькотемпературної сепарації (НТС) природного газу.
Необхідність досліджень варіантів реалізації регулятора процесу НТС вологи
обумовлена складністю моделі об’єкта керування. Ця складність утворюється
наступними факторами:

- нелінійність рівнянь опису процесів НТС;
- наявність часової затримки сепарації, що впливає на параметри регулювання;
- взаємовплив параметрів процесу сепарації, теплообміну та міжфазних явищ.
Для експериментальних досліджень використовується стиснене повітря, проте

перепад тиску при дроселюванні потоку повітря значно різниться від того, який діє в
промисловій установці НТС природного газу. Відповідно, виникають складнощі з
відтворенням умов щодо температури точки роси, яка визначає умови конденсації
вологи. Щоб створити додаткові умови конденсації вологи та вуглеводів в промислових
установках НТС використовується теплообмінник «труба в трубі», втім реалізувати
такий теплообмінник на експериментальній дослідній установці проблематично.

Ефективність охолодження стисненого повітря для подальшого дроселювання
потоку пропонується підвищити з використанням пластинчастого або кожухотрубного
охолоджувача, оскільки їх конструкція дозволяє значно збільшити площу теплообміну.

Промислові кожухотрубні охолоджувачі, відповідно до їх габаритів, описуються
системою рівнянь з розподіленими параметрами [1]. Режими процесів модельної
установки НТС, зважаючи на обґрунтовані характеристики охолодження, дають змогу
представити охолоджувач установки як об’єкт з зосередженими параметрами. Це
припущення обумовлено завданням моделювання, яке не має потреби дослідження
розподілу температури у просторі охолоджувача або оптимізації його конструктивних
параметрів. Тому вважається, що температура по довжині охолоджувача змінюється
лінійно і несуттєво.

Якщо припустити, що теплообмінник - охолоджувач працює в режимі ідеального
змішування-витіснення, то процес теплообміну можна описати наступною системою
рівнянь [2]:

tFKTTСQ
d
dTVC pp  )( 2111

2
1 

,

tK
L
FСQ

d
dt

SC p
bux

p  222 
, (1)

buxbx ttt 

де V – об’єм робочого середовища; S – площа поперечного перерізу труби; Q1, Q2 –
витрати охолоджуваного повітря і хладагента відповідно; F – площа теплообміну; Сp1,
Cp2 – коефіцієнти теплоємності охолоджуваного повітря і хладагента відповідно;

mailto:heorhy@yandex.ua


Секція І. ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ

Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених і студентів
«ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ СУЧАСНОЇ ЕЛЕКТРОНІКИ, ІНФОРМАЦІЙНИХ

ТА КОМП'ЮТЕРНИХ СИСТЕМ» MEICS-2015
25-27 листопада 2015 р, Дніпропетровськ, Україна

38

L – маса стінки теплообмінника; К – коефіцієнт теплопередачі; T1, T2 – температура
охолоджуваного потоку на вході виході; tвх, tвих – температура хладагента на вході і
виході відповідно.

На рис. 1 показана функціональна схема моделювання охолоджувача в
середовищі Matlab, побудована на основі системи рівнянь (1). Потік повітря рухається
зі швидкістю, яка визначається витратою Q1, з температурою T1, охолоджується
потоком з температурою tвх із швидкістю Q2. Температура tвих залежить від швидкості
руху потоків, теплоємності хладагента маси теплообмінника та площі теплообміну.

Рис. 1. Схема моделювання теплообмінника

Розроблена модель охолоджувача дає змогу відпрацювати налаштування
регулятора процесу охолодження, сформулювати конструктивно-технологічні вимоги
до охолоджувача стисненого повітря, а також оптимізувати параметри хладагента.

1. Машины и аппараты химических производств : под ред. И. И. Чернобыльского
(изд. 3). – М., Машиностроение, 1975. – 416 с.

2. Маньковский, О. Н. Теплообменная аппаратура химических производств.
Инженерные методы расчёта / О. Н. Маньковский и др., под ред. П. Г. Романкова и М.
И. Курочкиной. – Л., Химия, 1976. – 368 с.

MODELING COOLER OF MOISTURE SEPARATION
INSTALLATIONS

H. Kulinchenko, P. Leontyev, E. Listratenko.
Dep. of Computer Sciences, Sumy State University.

To playback modes low moisture separation as a result of throttling flow developed
experimental installation, which uses compressed air cooler. Model cooler enables the
regulator setting out the cooling process, formulate structural and technological requirements
for compressed air cooler and optimize refrigerant used in coolers.
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МОДЕЛЮВАННЯ КЕРУЮЧОГО МОДУЛЯ
МАРШРУТИЗАТОРА ЗА ДОПОМОГОЮ ПАКЕТУ GNS3

Д. Кабак, В. Магро.

Дніпропетровський національний гірничий університет.
www.nmu.ua, kabakdmitry20@gmail.com

Розглядається перший етап верифікації стохастичної моделі керуючого модуля
маршрутизатора типу RED – побудова на основі пакету GNS3 експериментального
стенду для проведення натурного імітаційного експерименту.

У роботах [1-3] на базі методу стохастизації однокрокових процесів була
побудована стохастична модель керуючого модуля маршрутизатора типу RED. Для
верифікації даної моделі необхідно побудувати експериментальний стенд для
проведення натурного імітаційного експерименту. Експериментальний стенд
планується зібрати на основі графічного інтерфейсу віртуальних машин – GNS3.
Останній реліз – GNS3 v.1.2.3, що складається з GNS3 GUI і GNS3 Server. Для роботи з
даними графічним симулятором мережі необхідні пакети python3 і Dynamips версії> =
0.2.14. При побудові стенду використовуємо образ маршрутизатора Cisco c7200 і
віртуальної машини Tiny Core Linux.

Будуємо експериментальний стенд, який складається з маршрутизатора Cisco,
генератора трафіку і одержувача (рис.1). Детальний опис побудови та конфігурування
експериментального стенду представлено в роботі [3].

Рис. 1. Топологія мережі

Для генерації трафіка використовуємо генератор трафіка D-ITG. D-ITG дозволяє
одержати оцінки основних показників якості обслуговування (середня затримка
передачі пакетів, варіація затримки (джиттер), коефіцієнт втрат пакетів, продуктивність)
з високим ступенем вірогідності. Після того, як експериментальний стенд був
побудований і зконфігурований, був проведений експеримент.

www.nmu.ua
mailto:kabakdmitry20@gmail.com
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На основі отриманих даних побудовані графіки інтенсивності надходження потоку
і затримки отримання пакетів (рис. 2 та рис. 3).

Рис. 2. Інтенсивність надходження потоку

Рис. 3. Затримка отримання пакетів
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З рис. 2 і рис. 3 можна бачити, як змінюється розмір вікна перевантаження.
Спочатку розмір вікна перевантаження збільшується при кожному підтвердженні про
доставку пакету, що відповідає фазі повільного старту протоколу TCP. Після того, як
було досягнуто порогове значення, TCP входить у фазу запобігання перевантаження. У
даній фазі розмір вікна перевантаження збільшується на один сегмент для кожного RTT,
тобто повільніше, ніж у фазі повільного старту. Далі видно, що розмір вікна
перевантаження зменшився.

Розмір вікна перевантаження зменшується, якщо відбувається втрата пакета. Існує
два варіанти втрати пакетів: потрійне дублювання підтвердження (Triple Duplicate ACK,
TD) і через тайм-аут (Timeout, TO). У першому випадку розмір вікна зменшується в 2
рази, а в другому, повертається до початкового розміру.

Таким чином, для верифікації математичної моделі керуючого модуля RED
побудований експериментальний стенд на основі пакету GNS3 і способу
маршрутизатора Cisco. Оскільки фактично здійснюється запуск реального
маршрутизатора, можна говорити про високий ступінь достовірності проведеного
натурного експерименту.

1. Cisco Feature Navigator. – URL: www.cisco.com/go/cfn (online; accessed: 201407-
29).

2. Королькова, А. В. Математическая модель динамики поведения параметров
систем типа RED / А. В. Королькова, Д. С. Кулябов // Вестник РУДН. – 2010. – Вип. 1. –
С. 68-76. – (Серия «Математика. Информатика. Физика»).

3. Велиева, Т. Р. Построение стохастической модели управляющего модуля
маршрутизатора / Велиева Т. Р. // Математика. Компьютер. Образование : материалы
ХХІ международной  конференции. – 2014. – Вип. 21. – С. 92.

SIMULATION OF THE CONTROL MODULE ROUTER ON GNS3

D. Kabak, V. Magro.
Department of the Information Security and Telecommunications, National Mining

University, Dniepropetrovsk, Ukraine

In the article deals with the first stage of the verification of the model of active queue
management discipline RED – built on GNS3 experimental stand for the full-scale simulation
experiment.

www.cisco.com/go/cfn
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БЕЗПЕКА ХМАРНИХ СИСТЕМ

В. Волков.

Харківський національний університет радіоелектроніки.
Wolkow95@yandex.ru

Існує три моделі хмарних сервісів надання послуг [1; 2]: «програмне
забезпечення як сервіс» (SaaS, DbaaS, DaaS), в якій клієнт отримує доступ до додатків,
розміщених у хмарній інфраструктурі; «Платформа (операційна система і т. д.) як
сервіс» (PaaS), в якій платформи і засоби розгортання додатків пропонуються як
послуга; «Інфраструктура (фізичні обчислювальні ресурси і віртуальні машини) як
сервіс» (IaaS), в якій в якості послуги пропонується інфраструктура.

Основні переваги хмарних технологій: скорочення операційних і відсутність
капітальних витрат, відмовостійкість, динамічна масштабованість. Однак існують і
недоліки, основним з яких є проблема забезпечення інформаційної безпеки: видалені
хмарні сервіси не перебувають у колі впливу користувача (користувач отримує той
рівень безпеки в хмарі, який може надати провайдер).

Метою даної роботи є вивчення основних загроз інформаційній безпеці та
існуючих методів захисту в хмарних системах, їх класифікація, на підставі якої
можливе подання аналізу методів захисту з описом їх використання.

Найбільш уразливими моделями хмарних технологій є моделі IaaS і PaaS [2; 3].
Оскільки на фізичному рівні кожна з моделей являє собою сукупність серверів,
розміщених на одному майданчику з метою підвищення ефективності і захищеності, а
робота і управління ними відбувається через мережу, то і захист хмарних платформ
представляє мережевий і фізичний захист, а також відмовостійкість і надійне
електроживлення. В даний час на ринку представлено безліч рішень для захисту від
різних загроз. Їх об'єднує орієнтованість на вузький спектр вирішуваних завдань. Однак
спектр цих завдань піддався деякому розширенню внаслідок поступового витіснення
класичних апаратних систем віртуальними платформами. До відомих типів загроз
(мережеві атаки, уразливості в додатках операційних систем, шкідливе програмне
забезпечення) додалися складнощі, пов'язані з контролем середовища – гіпервізора,
розмежуванням прав доступу і трафіком між гостьовими віртуальними машинами.
Проникнення платформ віртуалізації досягло того рівня, коли практично всі компанії,
що використовують ці системи, вельми серйозно зайнялися питаннями посилення
безпеки в них.

На рис. 1 представлена класифікація можливих атак на хмарні сервіси, а також
відповідні механізми захисту. Відповідно до класифікації найбільш вразливою
частиною моделі PaaS є програмні інтерфейси, через які відбувається робота в хмарі. А
вразливою частиною моделі IaaS – віртуальна складова, яка є невід'ємною частиною
даної моделі.

Найбільш небезпечними атаками на віртуальну інфраструктуру є атаки на
віртуальну машину, на хост віртуалізації, на сервер управління віртуальними
машинами на ресурси хоста віртуалізації. На даний момент методи захисту віртуальної
інфраструктури мало ефективні, так як існуючі механізми захищають окремо взяті
частини віртуальної складової. Також все більше впровадження в хмарні сервіси
методів віртуалізації відкриває нові загрози, від яких теж потрібно захищатися [4].
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Рис. 1. Класифікація атак та механізми захисту

У даній роботі на основі аналізу існуючих атак на хмарні сервіси була визначена
класифікація атак і визначені механізми забезпечення захисту для кожного типу атак. У
ході роботи виявлено, що найбільш вразливою до атак є віртуальна інфраструктура. У
подальшій роботі необхідно провести аналіз захищеності віртуальної інфраструктури
та розробити комплекс механізмів захисту інформації в хмарах.

1. Хмарні обчислення [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://habrahabr.
ru/post/183168/.

2. SaaS, PaaS и IaaS: рівень ризику сильно відрізняється [Електронный ресурс]. – Режим
доступу: http://www.tadviser.ru/.

3. Хмари: легенди і міфи [Електронный ресурс]. – Режим доступу: http://www. anti-
malware.ru/node/2333.

4. Андрєєв, В. Захист віртуальної інфраструктури / В. Андрєєв, І. Корчагін, А.   Ковязин
// IT-Expert. – 2011. – Вип. 6. – С. 64-69.

SECURITY OF CLOUD SYSTEMS
V. Volkov.

Department of the telecommunication systems, Kharkiv National University of
Radioelectronics.

In this paper analyzes the security of cloud systems, as well as the main attacks on the
cloud services. During work is defined classification of attacks on the cloud, through which
are defined security mechanisms for each type of attack. The analysis revealed that the most
vulnerable is a virtual infrastructure. In the future, it is necessary to analyze the security of the
virtual infrastructure, develop a set of defense mechanisms, which should include the
identification of the individual user virtualization environment, the definition of its powers,
the virtual firewall, creating a virtual protected environment storage of sensitive data, and
should provide control of integrity virtual machines, hypervisor resources in data storage and
security module.
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РЕАЛІЗАЦІЯ СИСТЕМИ КОМП’ЮТЕРНОЇ
СТЕРЕОСКОПІЇ НА POSIX-СУМІСНІЙ ПЛАТФОРМІ

О. Прокопчук, С. Вовк.

Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара.
comabo@i.ua,vovk_s_m@ukr.net

Один з перспективних напрямків розвитку сучасних інформаційних технологій
становить розвиток технологій комп’ютерного зору. Активне зростання
обчислювальних потужностей процесорів для обробки зображень, розширення та
поліпшення можливостей сучасних цифрових камер, а також зменшення вартості
необхідного обладнання та периферії зумовлює підвищений інтерес до прогресу в цій
галузі. Комп’ютерний зір можна застосувати практично в усіх сферах життя людини.
Одним  з його актуальних напрямківє комп’ютерна стереоскопія.

В методах комп’ютерної стереоскопії використовуються два зображення об’єкта
з різних ракурсів, що дозволяє  отримати ефект «глибинного зображення». Так, одним із
актуальних прикладів застосування комп’ютерної стереоскопії  є розробка покращених
систем навігації автомобілів. У такій системі на дисплей вбудованого комп’ютера, окрім
інформації про стан автомобіля, виводиться зображення дороги та об’єктів, що на ній
знаходяться. Стереоскопічна система визначає стан дорожнього покриття, відстань до
об’єктів та їх лінійні розміри. Подібна інформація трансформується у попередження
про можливості зіткнення з надто габаритними перешкодами, висота яких перевищує
кліренс автомобіля, або у рекомендації стосовно руху на дорогах із пошкодженим
покриттям. Також стереоскопічна система може оцінювати дорожні знаки та факт
наявності пішоходів, що значно скоротить кількість дорожньо-транспортних подій та
збереже людські життя.

Інший напрямок застосування комп’ютерних стереоскопічних систем пов’язаний
з тифлотехнологіями, що дозволяють полегшити життя сліпих людей.  Подібні системи
монтуються у вигляді невеликого пристрою, що кріпиться до одягу чи до голови
людини. Під час руху незряча людина отримує, наприклад, звукову інформацію від
стереоскопічного пристрою, що дозволяє оцінити відстань до об’єктів та їх положення
в просторі. Поєднання такої стереоскопічної системи із GPS-навігацією може надати
можливість виконувати прості маршрути без супроводу іншими людьми або спеціально
навченими собаками-поводирями.

Основними задачами, які вирішуються під час виконання стереоскопічних
вимірювань, є отримання зображень від камер комп’ютерної стереоскопічної системи,
пошук об’єктів на цих зображеннях, розрахунок лінійних розмірів та відстаней до
об’єктів. Для отримання зображень необхідно використовувати систему з двох надійно
об’єднаних камер, або ж спеціалізовану дволінзову камеру. Саме завдяки зміщенню
об’єкта на зображеннях, що виникає при зйомці двома камерами, є можливість
обчислити відстань до нього та його лінійні розміри. Для цих обчислень звичайно
визначається зсув двох зображень об’єкта, кут огляду камери та базова відстань
безпосередньо між камерами. При цьому на одному із зображень обирається об’єкт,
який далі за допомогою техніки розпізнавання образів визначається на іншому
зображенні. Після встановлення положень об’єкта на обох зображеннях визначається
зсув у пікселях між ними на лівій та правій камерах. Слід зауважити, що для будь-якої
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оптичної системи притаманним є розгляд двох площин, а саме площини об’єкта, де
власне знаходиться об’єкт, та площини зображення, де безпосередньо формується
зображення об’єкта та де виконується його реєстрація на фотоплівку чи ПЗЗ-матрицю.
Для лінійної інваріантної до просторового зсуву системи розміри об’єкта в об’єктній
площині є пропорційними дорозмірів об’єкта в площині його зображення. В цьому
випадку отримуються прості геометричні співвідношення на основі наближення
геометричної оптики та у припущенні, що зображення формується за допомогою
камери-обскури. Далі, користуючись відповідними геометричними відношеннями,
встановлюється відстань до об’єкта, його лінійні  розміри та положення  в просторі
[1; 2; 3].

В даній роботі розглядаються питання реалізації математичного забезпечення
комп’ютерної стереоскопії для рішення задач визначення відстані об’єктів, оцінювання
геометричних розмірів та визначення орієнтації об’єкта в просторі. Також
розглядаються  алгоритмічне та програмне забезпечення, яке реалізовано для POSIX-
сумісних платформ на базі бібліотек OpenCVтаlibv412 з використанням драйвера
uvcvideo ядра Linux, які дозволяють ініціалізувати камери та захоплювати зображення.

1. Форсайт, Д. А. Компьютерное зрение. Современный поход : пер. с англ. /
Д. А. Форсайт, Ж. Понс. – М. : Издательский дом «Вильямс», 2004. – 928 с.

2. Venetsanopoulos, A. N. Digital image processing and applications /
A. N. Venetsanopoulos, J. W. Woods. – Department of Electrical and Computer Engineering,
University of Toronto, Canada, 1996. – 598 p.

3. Woods, J. W. Multidimensional signal, image, and videoprocessing and
coding / J. W.  Woods. – NewYork : Academic Press, 2006. – 494 p.

IMPLEMENTATION OF COMPUTER STEREOSCOPY SYSTEM
BASED ON POSIX-COMPATIBLE TARGET PLATFORM

O. Prokopchuk, S. Vovk.

Dnipropetrovsk National University O. Honchar.

Stereoscopic measurementis a very important and useful computer vision technology.
Areas of use routinely in people's lives almost unlimited. Devices with built-in stereoscopic
systems easier driving and make it safer, make life easier for people with disabilities, and
allow specialized robots to navigate in space, and more.But still some unresolved issues. For
example, the need to maintain a fixed distance between the cameras to ensure correct
operation. You must have a camera with high resolution for precise calculations, and more. In
addition, there remains the problem of choosing between focal length cameras, the distance
between the camera and maximum distance to an object. Alltheseissuesrequire additional
resources, ideas and solutions. Butthebenefitsof stereoscopic measurements encourages
scientists to address all shortcomings.
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РОЗРОБКА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ
ПОБУДОВИ КОМП’ЮТЕРНИХ МОДЕЛЕЙ СКЛАДНИХ

ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ПОВЕРХОНЬ

Д. Спірінцев, К. Лисенко,  В. Лебедєв, В. Кучеренко.

Мелітопольський державний педагогічний університет ім. Б. Хмельницького,
spirintsev@mail.ru

Геометричне моделювання є потужним інструментом вирішення багатьох
науково-виробничих задач. Особливо це стосується проектування функціональних
поверхонь з підвищеними динамічними якостями. Для формування каркасів динамічних
поверхонь, використовують алгебраїчні криві та гладкі обводи с закономірною зміною
значень кривини. Це можуть бути криві другого порядку, евольвенти, трохоїди,
дискретно представлені криві. Пакети геометричного моделювання, які
використовуються на підприємствах, часто не розраховані на формування кривих ліній,
необхідних для вирішення конкретних задач.

У наш час на Мелітопольському компресорному заводі «МЕЛКОМ»
виготовляють ротори компресорів серії ВФ (газодувки), в яких робоча поверхня
обмежена кінематичною поверхнею отриманою за рахунок поступового руху
евольвенти кола. Проблема методики виготовлення ротора з використанням станків з
ЧПК є одержання із заданою точністю кривої, яка апроксимує евольвенту кола.
Отримана крива повинна мати велику кількість вузлів, тому введення їх в ручну не є
прийнятним. Тому перед нами була поставлена задача розробити програмний модуль,
який автоматизує процес отримання із заданою точністю твірної кривої.

Основним програмним інструментом конструктора на підприємстві «МЕЛКОМ»
є КОМПАС-3D. Було прийняте рішення розробити програмний модуль з використанням
саме API КОМПАСа. Орієнтація API, перш за все, на забезпечення можливостей
зручного підключення зовнішніх модулів, а також на роботу в мережі, підвищує
потенційні можливості застосування універсальних систем в специфічних областях. Ще
одна перевага застосування підходу з використанням API полягає в зменшенні ефекту
морального старіння створеного прикладного програмного забезпечення, оскільки
розробник універсальної системи автоматизованого проектування, вимушений постійно
оновлювати версії свого програмного продукту.

Тому нами була запропонована методика [1], основана на використанні
розробленого нами програмного забезпечення, яке надає можливість сформувати
сплайн, що апроксимує з заданою точністю, різні криві лінії. Алгоритм, який лежить в
основі програми, передбачає розрахунок координат точок, розміщених на даній кривій,
та інтерполяцію отриманого точкового ряду бісплайном.

Програмний модуль був доповнений модулями побудови епітрохоїдноі та
трохоідної кривих. Ще одна важлива частина програми надає можливість побудови
таблично заданої кривої за допомогою вхідного файлу з координатами вузлів.
Вирішення розробки цього доповнення було прийняте через проблему важкості
побудови великої кількості вузлів вручну в CAD – пакетах апроксимуючих криву.

Першим етапом для отримання 3D моделі ротора є побудова його профілю.
Вхідними даними для побудови профілю ротора є робоче креслення відомого ротору
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газодувки надане підприємством. Будуємо профіль за допомогою розроблено
програмного забезпечення. Отриманий результат зберігається в одному з основних
форматів КОМПАСа *.m3d. Далі цей файл відкривається в пакеті КОМПАС-графік та
за допомогою стандартних операцій компаса будується повний профіль ротора. За
допомогою типових операцій КОМПАСа, ми отримаємо кінцеву 3D-модель ротору.

Основним критерієм якості апроксимації евольвенти кола, є монотонний графік
зміни кривини вздовж отриманого сплайну. Для дослідження графіка кривини модель
сплайна була конвертована в пакет Solid-Works.

Похибка апроксимації залежить від кількості вузлів, призначених на евольвенті,
та визначають сплайн. Чим щільніший вхідний точковий ряд тим точніше отриманий
сплайн, що представляє вихідний контур. Для оцінки максимальної абсолютної похибки
апроксимації ми використовуємо методику [1], яка надає можливість визначити межі
всередині яких розташована крива з монотонною зміною значень кривини, яка
інтерполює заданий точковий ряд.

Дослідження показали що отримана поверхня відповідає поставленим вимогам
[2] до поверхні обтічної середовищем (в нашому випадку повітряний потік), основною
з яких є закономірна зміна значення кривини  вздовж лінії виділеної на поверхні.

Отримана модель ротора, яка відповідає робочому кресленню, та може бути
використана для автоматизованої розробки керуючої програми до станка з ЧПК.
Розроблений програмний модуль є універсальним для розрахунку та побудови
параметрично заданих кривих. При необхідності, можна змінити відповідний код
програми для розрахунку та побудови інших кривих.

 1. Гавриленко, Е. А. Дискретное интерполирование плоских одномерных обводов с
закономерным изменением кривизны / Е. А. Гавриленко // Дис. … канд. техн. наук. –
Мелитополь, 2004. – 182 с.

2. Осипов, Б. А. Машинные методы проектирования непрерывно-каркасных поверхностей /
Б. А. Осипов. – М. : Машиностроение, 1979. – 248 с.

DEVELOPMENT OF SOFTWARE FOR THE CONSTRUCTION OF
COMPUTER MODELS OF COMPLICATED FUNCTIONAL SURFACES

D. Spirintsev, K. Lysenko, B. Lebedev, B. Kucherenko.

Dep. of Applied Mathematics and Information Technologies, Melitopol State Pedagogical
University named after Bohdan Khmelnytsky.

In this paper, proposed methodology that lets you create geometric models of products
that have limited functional complicated surfaces. Method is based on using our developed
software that allows you to create a spline that approximates the set of precision curves. The
algorithm underlying the program envisages calculation of coordinates of points located on
this curve, and received points bisplaynom interpolation.
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РОЗРОБКА МЕТОДУ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ
ТЕХНОЛОГІЇ ОЦІНКИ РІВНЯ

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

І. Яременко.
Кременчуцький університет економіки, інформаційних технологій і управління.

yarema130590@gmail.com

Характерною особливістю сучасного етапу трансформації економіки України є
мінливість і невизначеність ринкових умов, у яких функціонують підприємства.
Розвиток економіки України тісно пов'язаний з вирішенням проблеми
конкурентоспроможності підприємств. Конкурентоспроможність підприємства – це
комплексна порівняльна характеристика підприємства, яка відображає рівень переваги
сукупності оціночних показників його діяльності, що визначають успіх підприємства на
певному ринку за певний проміжок часу щодо сукупності показників конкурентів [1].

Метою роботи є розробка методу та інтелектуальної технології оцінки рівня
конкурентоспроможності підприємства, заснованої на використанні штучної нейронної
мережі.

Основними етапами запропонованої технології є:
- вибір і фіксування вхідних кількісних та якісних параметрів, що характе-

ризують підприємство;
- аналіз результатів та прийняття рішення з підвищення конкуренто-

спроможності підприємства.
Серед методів було обраний найоптимальніший, що задовольняє всім завданням

– нейронні мережі.
В останні кілька років ми спостерігаємо вибух інтересу до нейронних мереж, які

успішно застосовуються в самих різних сферах – бізнесі, медицині, техніці, геології,
фізики. Нейронні мережі увійшли в практику скрізь, де потрібно вирішувати задачі
прогнозування, класифікації або управління. Одним з різновидів штучних нейронних
мереж є багатошаровий персептрон. Багатошаровими персептронами називають
нейронні мережі прямого поширення. Вхідний сигнал в таких мережах поширюється в
прямому напрямку, від шару до шару, що цілком задовольняє умовам розробки
інтелектуальної технології [2].

1. Недосекин, А. О. Методологические основы моделирования финансовой
деятельности с использованием нечетко-множественных описаний. / А. О. Недосекин //
Диссертация … доктора экономических наук (08.00.13). – СПб., 2004.

2. Нейронные сети [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: http://www.
statsoft.ru/home/textbook/modules/stneunet.html

METHOD AND INTELLECTUAL DEVELOPMENT TECHNOLOGY
ASSESSMENT OF COMPETITIVENESS OF ENTERPRISE

I. Yaremenko.
Kremenchuk University of Economics, Information Technology and Management,

yarema130590@gmail.com
In the last few years we are witnessing an explosion of interest in neural networks,

which are successfully applied in various fields-business, medicine, engineering, geology and

mailto:yarema130590@gmail.com
mailto:yarema130590@gmail.com
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physics. Neural networks came into practice wherever necessary to solve the problem of
forecasting, classification or control. One of the varieties of artificial neural network is a
multilayer perceptron. Multilayer Perceptron Neural Network called direct distribution. The
input signal in such systems extends in the forward direction from layer to layer, fully
satisfying the conditions of intellectual development of technologies [2].

СИНТЕЗ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ТЕПЛОВИМИ
ЕКРАНАМИ НА ПРОМІЖНОМУ РОЛІНЗІ СТАНУ

ГАРЯЧОГО ПРОКАТУ
О. Міхновець.

Кременчуцький університет економіки, інформаційних технологій і управління.
mail:mihnowetz@yandex.ru.

Теплові екрани встановлюються на проміжному рольгангу перед чистовою
групою клітей. Довжина проміжного рольганга – близько 100 м. Теплові екрани
закривають близько 50 м рольганга. Після виходу з останньої чорнової кліті підкат
переміщається до чистової групі клітей. Перед чистовою групою швидкість підкату
зменшується до 0,5...1,2 м/с. Саме тут відбуваються основні втрати температури
підкату, і саме тут встановлюються теплові екрани. Перед екранами і за ними для
вимірювання температури підкату встановлюються пірометри.

Сигнали від фотодатчиків аналізуються в контролері, і якщо «сумарний» сигнал
говорить про наявність «лижі» у підкату, то автоматично виконується підйом всіх
екранів з положення 0° в положення 90°. Проте досвід експлуатації показав, що мали
місце випадки спрацьовування фотодатчиків від відблисків зварювання або від ореолу,
що складається з бризок води і пари навколо гарячого металу. Тому для виявлення
«лижі» у підката пропонуємо використовувати пірометри, які реагують тільки на
гарячий прокат.

Система налаштована для роботи у складі промислової мережі, побудованої на
основі промислових протоколів передачі даних Current Loop, RS-485 або RS-422 та
інтерфейсу USB для зв’язку з ПЕОМ в режимі веденого пристрою або, за відсутності
ведучого, працювати в режимі «master  key», а також може функціонувати в повністю
автономному режимі.

Застосування контролера дозволяє змінювати програму роботи за короткий час,
розширювати можливості системи і спрощує його пристосовування під задані умови.

Використання сучасних апаратних і програмних технологій дозволяє збільшити
швидкість отримання даних, зменшити тимчасові витрати по їхній обробці на 25-90%.
При упровадженні пропонованої системи управління є можливість настройки системи
під задані умови, а апаратна модульна і програмна відкритість дозволяють вносити
зміни до складу і функціонування системи без великих апаратних і часових витрат.

1. Замятин, В. Я. Мощные полупроводниковые приборы. Тиристоры :
справочник / В. Я. Замятин, Б. В. Кондратьев, В. М. Петухов и др. – М. : Радио и связь,
1987. – 576 с.
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2. Забродин, Ю. С. Промышленная электроника : учебн. для вузов / Ю. С.
Забродин. – М. : ВШ, 1982. – 496 с., ил.

3. Гончаров, Ю. П. Перетворювальна техніка : підручн., ч. 2 / Ю. П. Гончаров, О.
В. Будьонний, В. Г. Морозов, М. В. Панасенко, В. Я. Ромашко, В. С. Руденко : за ред. В.
С. Руденка. – Х. : Фоліо, 2000. – 360 с.

SYNTHESIS OF MANAGEMENT HEAT SHIELD AT INTERMEDIATE
ROLINH THE HOT ROLLING

O. Mihnovets.
Kremenchuk University of Economics, Information Technology and Managemen.

In this project presents an automated control system at the intermediate heat shield live
rolls of hot-rolled. The main purpose of the system-reduction of temperature kickbacks during
its transportation to intermediate live rolls and reducing the temperature along the wedge
kickbacks and energy on solving the problem of hot rolling mills.

To organize the information exchange between the object and control system uses
distributed system of collection and delivery of information.

МЕТОД ЗБІЛЬШЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ЗНАЧУЩОСТІ
БАГАТОСПЕКТРАЛЬНИХ ДАНИХ ДИСТАНЦІЙНОГО

ЗОНДУВАННЯ З АЕРОКОСМІЧНИХ НОСІЇВ

О. Бушанська.

Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара.
 korchins50@mail.ru

Багатоспектральні дані дистанційного зондування Землі (ДЗЗ) з великовисотних
(аерокосмічних) носіїв містять інформацію, несуттєву для тематичного аналізу цих
даних внаслідок впливу оптико-механічного комплексу (ОМК) їх фіксації та завад у
каналі передавання [1].

У роботі запропоновано метод часткової компенсації зазначених спотворюючих
факторів, і вклюлачає наступні етапи:

- фільтрація даних окремих спектральних каналів фільтрами, узгодженими з
«ідеальними» сигналами (які були б отримані без завад у каналі передачі);
- виділення різномасштабних компонент отриманих даних на основі їх вейвлет-
декомпозиції [2];
- формування лінійних форм деталізуючих коефіцієнтів вейвлет-розкладу даних,
отриманих у різних спектральних каналах з вагами, що визначаються за критерієм
максимізації інформаційної ентропії синтезованих у таких спосіб даних шляхом їх
вейвлет-реконструкції;

Тестування методу за гаусівським та релеєвським статистичними розподілами

mailto:korchins50@mail.ru
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завад у каналі передавання підтвердило його ефективність - індекс структурної схожості
первинних та оброблених даних складає 0,96-0,98.

1. Schowengerdt R. Remote Sensing: Models and Methods for Image Processing. –

New York : Academic Press. – 2007. – 568 p.
2. Малла, С. Вейвлеты в обработке сигналов : пер. с англ. / С. Малла. – М. : Мир.

– 2005. – 672 с.

METHOD OF INCREASE THE INFORMATION IMPORTANCE
OF REMOTE SENSING MULTISPECTRAL DATA FROM AERO-SPACE

CARRIERS

O. Bushanska.
Dnipropetrovsk National University named after O. Honchar.

The method of identification the geometrical forms of the objects presented in
multispectral space data, providing reduction of deforming influence of transfer functions of
an optiko-mechanical complex and hindrances in the data-transmission channel on received
data is offered. The method and information technology realizing it provide narrowing a
dynamic range of brightness images levels at simultaneous increasing of their informative
significance.

МОБИЛЬНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ НА ПЛАТФОРМЕ
CORDOVA

Е. Скорик, В. Истушкин, В. Герасимов.

Днепропетровский национальный университет им. О. Гончара.
skorik_katya2009@mail.ru

На современном рынке мобильных приложений для разработчиков все более
актуальной становится кроссплатформенность. Это удобно, быстро и экономно. Суть
этой разработки состоит в использовании одного приложения на разных мобильных
платформах, что упрощает работу программиста.

На сегодняшний день существует ряд кроссплатформенных фреймворков,
которые призваны помочь разработчикам решить проблемы подобных разработок.
Среди таких фреймворков стоит отметить Cordova (PhoneGap), который в последнее
время достаточно активно развивается и поддерживается такими средами разработки,
как VisualStudio, NetBeans, Eclipse, Xcode.

Cordova – это популярный набор инструментальных средств для создания
кроссплатформенных мобильных приложений при помощи HTML, CSS и JavaScript. Он
представляет собой мобильную инфраструктуру с открытыми исходными кодами,
содержащую JavaScript-интерфейсы для доступа к функциям различных устройств. Это
идеальное решение для веб-разработчиков. Используя одну и ту же кодовую базу можно
запускать приложения на различных устройствах [1].

mailto:skorik_katya2009@mail.ru
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Основные отличия Cordova от других кроссплатформенных приложений:
- Приложение работает как обычная веб-страница внутри WebView,

соответственно все строится на основе всем знакомых HTML, CSS и JS. Но при этом
Cordova дает нам возможность использовать все возможности устройства в
приложении: камера, звук, GPS, файловая система, контакты, уведомления и т.д.

- Из-за того, что Cordova приложение строится на основе WebView, его можно
внедрить в нативное приложение (получим гибридное приложение).

- Можно скомпилировать Cordova под любую существующую мобильную
платформу, включая Apple iOS, Android, Windows Phone, Blackberry, Symbian, Bada,
webOS, Tizen.

- Фреймворк сам по себе небольшой и простой, поэтому порог вхождения в
разработку на Cordova довольно низок, достаточно знать лишь основные веб-
технологии.

- Это открытый и бесплатный продукт.
Технология Apache Cordova с каждым годом усовершенствуется и развивается.

Только за прошедшие пару лет к проекту подключилось множество крупных компаний:
сегодня это уже не только Adobe, купивший PhoneGap, но и Microsoft, Intel, IBM,
Google и другие [3].

Дальнейшее развитие мобильных приложений на платформе Cordova основано
на повышении производительности и возможностей WebView-компонент. Ну и в
появлении отличных инструментов, позволяющих удобно разрабатывать, тестировать и
собирать приложения под разные платформы с помощью этого фреймворка.

1. Apoche Cordova [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://cordova.
apache.org/
2. Тренды JavaScript [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://habrahabr.ru/
company/microsoft/blog/247229

MOBILE APPLICATIONS ON THE CORDOVAPLATFORM

K. Skoryk, V. Gerasimov, V. Istushkin.

Computer Systems Engineering Dep., Dnepropetrovsk National University.

Apache Cordova is an open-source mobile development framework. It allows to use
standard web technologies such as HTML, CSS and JavaScript for cross-platform
development, avoiding each mobile platforms’ native development language.

http://habrahabr.ru/
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ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ МОДЕЛЮВАННЯ
ДИСКРЕТНО ПРЕДСТАВЛЕНОЇ ПОВЕРХНІ

З ВИКОРИСТАННЯМ API КОМПАСУ

Ю. Хохотва1, Є. Гавриленко2, А. Найдиш1, А. Волошина1.

1 Мелітопольський державний педагогічний університет ім. Б. Хмельницького.
eagavrilenko@mail.ru

2 Таврійський державний агротехнологічний університет, м. Мелітополь.

Задачу виготовлення деталей, обмежених складними функціональними
поверхнями, з високою степеню точності вирішують технології, які вимагають
використання верстатів з ЧПК [2]. Обов’язковим етапом такої технології є утворення
тривимірної комп’ютерної моделі виробу з використанням CAD-пакета.

При розв’язанні практичних задач часто виникає необхідність моделювати
поверхні на основі кривих, які задано вихідним точковим рядом – дискретно
представлених кривих (ДПК).

З метою моделювання складних функціональних поверхонь на основі ДПК
розроблено методику та програмне забезпечення, яке складається з двох частин:

- програма для розрахунку ДПК, на основі якої формується поверхня;
- програма для побудови криволінійних поверхонь у пакетах тривимірного

твердотільного моделювання.
Для розрахунку координат вузлів ДПК використовується середовище Maple.

Координати отриманих точок в автоматичному режимі записуються до текстових
файлів, які є вихідними даними для формування комп’ютерних моделей поверхонь.

Програму для побудови поверхонь написано на мові Object Pascal. Програма
використовує API КОМПАСА, що дає можливість із зовнішнього середовища
програмування посилати системі КОМПАС команди та отримувати результати їх
виконання. Програма автоматично створює сплайн, який інтерполює вихідний точковий
ряд. Отримана крива може бути збережена у окремому файлі, який має стандартне
розширення КОМПАС-деталі *.m3d. На основі отриманої сплайнової кривої будується
комп’ютерна модель поверхні: циліндричної поверхні або поверхні обертання.

За допомогою розробленої методики та програмного забезпечення вирішена
задача створення геометричних моделей робочих поверхонь компресора РПК-10.

На основі вихідних даних в першому блоці розробленого програмного
забезпечення в автоматичному режимі розраховується точковий ряд, що представляє
профіль ротора компресора.

Профіль ротора визначається як обвідна лінія сімейства епітрохоїд, отриманих
при планетарній обкатці профілю корпусу. Для розв’язання задачі розроблено методику,
за допомогою якої можна отримати як завгодно щільний ряд послідовних положень
профілю корпуса (рис. 1а).

В результаті, в першому наближенні, отримано профіль ротора, який складається
із ділянок епітрохоїд.

За вказаним алгоритмом точно отримати профіль ротора неможливо, тому що
для цього знадобиться нескінченна кількість ланок. Тому необхідно отримати точковий
ряд, який представляє профіль ротора.

mailto:eagavrilenko@mail.ru
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а)                                                                       б)
Рис. 1.

Для цього знаходимо послідовність точок, кожна з яких розташована всередині
ділянки складової кривої. В результаті отримаємо точковий ряд, який представляє
профіль ротора. Кількість ділянок складової кривої залежить від кроку переміщення
епітрохоїди. Ділянки складової кривої повинні бути настільки малі, щоб забезпечити
наперед задану точність, з якою точковий ряд представляє профіль ротора.

В другому блоці розробленого програмного забезпечення формується сплайн,
який інтерполює отриманий точковий ряд. На основі отриманої кривої будується
комп’ютерна модель поверхні ротора планетарно-роторного компресора (рис. 1б).

Для визначення максимальної абсолютної похибки створено окремий
програмний продукт. Вихідними даними є координати вузлів. Програма дозволяє
визначити, чи представляє точковий ряд криву з монотонною зміною кривини та
максимальну абсолюту похибку інтерполяції [1].

Отримана модель була проаналізована з метою визначення впливу зміни
профілю ротора на продуктивність роботи та ступінь стиснення компресора. Показники
порівнювались із характеристиками класичної моделі планетарно-роторного
компресора, у якої в якості профілю ротора використовується трикутник Релло.
Розроблена методика формування профілю ротора дає можливість збільшити
продуктивність роботи компресора на 18%, а ступінь стиснення – на 67%.

1. Гавриленко, Е. А. Дискретное интерполирование плоских одномерных обводов с
закономерным изменением кривизны : дис. … канд. техн. наук / Е. А. Гавриленко. –
Мелитополь, 2004. – 182 с.

2. Гжиров, Р. И. Программирование обработки на станках с ЧПУ / Р. И. Гжиров, П.
П. Серебреницкий. – Л. : Машиностроение, 1990. – 590 с.

INFORMATION TECHNOLOGY OF MODELING OF DISCRETELY
REPRESENTED SURFACE WITH USING API OF KOMPAS

Yu. Khohotva1, E.Gavrilenko2, A. Naydysh1, A. Voloshina1.
1 Dep. of Applied Mathematics and Information Technologies, Melitopol State Pedagogical

University named after B. Khmelnytsky.
2 Dep. of Applied Geometry, Tavria State Agrotechnological University, Melitopol.

The task of formation of curved surfaces which are based on discretely represented
curves, in parametrical solid modelling packages is solved. For modelling of generating lines
of surfaces using specially designed software.
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ОСОБЕННОСТИ АВТОМАТИЗАЦИИ ПОСТРОЕНИЯ
ШАБЛОНОВ ПЕРЕВОДА В ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ

ОБУЧАЮЩЕЙ СИСТЕМЕ

О. Литвинов, Д. Грузин, А. Волкова.

Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара.
cdep@mail.dnu.dp.ua

Лексико-синтаксические шаблоны являются эффективным инструментом,
широко используемым в компьютерной лингвистике для решения различных задач [1;
2]. Суть подхода сводится к компактному описанию множества предложений в виде
продукций-правил вывода одной грамматической конструкции из другой, конструкции
содержат переменную и постоянную части, а правила подстановки определяют тип
порождающей грамматики.

В терминологических системах [3] и лингвистичеких обучающих системах
ориентированных на проверку полноты и правильности пользовательского перевода
нетривиальных предложений, применение шаблонов является эффективным
механизмом. Простое перечисление возможных вариантов с оценкой их полноты и
правильности крайне затруднительно из-за вероятного использования синонимов,
изменения порядка членов предложения, опускания подробностей. Однако следует
отметить, что стандартный подход, ориентированный на синтаксис, не решает ряда
проблем, связанных со смыслом генерированных предложений, для этого необходимо в
структуру шаблона вводить специальные семантические маркеры (напр.,
определяющие обязательность, множественность подстановки), что в свою очередь
усложняет процесс построения шаблонов. Таким образом, автоматизация построения
шаблонов является актуальной задачей.

В приведенной работе были введены следующие ограничения: предложение, для
которого формируется шаблон, не должно превышать 12 слов, исключая знаки
препинания и служебные слова, более сложные предложения должны делиться на
простые. Входными данными для алгоритма поиска шаблона явяляются: минимальный
и полный варианты исходного предложения и их переводы, заданные и оцененные
экспертом. Вариантов перевода может быть несколько. Эксперт специальными
маркерами указывает части, исключающие или допускающие возможность
использования множества синонимов.

На основании сравнения базовой и полной версий перевода системой выделяется
изменчивая часть, при этом обеспечивается полное включение минимального
смыслового варианта в полный. Путем разбиения переменной части, расширяющей
основной смысл, выводится набросок шаблона, с основной нетерминальной частью и
множеством терминалов в переменной части. Далее на основании маркеров эксперта с
помощью сервисов (Google, Bing) производится поиск синонимов с указанием их веса,
базируясь на частоте использования данного термина. В результате основная
терминальная часть разбивается на множество нетерминалов, отражающих
возможность подстановки синонимов. На основании полученного наброска
генерируется множество предложений и с помощью сервисов поиска (Bing),
оценивается частота встречаемости полученных конструкций (указанное ограничение
делает это возможным). Эксперту остается оценить работу системы: отметить верные и

mailto:cdep@mail.dnu.dp.ua
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исключить неверные варианты. На основании оценки эксперта сгенерированных
вариантов происходит тонкая настройка шаблонов: вводятся исключения на
одновременное использование терминов, расcтавляются веса.

В результате полученый алгоритм построения шаблонов существенно упрощает
работу эксперта, позволяя ему сосредоточится на принятии решения относительно
полученных вариантов, исключить трудоемкий процесс перечисления синонимов,
выделения слотов, что способствует качеству разрабатываемой системы.

1. Chiticariu, L., Krishnamurthy, R., Li, Y., Raghavan, S., Reiss, F. R., and
Vaithyanathan, S. (2010). SystemT: an algebraic approach to declarative information
extraction. In Proceedings of the 48th Annual Meeting of the Association for Computational
Linguistics, ACL ’10, pages 128-137, Stroudsburg, PA, USA. Association for Computational
Linguistics.

2. Budanitsky, A., Hirst, G.: Evaluating WordNet-based Measures of Lexical Semantic
Relatedness. Computational Linguistics. Volume 32, Issue 1, pp. 13-47. MIT Press
Cambridge, MA, USA (2006).

3. Литвинов, О. А. Формалізація клінічного діагнозу і модель електронної
класифікації діагнозів для Медичних Інформаційних Систем України / О. А.  Литвинов
// Системные технологии. Рег. межвуз. сб. научн. работ. – 2007. – Выпуск 2 (49). –  С.
46-56.

SPECIFIC FEATURES OF TRANSLATION PATTERNS AUTOMATION
IN THE LANGUAGE LEARNING SYSTEM

O. Litvinov, D. Gruzin, A.Volkova.

O. Honchar Dnipropetrovsk National University.

The work is dedicated to automated discovery of translation patternswhich can be
regarded as the foundation of translation testing subsystem with ability to estimate
completeness and correctness of translations. Firstly, the advantages and the issues connected
to lexico-syntactical patterns are explained and the restrictions appeared in response to the
problems are given and discussed. Secondly, the basic mechanism of automation based on
expert’s short and full translations combination is provided. The important feature of the
solution is using of specific semantic markers to define the direction of automated analysis.
The result is discovery and formalization of variable part of pattern composed of non-terminal
optional slots around the stem of required slots responsible for control of the least meaning
fultranslation. The next question discussed is the methods of variationsacquisition and
estimation using Internet services. The given result allows an expert to make translation
patterns more effectively shifting the focus from rough manual patterns creation to decision
making activity.
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МУЛЬТИАГЕНТНА МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ
ПОКАЗНИКІВ УСПІШНОСТІ СТУДЕНТІВ НА ОСНОВІ

ІДЕЙ ХОРИЗМИ ТА КОПІНГУ

А. Гриценко, Я. Шевелєва.

Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара.
anya.grytsenko@gmail.com, yanasheveleva15@gmail.com

В доповіді обговорюється гіпотеза про можливість використання ідей
харизматичності та копінгу при поясненні процесів, що впливають на успішність
студентів. У будь-якому випадку будемо притримуватись думки, що успішність
студента залежить від привабливості для нього певної ідеї (якимсь чином отримати
диплом., здобути грунтовні знання, реалізувати під час навчання власні амбіції тощо).

Вже тут можна говорити про харизму ідеї, що реалізується через ідеобалію.
Ідеобалія – діяльність, що об'єднує в собі виробництво ідеї та її поширення в
комунікативному просторі. Ідеобалія як рід діяльності забезпечена відповідною
потребою. Ця потреба фундована тим, що кожен прагне легітимізувати свої схильності,
преференції, дії.

Звичайно, мотивація є одним з головних факторів впливу на успішність
студента. Однак також виділяють інші механізми психологічного захисту (копінг-
поведінка).

Копінг – це способи, якими індивідуум підтримує психосоціальну адаптацію в
період стресу. Він включає когнітивну, емоційну та поведінкову складові для
зменшення або дозволу умов, які породжують стрес.

Дж. Амірхан на основі факторного аналізу копінг-відповідей на стрес розробив
«Індикатор копінг-стратегій». Він виділив 3 групи копінг-стратегій: вирішення проблем,
пошуку соціальної підтримки та уникнення (Амірхан Дж., 1990).

«Індикатор копінг-стратегій» можна вважати одним з найбільш вдалих
інструментів дослідження базисних стратегій поведінки людини. Ідея опитувальника
полягає в тому, що всі поведінкові стратегії можна поділити на три великі групи:

1. Стратегія вирішення проблем – це активна поведінкова стратегія, при якій
людина намагається використовувати всі наявні в неї особистісні ресурси для пошуку
можливих способів ефективного вирішення проблеми.

2. Стратегія пошуку соціальної підтримки – це активна поведінкова стратегія,
при якій людина для ефективного вирішення проблеми звертається за допомогою і
підтримкою до навколишнього його середовища.

3. Стратегія уникнення – це поведінкова стратегія, при якій людина намагається
уникнути контакту з навколишньою її дійсністю, піти від вирішення проблем.

Стратегія уникнення – одна з провідних поведінкових стратегій при формуванні
дезадаптивної, псевдоспівволодіючої поведінки. Вона спрямована на подолання або
зниження дистресу людиною, яка знаходиться на більш низькому рівні розвитку.

За комп’ютерними та радіоелектронними спеціальностями на факультеті ФЕКС
на 1-4 курсах навчаються 450 студентів. Для довірчої ймовірності впевненості – 90%, з
похибкою – 10% обсяг репрезентативної вибірки складає 59 чоловік. Опитування було
проведено на різних курсах та з різною успішністю у кількості 60 студентів. Більшість
студентів із середнім ступенем цілеспрямованості воліють вирішувати екзаменаційні
проблеми самостійно, проте рівень успішності в опитаних групах (їх було 3 із
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середньою успішністю 3,5, 4,2 і 4,7) свідчить про те, що студенти можуть
дотримуватися певного способу поведінки, приводячи до такої успішності.

Доповідь містить результати: перевірки гіпотези про те, що зазначені ефекти
можуть викликатись за рахунок явища копінгу-стереотипів поведінки студентів при
стресових ситуаціях, саме при складанні звітностей екзаменаційної сесії.

У доповіді проведено аналіз успішності студентів на основі даних зведених
відомостей студентів-бакалаврів 2013 і 2014 років випуску у середовищі Deductor та
визначено на основі різних методів кластерізації, що у студентів спостерігається 3
моделі поведінки.

Була розроблена модель у середовищі NetLogo, яку, при відповідному
налаштуванні, можливо використовувати для перевірки висловлених гіпотез щодо
успішності угрупування студентів. Модель побудовано на принципі харизматичності,
яка у даному випадку розуміється як здатність залучати на свою сторону агентів
(студентів). Агент, що потрапив під вплив центра привабливості, утворює з центром
спрямований зв’язок, починає рухатись разом з ним в одному напрямі та отримує
частину його привабливості. Модель дозволяє задавати ступінь привабливості центру.
Це значення порівнюється з безкомпромісністю агента (це властивість, а саме стійкість
до впливу привабливості центру). Якщо привабливість центру більше
безкомпромісності, то агент приєднується до центра. При цьому він стає членом групи
й успадковує деякі властивості центру, такі, як напрямок руху й номер ідеї або клану.

Створена модель була налаштована та протестована при різних параметрах.
Результати роботи програми, час її дії та завантаженість ресурсів комп’ютера при її
роботі дозволяють зробити висновок, що модель оптимізована і дозволяє робити
прогнозування щодо успішності студентів.

Для оцінки працездатності моделі запропоновано використовувати функціонал
якості наступного виду:

І=((4,74*К1+4,22*К2+3,52*К3)/(К1+К2+К3)- 4,04)^2, (1)

де К1, К2, К3 – кількість студентів, які входять в групи з відповідною
успішністю. Сума К1, К2, К3 повинна бути близькою до 14281 – загальної кількості
семестрових оцінок, використаних під час статистичного аналізу.

Мінімізацію наведеного функціоналу було виконано методом еволюційного
пошуку. Отримані показники використовувались як орієнтовні для подальшої оцінки
працездатності мультиагентної моделі.

CHARISMA , COPING AND SUCCESS OF STUDENTS

A. Gritsenko, Y. Shevelyeva.

Dnipropetrovsk National University.

The report discusses the hypothesis about the possibility of coping ideas and charisma
to explain the processes that affect student success. As a result of methods have been
proposed to improve the model, made in an environment NetLogo, with which you can make
further progress on forecasting and behavior of students. The solution is as scientific nature
and practical because of the success of students depends on their future professional activity.
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ОСОБЕННОСТИ ПЛАТФОРМЫ MS INTEGRATION
SERVICES ДЛЯ ЗАДАЧ ИНТЕГРАЦИИ

И ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ДАННЫХ

К. Дегтярь, В. Герасимов, В. Истушкин.

Днепропетровский национальный университет им. О. Гончара.
inuvasi@gmail.com

В сегодняшних реалиях очень трудно представить крупное предприятие, которое
не используют базы данных для хранения и дальнейших манипуляций с поточными
данными. Не играет роли направление, в котором работает предприятие – будь то сеть
магазинов, ресторанов или же другие направления, не связанные с коммерцией. В
большинстве случаев базы обширны и данные в них исчисляются сотнями гигабайтами
информации.

Без возможности импорта и экспорта информации база данных лишь большое
хранилище. Именно поэтому для MS SQL Server было создана платформа MS
Integration Services. MS Integration Services – это платформа для построения решений по
интеграции и преобразованию данных уровня предприятия. Службы Integration Services
используются при решении сложных бизнес-задач путем копирования и загрузки
файлов, отправки электронных сообщений в ответ на события, обновления хранилищ
данных, очистки и интеллектуального анализа данных, а также управления объектами и
данными SQL Server. Пакеты могут работать отдельно или совместно с другими
пакетами для решения сложных бизнес-задач. Службы Integration Services могут
извлекать и преобразовывать данные из ряда таких источников, как файлы XML-
данных, неструктурированные файлы и источники реляционных данных, и затем
загружать эти данные в один или несколько реляционных объектов.

В состав служб Integration Services входит широкий набор встроенных задач и
преобразований, средства для построения пакетов, а также служба Integration Services
для выполнения пакетов и управления ими. С помощью графических инструментов
служб Integration Services можно создавать готовые решения, не написав ни единой
строки кода, либо программировать подробную объектную модель служб Integration
Services для программного создания пакетов и создания в программном коде
пользовательских задач и других объектов пакета [1].

В SQL Server 6.5 единственным способом импорта или экспорта данных помимо
T-SQL и Bulk Insert была утилита командной строки bср. В утилите bср не было
простого способа управления входящими и исходящими данными SQL Server.

Службы DTS впервые появились в SQL Server 7.0.5 то было надежное и простое
в использовании средство, пришедшее на смену bср и основанное на технологии OLE
DB. Службы DTS существенно упростили импорт и экспорт данных между SQL Server
и источниками данных OLE DB. Кроме того, появилась возможность перемещения
данных между источниками данных, отличных от SQL Server, что существенно
упростило передачу данных из текстового файла в базу данных SQL Server или из
Microsoft Acccss в Oracle. Все что нужно было для этого сделать – воспользоваться
службами DTS на локальном или удаленном сервере. Помимо этого можно было
трансформировать данные и сохранять их в одном пакете DTS. Это открыло много
новых возможностей, которых не было в bср. В SQL Server 2005 на смену DTS пришли
службы SQL Server Integration Services.
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Одним из ближайших аналогов MS Integration Services является Pentaho Data
Integration. PDI использует в качестве источников данных JSON-, XML- и Excel-файлы с
возможностью декомпрессии из ZIP; JDBC, NoSQL (например MongoDB), Google
Analytics, Big Data (Apache Hadoop и другие).

SSIS использует в качестве источников данных XML-, Excel- и текстовые файлы
(CSV); ADO.NET и OLEDB соединения; ODBC и Big Data (сторонние производители).

Являясь free source продуктом, PDI не может конкурировать на равных с SSIS в
плане функциональности, гибкости и мощности [2].

Одной из ключевых особенностей SSIS является его способность не только
интегрировать данные, но также интегрировать методы обработки этих данных. Такой
подход позволяет включить в него средства для очистки информации, основанные на
передовой нечёткой логике ("fuzzy logic").

По своей сути SSIS является комплексным и полнофункциональным
инструментом для систем ETL (систем извлечения, преобразования и загрузки данных).
Архитектура конвейерной обработки данных позволяет ему одновременно принимать
данные из множества источников, производить над ними сложные множественные
преобразования, а затем одновременно выгружать данные во множество приемников.
Такая архитектура позволяет использовать SSIS не только для работы с большими
наборами данных, но и для сложных потоков данных. На своем пути от источника(ов) к
приемнику(ам) один поток данных можно разделить, соединить, смешать с другими
потоками данных, или произвести еще какие-нибудь манипуляции.

SSIS может извлекать данные из различных источников с помощью
специального набора компонент, которые называются адаптерами (adapters). SSIS также
может использовать для извлечения данных индивидуальные адаптеры (custom
adapters), т.е. созданные самостоятельно или другими производителями для своих нужд.
Это позволяет включить унаследованную логику загрузки данных непосредственно в
источник данных, который, в свою очередь, без дополнительных действий может быть
внедрен в поток данных SSIS. SSIS включает в себя набор мощных средств
преобразования данных, с помощью которых можно производить с данными все
манипуляции, которые необходимы при создании хранилищ данных.

Вдобавок к этим основным преобразованиям данных для хранилищ данных SSIS
включает поддержку расширенных хранилищ, таких как Slowly Changing Dimensions
(SCD – Редко Обновляемые Размерности).

SSIS также можно использовать для загрузки данных в многомерные OLAP кэши
(MOLAP) Analysis Services непосредственно из конвейера обработки данных. Это
значит, что SSIS пригоден не только для создания реляционных хранилищ данных, но и
для загрузки многомерных кубов для аналитических аппликаций [3].

1. Службы SQL Server Integration Service [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/ms141026(v=sql.120).aspx

2. Сравнение MS SSIS и Penatho Kettle (PDI) [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://www.sql.ru/forum/1174609/sravnenie-microsoft-ssis-i-penatho-kettle-pdi

3. Введение в SQL Server 2005 Integration Services [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: http://citforum.ck.ua/database/mssql/integration_services/
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FEATURES OF MS INTEGRATION SERVICES PLATFORM
FOR INTEGRATION AND DATA TRANSFORMATION

K. Degtyar, V. Gerasimov, V. Istushkin.
Computer Systems Engineering Department, Dniepropetrovsk National University.

Considered the platform Microsoft integration services and history of the development
of this platform from bcp to SSIS. Considered key features of SSIS and problems that can be
solved with its help. Comparing with the closest analog SSIS Pentaho Data Integration (PDI)
is carried out.

МОДЕЛЮВАННЯ РЕКОНСТРУКТИВНОГО ВТРУЧАННЯ
НА КОРОНАРНИХ АРТЕРІЯХ

В. Буднік, А. Матвійчук.
Національний технічний університет України „КПІ”.

За даними Всесвітньої Організації Охорони Здоров`я, найбільш поширеною
причиною смертності в світі вважаються серцево-судинні захворюваня (ССЗ).
Зареєстровано понад 17,3 мільйона людей, що складає  майже 30% від всіх випадків
смерті в світі. Із них найбільшу частку займає ішемічна хвороба серця – 7,3 та інсульт –
6,2 мільйона людей. Для України дана проблема має ще більші наслідки, адже на долю
населення припадає близько 67,3% смертей від ССЗ, це понад 425,6 тисяч людей [1].

Найбільша частка смертності пов’язана з причинами атеросклерозу, стенозу
(див. рис. 1) та іншими порушеннями функціонування коронарної артерії. Ці
захворювання характеризують однією спільною рисою – звуженням стінок коронарної
артерії, що призводить до зменшення кровотоку в даній артерії та, як наслідок, до
гіпотрофії міокарда.

Рис. 1. Стеноз правої коронарної артерії

Для вирішення проблеми використовують метод аортокоронарного шунтування.
Шунтування – це операція, при якій беруть ділянку вени, зазвичай підшкірної (великої)
вени ноги, і підшивають до аорти. Другий кінець цього відрізка вени підшивають до
гілки коронарної артерії. Таким чином для крові створюється шлях в обхід пораженням
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або закупореної ділянки коронарної артерії, і кількість крові, яка надходить в серце,
збільшується. З цією ж метою для шунтування може бути взята внутрішня грудна
артерія і артерія від передпліччя [2].

Для дослідження оптимального діаметра аортокоронарного шунта було
побудовано 3 моделі за допомогою програмного забезпечення Solidworks з однаковим
перерізом коронарної артерії, що дорівнював 1,5 мм і стенозом 90% та шунтами різного
діаметру: 3 мм, 6 мм, 8 мм. Моделі представлені на рис. 2.

Рис. 2. Геометрії коронарної артерії зі стенозом з аортокоронарними шунтами різного діаметра

Артерія була побудована у вигляді циліндричної труби. Проте, параметри
коронарної артерії та аортокоронарних шунтів відповідали реальним даним.

З'єднання між аортокоронарним шунтом та коронарною артерією
характеризується еліптичною формою, що обумовлено деформацією більшого діаметра
шунта та його зшивання з поверхнею меньшого діаметру коронарної артерії.

В результаті були побудовані ідеалізовані моделі 3D моделі коронарної артерії та
аортокоронарних шунтів  на основі усереднених даних пацієнтів.

1. Всемирная Организация Здравоохранения [Электронний ресурс]. – Режим
доступу: /http://www.who.int (режим доступу 29.10.15)

2. Inzoli, F. Numerical analysis of steady flo winaorto-coronarybypass 3-D model / F.
Inzoli, F. Migliavacca, G. Pennati, // ASME Journal of Biomechanical Engineering. – 1996. –
№ 118. – Р. 172-179.

MODELING OF CORONARY ARTERIES RECONSTRUCTIVE
INTERVENTION

V. Budnik, A. Matviychuk.

National Technical University of Ukraine “Kyiv Polytechnic Institute”.

Themostsuccessfulmethodofsurgicaltreatmentofcoronaryarteriesiscoronaryarterybypas
sgraftsurgery (CABG).
Theaimofthisarticleistodeveloprecommendationsregardingchoiceofrationalmethodsof CABG
andbuildthemostaccuratebiomechanicalmodel.
CoronaryarterieswithdifferentdiametersofbypassgraftsweredesignedinSOlidworks.
EstimationofcoronaryarteryhemodynamicswererealizedinAnsys.

http://www.who.int
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЕЛЯЦИОННЫХ
БАЗ ДАННЫХ  С NOSQL

А. Золотаревский, В.Герасимов, В. Истушкин.

Днепропетровский национальный университет им. О. Гончара.
arlidor@yahoo.com

Сегодня довольно сложно представить себе какое-либо приложение, которое не
использовало бы базы данных, будь то сервера, персональные компьютеры или
мобильные устройства. Все они обрабатывают, читают и записывают определенный
набор данных. Наиболее часто применяемая на сегодняшний день – реляционная
система управления базами данных.

NoSQL базы данных не работают с реляционными моделями. Такой тип баз
данных принято называть хранилище типа ключ-значение (key-value store) или NoSQL.
Существует много различных решений, каждое из которых работает немного по-своему
и служит специфической цели.

Сравнение характеристик позволит понять разницу между ними (табл. 1):

Таблица 1. Сравнительная характеристика
Реляционная БД NoSQL

База данных состоит из таблиц, таблицы
содержат колонки и строки, а строки
состоят из значений колонок. Все строки
одной таблицы имеют единую структуру.

Для доменов можно провести аналогию
с таблицами, однако в отличие от таблиц
для доменов не определяется структура
данных. Записи внутри одного домена
могут иметь разную структуру.

Модель данных определена заранее.
Является строго типизированной,
содержит ограничения и отношения для
обеспечения целостности данных.

Записи идентифицируются по ключу,
при этом каждая запись имеет
динамический набор атрибутов,
связанных с ней.

Модель данных основана на
естественном представлении
содержащихся данных, а не на
функциональности приложения.

В некоторых реализация атрибуты могут
быть только строковыми. В других
реализациях атрибуты имеют простые
типы данных, которые отражают типы,
использующиеся в программировании:
целые числа, массива строк и списки.

Модель данных подвергается
нормализации, чтобы избежать
дублирования данных. Нормализация
порождает отношения между таблицами.

Между доменами, также как и внутри
одного домена, отношения явно не
определены.

Как пример можно привести разницу к доступу к данным и взаимодействие с
приложениями (табл. 2):

mailto:arlidor@yahoo.com
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Таблица 2. Сравнение доступа к данным и взаимодействие с приложениями
Реляционная БД NoSQL

Данные создаются, обновляются,
удаляются и запрашиваются с
использованием языка структуриро-
ванных запросов.

Данные создаются, обновляются,
удаляются и запрашиваются с
использованием вызова API методов.

SQL-запросы могут извлекать данные
как из одиночной таблицы, так и из
нескольких таблиц, используя при этом
соединения (join’ы).

Некоторые реализации предоставляют
SQL-подобный синтаксис для задания
условий фильтрации.

SQL-запросы могут включать агрегации
и сложные фильтры.

Зачастую можно использовать только
базовые операторы сравнений (=, !=, <, >,
<= и =>).

Реляционная БД обычно содержит
встроенную логику, такую как триггеры,
хранимые процедуры и функции.

Вся бизнес-логика и логика для
поддержки целостности данных
содержится в коде приложений.

Чаще всего используются собственные
API, или обобщенные, такие как OLE DB
или ODBC.

Чаще всего используются SOAP и/или
REST API, с помощью которых
осуществляется доступ к данным.

Данные хранятся в формате, который
отображает их натуральную структуру,
поэтому необходим маппинг структур
приложения

Данные могут более эффективно
отображаться в структуры приложения,
нужен только код для записи данных в
объекты.

Есть четыре причины, по которым можно выбрать нереляционное хранилище
для своего приложения:

- Данные сильно документно-ориентированы, и больше подходят для модели
данных ключ-значение, чем для реляционной модели;

- Доменная модель сильно объектно-ориентирована, поэтому использования
хранилища типа ключ-значение уменьшит размер дополнительного кода для
преобразования данных;

- Хранилище данных дешево и легко интегрируется с веб-сервисами вендора.

1. Базы данных SQL, NoSQL и различия в моделях баз данных [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: http://devacademy.ru/posts/sql-nosql/

2. Реляционные базы данных [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
habrahabr.ru/post/103021/

3. Базы данных как сервис. Решение актуальных задач с помощью частного облака
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://habrahabr.ru/ company/oracle/blog/263485/

COMPARATIVE CHARACTERISTICS RELATIONAL
DATABASES/NOSQL

A. Zolotarevskyi, V. Gerasimov, V. Istushkin.
Computer Department, Dniepropetrovsk National University.

We consider two types of database: relational and NoSQL and given a brief
description. Two tables show their comparative performance and interaction with applications.

http://devacademy.ru/posts/sql-nosql/
http://habrahabr.ru/
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МОДУЛЬНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ КОМПОНЕНТОВ
JAVAEE С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФРЕЙМВОРКА JUNIT 4

Д. Игнатьева, Н. Матвеева.

Днепропетровский национальный университет им. О. Гончара.
dashunchic1995@mail.ru

При использовании технологии Java EE (Java™ Platform Enterprise Edition)  для
разработки больших, сложных корпоративных приложений становится неизбежной
ситуация, когда различные компоненты собираются вместе для формирования единого
интегрированного приложения. Перед такой компоновкой необходимо и критично
важно выполнить должным образом независимое модульное тестирование каждого
компонента. Такое тестирование каждого компонента значительно уменьшает
количество ошибок и гарантирует высокое качество программного обеспечения.

Поэтому важно при подготовке специалистов в области информационных
технологий научить их основам написания тестов.

Модульный тест представляет собой написанный разработчиком фрагмент кода,
использующий очень маленькую, специализированную область функциональности
тестируемого кода. Обычно модульный тест исполняет некоторый конкретный метод в
конкретном контексте. Поскольку необходимость модульного тестирования Java EE –
компонентов стала очевидной, разработчики начали использовать преимущества
интегрированной среды JUnit для выполнения тестов для клиентских Java-приложений.
Среда предлагает несколько преимуществ:

- простая интегрированная среда для написания автоматизированных, самопро-
веряющихся тестов на Java;

- поддержка тестовых утверждений (assertions);
- немедленные отчеты по тестам.
Главным назначением API, составляющих JUnit, является ускорение и

упрощение написания модульных тестов на Java. Контрольный пример JUnit 4 имеет
общую структуру, показанную в листинге 1.
Листинг 1. Общая структура контрольного примера JUnit 4
1. import static org.junit.Assert.*;
2. import org.junit.Test;
3. Public class AddJavaTest{
4.    @BeforeClass
5.  public static void setUpClass() {}
6.    @AfterClass
7.     public static void tearDownClass() {}
8.            @Before
9.            public void setUp() {}
10.          @After
11.  public void tearDown() {}
12.   @Test
13. public void testSimpleAddition (){
14. assertTrue (expect == actual);
15. }
16. }

mailto:dashunchic1995@mail.ru
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В версии JUnit 4 аннотации позволяют исполнять одну и ту же фикстуру для
каждого теста или всего один раз для всего класса, или не исполнять ее совсем.
Предусмотрено четыре аннотации фикстур – две для фикстур уровня класса и две для
фикстур уровня метода:

- @BeforeClass — запускается только один раз при запуске теста;
- @Before — запускается перед каждым тестовым методом;
- @After — запускается после каждого метода;
- @AfterClass — запускается после того, как отработали все тестовые методы.
Если ранние версии jUnit (3.8 и ниже) требовали наличие класса-наследника

junit.framework.TestCase, то в более поздних версиях объявление теста сводится к
маркировке тестового метода аннотацией @Test, что показано в строке 12 листинга 1.

Метод контрольного примера должен быть объявлен как public void без
формальных параметров. В строке 14 исполняется выражение-утверждение (assertion)
для определения успешности или неудачи выполнения контрольного примера. Метод
assert сравнивает ожидаемое значение с реальным значением для конкретного тестового
сценария. JUnit предоставляет дополнительный механизм для определения успешности
или неудачи выполнения контрольного примера. В классе "org.junit.Assert"
предусмотрены такие методы:

- assertEquals (boolean expected, boolean actual) – утверждает, что два булевых
значения равны;

- assertFalse, assertTrue (boolean condition) – утверждает, что условие ложно или
истинно;

- assertNull, assertNotNull (java.lang.Object object) – утверждает, что объект равен
или не равен null;

- assertSame, assertNotSame (java.lang.Object expected, java.lang.Object actual) –
утверждает, что два объекта ссылаются или не ссылаются на один и тот же объект;

- fail (java.lang.String message) – завершает тест неудачно с данным сообщением.
Фреймворк jUnit4 был значительно улучшен и расширен в 4-ой версии. Введение

аннотаций позволило избавиться от ряда рутинных обязательств при написании тестов.
Таким образом, знакомство студентов с основами модульного тестирования

является неотъемлемой частью подготовки специалистов в области информационных
технологий. Наличие хорошего набора тестов важно для контроля качества программы.

1. Модульное тестирование компонентов J2EE-платформы [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа: http://www.ibm.com/developerworks/ru/library/ 0102_woldemichael/.

2. JUnit [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.bsu.by/Cache/pdf/508
373.pdf

UNIT TESTING OF THE JAVAEE COMPONENTS USING
FRAMEWORK JUNIT 4

D. Ihnateva, N. Matveeva.
Dep. of Radioelectronics, Dniepropetrovsk National University, Dniepropetrovsk Ukraine.

The article explains about purpose of unit testing. JUnit 4 framework advantages for
writing of tests are considered. The special attention is attended to general structure of a
control example of JUnit 4 with explanations.
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РОЗРОБКА МОДУЛЯ ІМПОРТУ ДАНИХ
НА ОСНОВІ CMS DRUPAL

І. Пономарьов, А. Горяінов.

Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара
gorant94@gmail.com

Drupal [1] є оптимальним, і що важливо, універсальним рішенням для створення
сайтів будь-якої спрямованості. Переваги CMS Drupal: гнучкість – має в основі дуже
гнучку і модульну структуру, що дозволяє вільно та швидко конфігурувати систему під
конкретні потреби; актуальність – є одним з найбільш розвинених проектів, має
регулярні оновлення; надійність – CMS Drupal відмовостійкий і добре справляється з
навантаженнями при великій відвідуваності.

Модуль Drupal – це файл, що містить набір функцій на мові PHP. Якщо модуль
використовується, його код виконується в контексті сайту. Це означає, що код модуля
може використовувати функції, змінні і структури ядра. У Drupal використовується
модель, з назвою inversion of control (програма в потрібний час викликає модулі, що
забезпечують виконання функцій, які знадобилися). Це забезпечується оброблювачами
переривань (hooks). Нові можливості реалізуються за рахунок установки наявних,
додаткових модулів, або завдяки розробці власних модулів. Система управління сайтом
Drupal побудована за модульним принципом: компактний набір службових функцій
(ядро) розширюється за допомогою модулів – файлів з PHP-кодом. Модулі повинні
містити hook-функцій – особливим чином іменовані PHP функції, які викликаються
ядром Drupal при виникненні будь-яких подій. Hook – це зворотний виклик функції,
коли виконання коду доходить до hook-функції, то відбувається додавання коду функції,
котра дописана у створюваному модулі. Для розширення можливостей Drupal модуль
всього лише повинен надавати hook-функції. Коли Drupal потрібно функціональність
модуля, то визначається, які модулі надають hook-функції. Ім'я hook-функції має
складатися з двох частин: імені модуля і назви події. Кожен модуль для Drupal
представляє собою два або більше файли, які розташовуються в
sites/all/modules/назва_модуля. Файли з розширеннями .info і .module – обов'язкові,
.install – файлом можна знехтувати. Файл з розширенням .info повинен містити
службову інформацію, без якої модуль не буде видно в системі. Також у файлі .info
повинні розташовуватися три обов'язкові параметри: назва модуля, його опис і версія
ядра Drupal, та можливе розташування необов'язкових параметрів: мінімальної версії
PHP, залежності від інших модулів Drupal та ін. Файл .install призначений для
установки модуля на Drupal сайт і видалення його з системи. Завдяки даному файлу,
при першому включенні вашого модуля, в базі даних Drupal створяться необхідні для
його роботи таблиці, а при видаленні модуля ці таблиці також будуть видалені. В Drupal
7 .install-файл не зобов'язаний мати функції hook_install і hook_unisnstall, достатньо
реалізувати hook_schema, який визначає ім'я та структуру необхідних таблиць. Файл
.module – найважливіша частина модулю, містить в собі вихідний текст, саме в ньому
розміщується більшість оброблювачів переривань.

Опираючись на вищевикладену інформацію, було розроблено та створено
модуль імпорту файлів з Microsoft Excel (.xls і .xlsx), який також має: можливість
редагування імпортованого файлу та надання відповідного стилю коміркам; прив’язку
картинок товарів у відповідну комірку імпортованого файлу; збереження формату
комірки файлу. Для написання модуля було використано зручну об'єктно-орієнтовану
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бібліотеку для роботи з Excel-файлами PHPExcel. Вона має потужні засоби для
створення таблиць Excel та збереження цих таблиць в різні формати файлів.

Клас PHPExcel є ядром бібліотеки. Він зберігає в собі всі листи (Sheet) книги
Excel.  Клас має безліч методів для роботи з листом, комірками, рядками, стовпцями і
ін. Бібліотека PHPExcel працює з третім видом виміру, оскільки цей вид зберігається у
всіх версіях Excel. Для збереження доступно кілька класів. Кожен збереже по-своєму, у
своєму форматі. Доступні формати Excel5, Excel2007, HTML, PDF і ін. Ці класи
розташовані в папці PHPExcel/Writer/ бібліотеки.

Вони мають назву PHPExcel_Writer_*, де замість * вставляється відповідний
формат. Збереження відбувається наступним чином: в конструктор «класу-записувача»
передається об'єкт класу PHPExcel, тобто книги. Після чого потрібно викликати метод
save(), якому передається ім'я файлу. У цей файл буде записана Excel-книга у
відповідному форматі. Якщо в якості імені файлу передати рядок 'php://output', то файл
не буде збережений, а буде виведений в браузер.

Для налаштування стилів комірки є клас PHPExcel_Style. Дістатися до нього
можна з активного листа ($aSheet), викликавши метод getStyle (). Як параметр
передається рядок з ім'ям комірки, для якої витягується клас стилів. У класу стилів є
метод, який дозволяє винести всі налаштування в масив. Цей метод називається
applyFromArray().

Для читання даних в бібліотеці PHPExcel існує клас PHP_Excel_IOFactory. В
цьому класі для завантаження є статичний метод load(). Цей метод отримує ім'я xls-
файлу, який потрібно завантажити, а повертає об'єкт класу PHPExcel, з уже
завантаженими даними. Після чого можна робити зміни в таблиці за допомогою
виклику потрібних методів класу PHPExcel. Читання Excel-файлів – це випадок, коли
потрібно використовувати дані таблиць в додатку.У випадку, коли необхідно вивести всі
дані, які знаходяться в таблиці знадобляться два класи з бібліотеки PHPExcel, це клас:
PHPExcel_Worksheet_RowIterator, який призначений для подання ітерацій рядків, і клас
PHPExcel_Worksheet_CellIterator, який призначений для подання ітерацій комірок.
Обидва ці класи є нащадками класу IteratorIterator, який має дуже зручний функціонал
для виведення класу в циклі foreach як масив.

Розроблений модуль імпорту файлів з Microsoft Excel (.xls і .xlsx) відповідає усім
вимогам, що пред'являються CMS Drupal для нових модулів і дозволяє значно
спростити та прискорити імпорт таблиць з xls-файлів до середовища Drupal.

1. Вандюк, Джон. CMS Drupal: руководство по разработке системы управления
сайтом : пер. с англ. / Джон Вандюк – М. : ООО «И. Д. Вильямс», 2008. – 400 с.

DEVELOPMENT OF THE MODULE OF IMPORT ON CMS DRUPAL

I. Ponomarev, A. Goriainov.
Dep. of Radioelectronics, Dniepropetrovsk National University.

The article provides information about main advantages of CMS Drupal and
development of specialized modules on this CMS. Structure, operation algorithm, basic
concepts and development stages are given.
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О ПРАКТИЧЕСКОМ ВНЕДРЕНИИ
АНТИПЛАГИАТНОГО КОНТРОЛЯ В УЧЕБНЫЙ

ПРОЦЕСС
Т. Солоп.

Днепропетровский национальный университет им. О. Гончара.
tania.solop@mail.ru

Плагиат плотно вошел в студенческую жизнь. Кто-то говорит о его вреде, кто-то – о
его пользе. Но, пожалуй, наиболее важным есть то, что вынесет для себя студент, из работы,
сданной при помощи плагиата.

Смотреть на мир критически, уметь анализировать огромные объемы информации,
постоянно поступающие извне – вот что должен уметь выпускник вуза. В этом же и
скрывается подвох использования плагиатных материалов. Они дают ответы, не давая
возможности докопаться до них самому, получить знания более обширные и
фундаментальные.

Студент, который никогда не писал собственной работы – не в состоянии оценить и
понять материал в достаточной степени, чтобы сделать из него собственные выводы. Так
плодятся многочисленные копии созданных когда-то рефератов, курсовых и дипломных
работ.

В статье «По ту сторону плагиата» говорится о том, что «борьба со студенческим
плагиатом – это борьба Дон Кихота с ветряными мельницами. И эта борьба не достигнет
цели, пока реформы образования являются лишь «профессиональным обманом
человеческих масс».

Можно сформулировать несколько правил для предотвращения студенческого
плагиата:

1. Сложность задачи должна соответствовать научному уровню студента на данный
момент и постепенно увеличиваться.

2. Тема должна быть уникальной, чтобы, указав ее в поисковой системе,
невозможно было сразу же найти готовую работу.

3. Задание должно быть четким, содержащим не только тему задачи, а  и примерный
план работы, стандарты оформления и требования к уникальности.

4. Лучшим будет сообщить студентам о том, что их работа будет проверяться на
плагиат, а также объяснить технологию проверки. Возможно, даже указать, какой
программой будет выполняться эта проверка.

5. Творческая или исследовательская работа должна быть интегрирована в учебный
процесс.

6. Требуя уникальности для одной работы, следует и в дальнейшем подтверждать эти
требования. При этом сами требования, конечно, могут корректироваться в зависимости от
особенностей того или иного вида работы, но общая идея –  самостоятельное выполнение
задания – должна оставаться неизменной.

7. Один в поле не воин. Поэтому все преподаватели на курсе должны
придерживаться определенного «антиплагиатного курса».

Первый шаг, который обычно делают в ходе антиплагиатных мероприятий, – это
прямая проверка студенческой работы с помощью находящихся в свободном доступе
антиплагиатных программ.
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Учитываем, что работа могла быть просто переведена, ведь текст из интернета,
первоначально опубликованный на русском языке, переведенный на украинский, дает в
результате более высокую уникальность. Чем больше объем текста, тем больше разница.

В качестве наглядного эксперимента, в интернете по первой же ссылке была взята
курсовая работа, подходящая нам по теме. При проверке, на исходном русском языке, ее
уникальность составила 0%, чего и следовало ожидать, но эта же курсовая, переведенная на
украинский язык при помощи Googletranslate, дала процент уникальности – 25%.

Составив таблицу результатов проверки одних и тех же работ, при помощи разных
антиплагиатных программ получаем, что корреляция между ними достаточно высокая,
исключение составляет лишь сервис ANTIPLAGIAT.RU для текстов на украинском языке.
Эти программы изначально не рассчитаны для технического текста, но данные, полученные
в ходе исследования, показывают, что при правильной трактовке и при правильном выборе
антиплагиатных программ, можно гарантировать достаточно стабильные результаты,
подходящие для использования в учебном процессе.

В докладе предлагается использование SEO-средств для получения более подробной
информации о работе. SEO зачастую предполагает семантический анализ текста. Семанти-
ка – дает понимание, о чем идет речь в тексте. Таким образом, мы, например, можем сде-
лать выводы о словаре используемых терминов в данной области. Это так называемые
ключевые слова.

Окончательная проверка работы осуществляется преподавателем. Он играет важную
роль и при оценке работы студента, и при проверке усвоенного материала. Правильным при
этом было бы учитывать и результаты антиплагиатного контроля.

Следует сказать, не всегда плагиатную работу можно найти в интернете. Часто сту-
денты используют за основу работы друг друга. С годами, изменения в программе незначи-
тельны, что позволяет некоторым студентам выдавать работы своих предшественников за
собственные. Такая система могла бы автоматизировано хранить и проверять работы в соб-
ственной базе, которая должна накапливать студенческие работы согласно их тематике и
при дальнейшей своей работе  определить и подтвердить авторство.

ABOUT THE PRACTICAL INTRODUCTION OF ANTIPLAGIAT
CONTROL IN THE EDUCATIONAL PROCESS

T. Solop.

Dep. of automated information processing systems, Dnepropetrovsk National University.

This thesis is devoted to the problem of plagiarism in students' qualification works. The
main part of the course were analyzed work of students of the 3rd course on the subject
"Technology of creation of software products". The regularities between uniqueness and
naturalness of the text of the work and the resulting assessment. Defined by the formula,
according to which one can make the assumption of the evaluation, which will be exhibited.
Recommendations are given to students – to improve their own operations and algorithm
verification.
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ПРОСТА ДИКТОРОЗАЛЕЖНА СИСТЕМА
РОЗПІЗНАВАННЯ МОВИ З МАЛОЮ СЛОВАРНОЮ

БІБЛІОТЕКОЮ

В. Ігнатенко, В. Корнєв.
Факультет електроніки, Національний технічний університет України «КПІ».

fel@kpi.ua

На сьогодні під поняттям «розпізнавання голосу» прихована ціла сфера наукової
та інженерної діяльності. В цілому завдання розпізнавання голосу зводиться до того,
щоб виділити, класифікувати та відповідним чином відреагувати на людський голос з
вхідного звукового потоку.

Авторами обрано принцип побудови системи розпізнавання мови оснований на
поетапному перетворенні звукового потоку, а саме – виділенні та розпізнаванні окремих
мовних слів із наступним їх уточненням на основі пофонемного аналізу. В роботі
розглянуто спосіб реалізації першого етапу обробки. Ефективність підходу  оцінюється
на прикладі системи для розпізнавання десяти не злитих слів. Для розпізнавання
використовується нейромережа з двома прихованими шарами. В якості середовища
розробки обрано систему MATLAB.

Особливістю даної системи є розпізнавання слів на основі ознак, що отримані з
всього слова без розбиття його на кадри при створенні характеризуючи ознак. Це
дозволить значно підвищити швидкість алгоритму.

Для виділення слова з безперервного звукового сигналу, власне сигнал ділиться
на кадри, що не накладаються, довжиною 10 мс., і виконується порівняння миттєвої
енергії Е та числа нулів інтенсивності Z кожного кадру з пороговими значеннями.
Порогові значення визначаються за формулами [1]:

400
)max(),(),( 3 ENEDNEMT E  (1)

де М – середнє значення та D – дисперсія для перших N = 10 кадрів в сигналі.
В якості характеризуючих ознак, що описують мову, використовуються мел-

кепстральні коефіцієнти. Як відомо, відчуття гучності людиною залежить не тільки від
амплітуди, а від частоти також. Для описання цієї залежності вводиться мел шкала.
Залежність між мел шкалою та частотною описана формулою [2]:

20
)max(),(),( 3 ZNZDNZMT Z  (2)














 1700 1127e

mf (3)

Для визначення коефіцієнтів будується банк трикутних вікон рівномірно
розподілених по мел-шкалі, що перекриваються. Кількість фільтрів обрано 20. Отже,
кількість коефіцієнтів отримаємо також 20. Дослідження в області сприйняття
показують, що основна значима інформація міститься в дійсному частотному спектрі,
тому після виконання перетворення Фур'є для подальшого аналізу виділяється дійсний
спектр сигналу, а інформація про фазу може бути опущена. За допомогою

mailto:fel@kpi.ua


Секція І. ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ

Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених і студентів
«ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ СУЧАСНОЇ ЕЛЕКТРОНІКИ, ІНФОРМАЦІЙНИХ

ТА КОМП'ЮТЕРНИХ СИСТЕМ» MEICS-2015
25-27 листопада 2015 р, Дніпропетровськ, Україна

72

змодельованого смугового фільтра відкидається інформація про частотні складові, які
не перебувають в діапазоні [300, 4000] Гц – в цьому діапазоні розподіляємо трикутні
вікна. Потім на дійсний спектр сигналу накладаються побудовані трикутні вікна, у яких
значення центральних частот змінюються нелінійно відповідно до мел-шкали.
Переходимо від мел-шкали до частотної за формулою (3). Отримаємо енергію
спектральних складових:
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де X – спектр сигналу, що розпізнається, Н – трикутне вікно, N – кількість точок
в X, m – кількість трикутних вікон. Для отримання мел-кепстральних коефіцієнтів
потрібно над енергіями спектральних складових провести косинусне перетворення.

Для розпізнавання слова за характеризуючими  ознаками використовується
нейромережа з двома прихованими шарами по 8 нейронів. Функція активації перших
двох шарів – logsig, останнього – purelin. Метод навчання – trainlm. У вихідному шарі
10 нейронів, кожен з яких відповідає своєму слову [3]. Слово вважається розпізнаним
правильно, якщо вихід з найбільшим значенням відповідає заданому слову. Для
навчання нейромережі розпізнавання було надиктована база з 450 слів (числа від 0 до
9). База була розділена на дві частини – навчальну (350 слів) та тестову (100 слів).

Якість розпізнавання даної системи становить близько 65% на тестовій вибірці.
Даний результат не є задовільним. Низький рівень спричинений занадто великим
сигналом, що розпізнається. Але в той же час показує можливість не використовувати
розбиття сигналу на кілька кадрів при виділенні характеризуючи ознак, що значно
сповільнюють алгоритм розпізнавання і можливість розпізнавання слів вцілому. Пошук
способів поліпшення якості розпізнавання  є ціллю подальших досліджень.

1. Сычев, В. В. Обработка речевых сигналов / В. В. Сычев. [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://www.iki.rssi.ru/magbase/RESULT/APPENDIX /fractan.
boom.ru/sound.htm

2. Агашин, О. С. Методы цифровой обработки речевого сигнала в задаче
распознавания изолированных слов с применением сигнальных процессоров / О. С.
Агашин, О. Н. Корелин // Труды Нижегородского государственного технического
университета им. Р. Е. Алексеева. – 1997. – № 4. 

3. NeuroPro нейронные сети, методы обработки и анализа даннях. Нейросети
могут всё? О частой неадекватности нейросетей [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http://neuropro.ru/memo12.shtml

SIMPLE SYSTEM OF RECOGNITION SPEECH WITH SMALL
VOCABULARY OF WORDS WHAT DEPENDENT ON THE SPEAKER

V. Ignatenko, V. Kornev.
Dep. of Electronics, National Technical University of Ukraine ‘KPI’, Kyiv.

This paper describes the developed system of speech recognition of words. To separate
the voice signal selected parameters such as instantaneous power level and the number of
zeros intensity, as well as describing the signs used mel-cepstral coefficients. For recognition
using neural network with two hidden layers. A feature of this system is based on word
recognition features that obtained with whole words without splitting it into frames. This will
greatly increase the speed of the algorithm. Quality Recognition approximately 65%.

http://www.iki.rssi.ru/magbase/RESULT/APPENDIX
http://neuropro.ru/memo12.shtml
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МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ФУНКЦІЇ ЧАСУ ДОСТАВКИ
ІНФОРМАЦІЇ МІЖ ВУЗЛАМИ У РОЗПОДІЛЕНИХ

БАЗАХ ДАНИХ

Д. Павлов, Ю. Сіциліцин.

Таврійський держаний агротехнологічний університет, м. Мелітополь.

З появою електронних обчислювальних машин (ЕОМ) різко розширилися рамки
можливостей людини управляти інформаційними потоками даних. Обсяг інформації,
що надходить до людини, безперервно зростає. Тому для кожної людини важливо
володіти засобами доступу до даними. Для більш успішної роботи підприємства
необхідно розглядати інструменти роботи з базою даних з використанням мережі
Internet. Під інструментом мається на увазі спеціальне програмне забезпечення.
Архітектура програми – клієнт-серверна. Бази даних розташовуються на виділених
комп'ютерах, іменовані серверами. Це служить джерелом розподіленої архітектури.
Логічно зв'язану інформацію, представлену у вигляді баз даних з таблицями, необхідно
децентралізувати. Робиться це для того, щоб рівномірно розподілити навантаження на
таблиці баз даних [2, c. 89].

Постає проблема правильного розподілення таблиць між серверами [3, с.112].
Головною метою роботи є виділення основних аспектів, на які слід звертати увагу при
проектуванні розподілених баз даних. Скласти математичну модель розміщення
таблиць розподілення бази даних по вузлах розподіленої мережі.

Схема взаємодії клієнта і сервера зображена на рис. 1.

Рис 1. Загальна схема взаємодії між клієнтом і сервером
З рисунку бачимо, що виконання кожного запиту займає деякий проміжок часу.

Припустимо,
п – число вузлів мережі;
т – число незалежних файлів РБД;

– j-ий вузол мережі;
– i-а таблиця РБД;
– обсяг i-ої таблиці;
– обсяг пам'яті вузла , призначеної для розміщення таблиці;
– інтенсивність запитів до таблиці , ініційованих у вузлі ;
– обсяг запиту до таблиці , ініційованого на сервері вузла ;
– обсяг запитуваних даних при виконанні запиту до таблиці , що
надійшов на сервер вузла ;
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– вартість передачі одиниці інформації з вузла у
вузол . ;

Якщо – величини, що визначаються за формулою

тоді обсяг даних, що пересилаються при виконанні запиту до таблиці , ініційованого
у вузлі , дорівнює . Оскільки інтенсивність породжує обсяг
даних , що потребують пересилання, то вартість пересилки цих
даних дорівнює
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Таким чином, завдання полягає в тому, щоб знайти мінімум функції вартості С.

1. Глоба, Л. С. Розробка інформаційних ресурсів та систем / Л. С. Глоба. – К.,
2013. – 433 с.

2. Избачков, Ю. С. Информационные системы / Ю. С. Избачков, В. Н. Петров. –
СПб. – 2006. – 656 с.

3. Музылева, И. В. Основы цифровой техники / И. В. Музылева. – ИНТУИТ. –
2011. – 354 с.

MATHEMATICAL MODEL FUNCTION OF TIME
DELIVERY INFORMATION BETWEEN THE NODES

IN DISTRIBUTED DATABASES

D. Pavlov, Y. Sitsilitsin.

 Dep. of Information Technology, Tavria State Agrotechnological University, Melitopol.

Revealed in the issue of updating the use of modern technology of distributed data-
bases while designing information systems for businesses.A mathematical model of load dis-
tribution. There are main components of data transmission parameters that affect the delivery
of data across the network.
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РОЗРОБКА ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ
ГЕОМЕТРИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ПАРАМЕТРІВ

РІЗАЛЬНИХ ІНСТРУМЕНТІВ ДЛЯ ТОКАРНОЇ ОБРОБКИ
ДЕТАЛЕЙ

О. Мацулевич.

Таврійський державний агротехнологічний університет, м. Мелітополь.

Автоматизація технологічних процесів є найважливішим засобом підвищення
продуктивності праці. Впровадження автоматизації процесів технічної підготовки
виробництва призводить до скорочення витрат матеріалів та енергії, покращення якості
продукції і підвищення надійності роботи. Автоматизація даних процесів повсюдно
вважається головним, найбільш перспективним напрямком в розвитку промислового
виробництва. Завдяки звільненню людини від безпосередньої участі у виробничих
процесах, а також високій концентрації основних операцій значно поліпшуються умови
праці і економічні показники виробництва.

Метою даної роботи є розробка спеціалізованої інформаційної системи
розрахунку параметрів різальних інструментів для токарної обробки деталей вузлів та
агрегатів сільськогосподарського призначення.

Пропонована інформаційна система розрахунку геометричних параметрів
різальтих інструментів та режимів різання дозволяє проектувати токарні різці різного
призначення, змінювати конструкції та конструктивні особливості елементів різальних
інструментів з метою повної адаптації технології виготовлення і можливостей
інструментального виробництва [2].

Розроблена інформаційна система надає
можливість автоматизувати процес проектування
різальних інструментів та розрахунку режимів
різання.  Вона розроблена таким чином, що дозволяє
проектувальнику значно скоротити процес
проектування та заздалегідь визначити вартість
майбутнього виробу.

Головне вікно програми наведено на рис. 1.
В залежності від завдання інформаційна

система здатна виконувати розрахунок  режимів
різання або розрахунок геометричних параметрів в
залежності від обраного виду різального
інструмента. Результати роботи інформаційної
системи геометричного моделювання параметрів
різальних інструментів представлені на рисунках
2 та 3 [3].

Інформаційна система має свою базу даних, що надає змогу користувачеві
редагувати дані за умови змін у діючих стандартах (ГОСТ-ах або ДСТУ),  а, також,
зберігати і завантажувати вже готові конфігурації виробу до пропонованої
інформаційної системи для корегування параметрів різального інструменту при
проектуванні нових різців [3].

Рис. 1 Головне вікно програми
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1. Барановський, Ю. В. Режимы резания металлов / Ю. В. Барановський – М.,
1972.

2. Гжиров, Р. И. Программирование обработки на станках с ЧПУ / Р. И. Гжиров, П. П.
Серебреницкий. – Л. : Машиностроение. – 1990. – 590 с.

3. Загребельний, С. Л. Основи візуального програмування в MicrosoftVisualStudio 2012 :
навч. посібн. / С. Л. Загребельний, А. А. Костіков, В. Є. Миринський. – Краматорск, ДТМА,
2012.

DEVELOPMENT OF INFORMATION SYSTEM OF GEOMETRICAL
MODELING OF PARAMETERS OF CUTTING TOOLS FOR TURNING

PROCESSING DETAILS

A. Matsulevich.

Taurian state agrotechnological university, Melitopol.

The purpose of work is development of the specialized information system of calculation of
parameters of cutting tools for turning processing details. The offered information system of calculation
of geometrical parameters of cutting tools and modes of cutting allows to project turning cutters of
different purpose, to change a design and design features of elements of cutting tools with the purpose of
full adaptation of manufacturing techniques and opportunities of tool manufacture and gives an
opportunity to automate process of designing of cutting tools and calculation of modes of cutting. It is
developed in such a manner that allows the designer to reduce considerably process of designing and
beforehand to define cost of the future product. The information system has the database which gives an
opportunity to the user to edit the data under condition of changes in working standards, to keep and load
available configurations of a product into offered information system for a correcting of parameters of
the cutting tool at designing new cutters.

Рис. 2. Автоматичне введення значень
параметрів різального інструменту

Рис. 3. Результат імпорту деталі
із заданими параметрами
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ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ГЕОМЕТРИЧНОГО
МОДЕЛЮВАННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ПОВЕРХОНЬ

КАНАЛІВ ТУРБОКОМПРЕСОРІВ ДИЗЕЛЬНИХ ДВИГУНІВ

В. Щербина.

Таврійський державний агротехнологічний університет, м. Мелітополь.

Проектування конструкцій складних функціональних поверхонь, що графічно
відображають зміни перебігу процесу та задовольняють технічним і ергономічним вимогам, є
одним з важливих напрямків наукових досліджень у техніці, а саме в розрахунках каналів та
проточних частин турбокомпресорів, каналів двигунів внутрішнього згоряння, аеро- і
гідродинамічних поверхонь.

В роботі розглянута інформаційна система дискретної інтерполяції точкового ряду для
проектування каркасу каналу равлика турбокомпресора дизельного двигуна із застосуванням
методу дискретного геометричного моделювання на основі серединних перпендикулярів [1].

Програмна реалізація пропонованого методу передбачає можливість завдання
користувачем параметрів перетинів каркасу канальної поверхні у вигляді координат
точок дискретно представленої кривої (ДПК), збереження координат ДПК у зовнішній
файли формату .xml, експорт даних із попередньо створеного файлу формату .xml,
інтерполяцію початкової ДПК, автоматичну побудову поверхні каналу турбокомпресора
на базі розрахованих координат ДПК (координат точок перетинів) у системі
автоматизованого проектування SolidWorks, автоматичне проведення аналізу
змодельованої поверхні на відповідність аеро- та гідродинамічним вимогам за
допомогою програмного продукту FlowSimulation, корегування розташування точок
безпосередньо в SolidWorks та запис отриманих координат точок ДПК у відповідний
файл. Архітектура інформаційної системи, представлена на рис. 1.

Зберігання необхідних даних і робота з ними
у інформаційній системі виконано шляхом
інтеграції бази даних Microsoft Access, реалізованої
за допомогою класу OleDbConnection – об’єкта
підключення до джерела даних. Координати точок
кожного з заданих або розрахованих програмою
перетинів за допомогою виконання запитів SQL
зберігаються в окремих таблицях бази даних з
розширеннями .accdb або вилучаються з них, в
результаті чого вони можуть бути використані для
обробки програмним продуктом (імпортування,
згущення ДПК) та, як наслідок, побудови моделі в
CAD-системі SolidWorks.

Файли з координатами точок, представляють
собою таблиці, що складаються  з трьох полів:
лічильника – № та полів, що зберігають координати
точок X, Y(рис. 2).

Інформаційну систему побудови каналу турбокомпресора розроблено в
програмному середовищі Microsoft Visual Studio 2013. Для забезпечення зв’язку C# з
API-засобами CAD-системи SolidWorks використано наступні COM-об’єкти

Рис. 1. Архітектура
інформаційної системи
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SolidWorks: Interop.sldworks.dll; Interop.swconst.dll; Interop.swcommands.dll.
Для зручного візуального представлення введених та розрахованих координат

перетинів, що побудовані створеним програмним забезпеченням в фоновому режимі в
системі SolidWorks, у вікно виводиться компонент eDrawings, підключення якого
реалізовано шляхом додавання СОМ-елементів AxEModel Viewю та EModelView [2].

Рис. 2. Структура таблиці бази даних у форматі .accdb

1. Щербина, В. М. Геометричне моделювання спіралеподібних дискретно
представлених кривих ліній / В. М. Щербина // Автореф. дис. канд. техн. наук,
Мелітополь,  ТДАТА. – 2003. – 22 с.

2. Щербина, В. М. Дискретне геометричне моделювання равлика турбокомпресорів зі
застосуванням програмної реалізації. / В. М. Щербина, О. С. Болдирєва // Інформаційні
технології проектування : збірник наукових праць магістрантів та студентів. – Мелітополь:
ТДАТУ, 2014. – С. 28-34.

INFORMATION SYSTEM OF GEOMETRICAL MODELLING OF
FUNCTIONAL SURFACES OF CHANNELS TURBOCOMPRESSORS

DIESEL ENGINES

V. Shcherbina.

Taurian state agrotechnological university, Melitopol.

In work information system of discrete interpolation of dot lines for designing a
skeleton of the channel of a snail turbocompressor the diesel engine with application of a
method of discrete geometrical modelling on the basis of median perpendiculars. Program
realization of an offered method provides an opportunity of the task the user of parameters of
sections of a skeleton of a channel surface as coordinates of points of discretely submitted
curve (DSC), preservation of coordinates DSC, export of the data from preliminary created
file, interpolation initial DSC, automatic construction of a surface of the channel
turbocompressor on the basis of designed coordinates DSC in system of automated designing
SolіdWorks, automatic carrying out of the analysis of the simulated surface on conformity air-
and to hydrodynamical requirements with the help of software product FlowSіmulatіon, a
correcting of an arrangement of points directly in SolіdWorks and record of the received
coordinates of points ДПК in a corresponding file. The architecture of information system
submitted in figure 1.
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АНАЛИЗ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ
В ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТАХ

Ю. Болкун, Е. Дружинин.
Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского «Харьковский

авиационный институт». yuliya_bolkun@list.ru

Контроль качества в проектах разработки инновационной техники базируется в
целом на стандартах качества (ISO), на подходах общего менеджмента качества (TQM),
на международной базе знаний по управлению проектами (PMBOK). Управление
качеством – это текущее управление процессом оценивания и обеспечения качества на
укрупненных стадиях развития проекта, связанных с этапами жизненного цикла (ЖЦ)
создания образцов новой техники.

Разработка проектов создания образцов новой техники и их реализация есть
итеративный процесс. После каждого этапа необходимо осуществлять оценку качества
созданного образца. Контроль над ходом выполнения работ проекта содержит методы и
процедуры контроля сроков, расходов, качества и эффективности работы.

Проведенный анализ фаз проекта показал, что все его аспекты и их показатели
(техническая способность, трудоемкость, конкурентоспособность, надежность,
жизнеспособность, эффективность осуществления) влияют на качество управления
процесса. Элементы стадий ЖЦ разработки образцов новой техники (каждый из
которых имеет такие основные параметры: целевые, функциональные, технические)
необходимо рассматривать на разных стадиях планирования проекта, а анализ
элементов структуры необходимо выполнять на всех стадиях ЖЦ разработки.

При формировании второстепенных и головных изменений (в системе
мультипроекта) необходимо учесть неполноту и неопределенность информации на
этапах формирования сложных проектов, т.к. возможные риски при их реализации на
входе приводят к многовариантности проектных решений.

Для оценки качества сложных проектов по выделенным показателям создается
методология оценки качества, которая включает систему методов получения значений
показателей, которые адекватно отображают качество формирования и процесса
выполнения проекта.

В связи с вышесказанным возникла необходимость создать мультипроект как
средство управления качеством, которое позволят принимать обоснованные
управленческие решения относительно дальнейшего развития проекта, и учет
возможных изменений значений показателей качества. Полученные оценки качества
есть основой для принятия рациональных решений при управлении сложными
проектами.

ANALYSIS OF QUALITY MANAGEMENT IN INNOVATIVE
PROJECTS

Yu. Bolkun, E. Druzinin.
Dep. of Information Systems and Technology, National Aerospace University named after

N.E. Zhukovsky "KHAI", Kharkov.
The creation of the multiproject as a means of quality control, which allows you to

make informed management decisions regarding the further development of the project, and
taking into account possible changes in the values of quality indicators.

mailto:yuliya_bolkun@list.ru
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ВЫДЕЛЕНИЕ КОНТУРОВ ОБЪЕКТОВ ГОРОДСКОЙ
ЗАСТРОЙКИ НА СПУТНИКОВЫХ ИЗОБРАЖЕНИЯХ

Н. Соколова.
Днепропетровский национальный университет имени О. Гончара.

n-olegovna@yandex.ru,

Исследования и технические достижения в фотограмметрии, дистанционном
зондировании и информатике предоставляют исключительный потенциал для
уменьшения участия человека в создании городского кадастра. Наиболее
распространенными подходами являются линейные классификаторы, методы анализа с
использованием множества самоорганизующихся карт, алгоритмы на основе
искусственных нейронных сетей, подходы на основе геометрических признаков [1-3].
Уникальная структура каждого типа здания ставит конкретные задачи распознавания,
при этом необходима методология, которая будет извлекать контуры зданий вне
зависимости от характерных особенностей архитектуры зданий, их назначения, а также
от их высоты. Решением может быть интеграция селективных методик, каждая из
которых направлена на здания конкретного типа.

Методика, представленная в этой работе, является симбиозом различных
методов обработки фотограмметрических изображений высокого разрешения на
различных стадиях и состоит из следующих этапов: разбиение исходного изображения
на участки (при этом свободные участки исключаются из дальнейшего рассмотрения, и
определяется тип застройки на участке); построение и анализ гистограммы;
сегментация признаков в пространстве изображения; добавление атрибутов экспертных
данных; верификация и исключение сегментов зданий на основе анализа размера;
верификация и исключение сегментов зданий на основе анализа тени; исключение
сегментов с низкой вероятностью быть зданием на основе геометрического анализа;
обобщение контура здания.

Для локализации поиска на ограниченном участке выполняется разбиение
изображения на участки. Процесс распознавания может не определить те части здания,
которые лежат вне границ участков.

После разбиения изображения, выполняется анализ гистограмм и сегментация
изображений. Анализ гистограмм показал, что здание является доминантной
особенностью, и количество пиков гистограммы соответствует количеству зданий на
участке. Большее количество пиков подразумевает больше сегментов для анализа.

Сегментация особенностей сопровождается рядом исследований. Эти
исследования включают анализ размера, анализ тени и анализ геометрии сегментов.
Для каждого шага проверяется и оценивается тот вклад, который он оказывает на
процесс экстракции. Анализ размера основан на экспертных атрибутивных данных, но
чувствителен к дефектам экстракции, таким как проскакивание/отклонение от
номинала сегментации. Теневой анализ требует ввода данных пользователем, таких как
направление солнечного освещения. Результатом теневой элиминации является
изображение с одним или несколькими сегментами, которые остаются в качестве
возможных кандидатов быть зданиями. Мерами, используемыми для геометрического
анализа, являются прямоугольность, эллиптичность, выпуклость, компактность. Каждая
мера проверяется путем сравнения поведения параметра для объектов «здание» и «не
здание». Значение каждого параметра затем будет использовано для вычисления
вероятности сегмента «быть зданием». Рассмотренные геометрические меры
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направлены на выявление любых зданий и не ограничивают процесс конкретными
формами. Тем не менее, тестирование показало их некоторое фактическое смещение в
сторону прямоугольных зданий.

Метод был протестирован для различных сценариев: полный прогон, включая
все три этапа анализа; исключая анализ размеров; исключая анализ теней; исключая
анализ геометрии. Каждый запуск обеспечивает возможность изолировать влияние
определенного этапа на процесс распознавания, следовательно, оценить выгоду для
всего процесса.

Три различных типа зданий (коммерческие, жилые, высотные) были
протестированы, каждый с собственными, различными характеристиками. Наиболее
успешным автоматическое распознавание является для коммерческих участков.
Привлекательность среды обитания жилых участков характеризуется интересной
архитектурой и большим количеством растительности, что усложняет автоматическое
распознавание зданий. Особенности участков высотных зданий также препятствуют
успешному автоматическому распознаванию их контуров, в том числе из-за наличия
затененных участков и смещения за рельеф.

Как часть вычислений, были определены два типа ошибок. Ошибка первого типа
представляет количество сегментов, здания на которых были извлечены, но не
существуют. Ошибка второго типа представляет количество зданий, которые не были
идентифицированы. Эти здания были либо не извлечены или извлечены ошибочно и
исключены. Два типа ошибок обуславливают очень отличающиеся результаты процесса
экстракции и могут повлечь за собой всевозможные ручные пост-обработки. Время,
усилия и общая стоимость пост-обработки может быть оценена по-разному для разных
типов ошибок.

1. Cao, Y. High resolution SAR building detection with scene context priming / Y.
Cao, C. Su, J. Liang. // Signal Processing (ICSP), 2012 IEEE 11th International Conference
on. – 2012, March. – Р. 1791-1794,.

2. Сущевський, Д. В. Геометричні моделі ідентифікації та візуалізації змін
штучних об’єктів земної поверхні за різночасовими зображеннями / Д. В. Сущевський
// Дис. … канд. техн. наук / Дніпропетровський національний університет ім. О.
Гончара. – Дніпропетровськ, 2011. – 147 с.

3. Гнатушенко, В. В. Технология автоматизированного распознавания и
реконструкции контуров зданий на спутниковых изображениях высокого
пространственного разрешения / В. В. Гнатушенко, Н. О. Соколова // Средства и
технологии ДЗЗ из космоса в науке, образовании, бизнесе : международная научно-
практическая конференция 10–11 апреля 2014 г. : Сборник тезисов. — М. : Инженерно-
технологический Центр СканЭкс, – 2014. – С. 45-47.

EXTRACTION OF OBJECTS’S CONTOURS OF URBAN
DEVELOPMENT ON SATELLITE IMAGES

N. Sokolova.
Dep. of Radioelectronics, Dniepropetrovsk National University,

This article considers the problem of recognition of buildings in images of high spatial
resolution. The aim of the study is the creation of new technology to automate the process.
The technique is tested in this work, various methods of image processing at various stages
and stresses the need to merge data during the procedure of  building extraction.
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МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ
ВІДБИВАЮЧОЇ ПОВЕРХНІ ДОВІЛЬНОЇ ФОРМИ

З ЦИЛІНДРИЧНИМ ДЖЕРЕЛОМ СВІТЛА
В ПРОГРАМНОМУ СЕРЕДОВИЩІ MATHEMATICA

Н. Кулик.

Кафедра комп’ютеризованих електротехнічних систем та технологій, Національний
авіаційний університет, .Київ.

natasha_artyuh@mail.ru

Обернена задача розрахунку світлових приладів (СП) полягає в знаходженні
параметрів відбиваючої поверхні при відомих значеннях світлорозподілу та параметрів
джерела світла. Для вирішенні проблеми оберненої задачі розрахунку світлових СП
існує багато варіантів, але не знайдено єдиного рішення. В літературі [1] одним з
варіантів вирішення даної проблеми є метод балансу падаючого та відбитого світлових
потоків. Головним недоліком методу є допущення про точкову малість джерела світла,
що створює вагому похибку при розрахунку реального СП з лінійними розмірами
джерела. Даний метод є першим допущенням і потребує повірочного розрахунку іншим
методом прямого розрахунку СП.

В роботі за допомогою методу балансу падаючого і відбитого світлових потоків
було розраховано профільну криву поверхні обертання для відбивача в дискретно-
точковому вигляді. Точковий вигляд кривої зумовлений способом розв’язку
диференціального рівняння поверхні, при якому застосовується метод Рунге-Кута.
Диференціальне рівняння поверхні має вигляд
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де r – радіус-вектор відбиваючої поверхні, α – кут між віссю z і відбитим променем, φ –
кут між віссю z і падаючим променем.

Метод Рунге-Кута був застосований з інтервалом Δφ = 10˚

2
076.0lglg 1

cpcp
jj tgrr

 
  ,                        (2)

Для отримання рівняння поверхні в декартових координатах за допомогою
апроксимації було знайдено залежність x(z). За умови що для поверхні обертання
x(z)=у(z), підстановка даної залежності у вираз zух  22  дає рівняння поверхні в
декартових координатах.

Як метод для повірочного розрахунку було обрано метод Монте-Карло [2] як
найбільш ефективний і сучасний на сьогоднішній день. Даний метод полягає в генерації
випадкового променю з джерела світла спостереження за проходженням його через
оптичну систему з відбиванням, поглинанням та заломленням в залежності з
властивостями матеріалів системи та траєкторією руху променя. Результатом є фіксація
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променю на розрахунковій площині, підрахунок променів, що потрапили в кожну зону і
розрахунок світлорозподілу чи освітленості згідно з поставленою задачею.
Для генерації випадкового променя в середовищі Mathematica було використано
вбудовану функцію RandomReal.

Точка вильоту і напрямок руху променя розраховується наступним чином
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де r – точку вильоту, s –  вектор напрямку руху променя, змінні ψ і z характеризують
точку вильоту променя; φ і θ – напрямок руху променя; l – довжина джерела; R – радіус
основи циліндра

Для знаходження точки зустрічі променя з поверхнею, було розв’язане спільне
рівняння променя і площини обертання:
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Після знаходження точки зустрічі променю з поверхнею було знайдено нормаль
і цій точці до поверхні і напрямок руху відбитого променя згідно закону відбивання.
Весь простір був поділений на зони тілесних кутів ω, і була підрахована кількість
променів з усього масиву, яка потрапила в кожну зону. Далі згідно з [2] було
розраховано криву сили світла даного СП.

1. Кущ, О. К. Оптический расчет световых и облучательных приборов на ЭВМ /
О. К.Кущ. – М. : Энергоатомиздат, 1991.

2. Коробко, A. A. Использование метода Монте-Карло в светотехнических
расчетах / A. A. Коробко, O. K. Кущ // Светотехника. – 1986. – № 10, – С. 14-17.

MATHEMATIC SIMULETION OF FREE-FORM REFLECTORS WITH
CILINDRICAL LIGHT SOURCE IN PROGRAM INVIRONMENT

MATHEMATICA

N. Kulik.

Dep. of the computerized electrotechnical systems and technologies, National Aviation
University, Kyiv.

The equation for free-form reflecting surface of revolution are obtained. The lighting
properties for free form surface with cylinder light source was calculated. For calculation of
distribution of intensity Monte-Carlo method was used.
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ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ СПІЛЬНОЇ ОБРОБКИ
АЕРОКОСМІЧНИХ ЗОБРАЖЕНЬ

Т. Касьяненко.

Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара.
tatiana.kasianenko@gmail.com

Космічні знімки широко використовуються в різних областях людської діяльності
– будівельні та проектні роботи, міський та земельний кадастр, планування і управління
розвитком територій, містобудування і т.д. Методологія обробки і дешифрування даних
дистанційного зондування Землі (ДЗЗ) давно і добре опрацьована. Широкий
комерційний доступ до супутникових даних високого розрізнення відкрив багато нових
можливостей для їх використання.

Типовий набір даних з апаратури ДЗЗ, встановленої на супутниках, включає
мультиспектральне зображення (MUL) в трьох і більше каналах видимого та
інфрачервоного діапазонів і панхромне зображення (PAN) у видимому діапазоні [1].
Панхромне зображення має зазвичай більш високу просторову роздільну здатність, ніж
мультиспектральне. Актуальною областю сучасних наукових досліджень є
синергетична обробка (злиття) таких фотограмметричних даних декількох каналів з
метою одержання штучного зображення із покращеними показниками інформативності
у порівнянні із первинними знімками та їх подальший аналіз [1; 2]. У результаті
синтезується нове зображення з більш високим просторовим розрізненням, чим вихідне
мультиспектральне зображення, яке теоретично зберігає інформативні характеристики
останнього.

Більшість алгоритмів, пов’язаних із підвищенням інформативності цифрових
зображень, засновані на їх лінійній локальній обробці і зводяться до згортки
зображення з ковзною маскою. Значні перспективи застосування мають методи
підвищення просторового розрізнення багатоспектральних зображень, засновані на
їхньому розкладанні на компоненти різних просторових масштабів у межах одного
піксела, відомі по назвою методів просторового змішаного аналізу (Spectrum Mixture
Analysis). Однак, зазначені алгоритми не ефективні для злиття супутникових зображень,
одержаних з космічних апаратів типу Landsat 7 і IKONOS. Спільною та основною
проблемою, пов’язаною зі злиттям таких зображень, є істотне колірне порушення,
причиною яких є той факт, що існуючи алгоритми головним чином розроблялися для
об’єднання SPOT (IRS) панхром- і іншіх багатоспектральних зображень. На відміну від
відповідних характеристик зазначених космічних апаратів довжина панхром-хвилі
Landsat 7, IKONOS і QuickBird була розширена від видимого до ближнього
інфрачервоного діапазону [3].

У роботі запропоновано ефективний алгоритм злиття космічних зображень, що
дозволив одержати мультиспектральні зображення більш високого просторового
розрізнення без втрати спектральної інформації. Це досягається, зокрема, за рахунок
попередньої еквалізації первинних знімків, оброблення даних у локалізованих
спектральних базисах, оптимізованого за інформаційними характеристиками, та
використання інформації, яку містить зображення інфрачервоного діапазону.

Практична цінність отриманих результатів полягає в тому, що розроблене
програмне забезпечення, яке реалізує запропонований метод, дозволяє покращувати
інформативність первинного цифрового зображення. Це дозволяє в свою чергу
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підвищувати достовірність подальшого розпізнавання об’єктів і виділення затінених
ділянок на цифровому зображенні високого просторового розрізнення. Були одержані
кількісні характеристики оцінки якості реконструйованих зображень, які доводять
ефективність запропонованого алгоритму. Нові синтезовані зображення навіть на
візуальному рівні мають певні поліпшення: здаються більш чіткими з більш
вираженими на них штучними структурами.

Перспективи подальших досліджень полягають у проведені подальших
досліджень, пов’язаних з компенсацією впливу низки факторів, які суттєво впливають
на просторову та радіометричну розрізненість багатоканальних аерокосмічних
зображень, а також визначенням можливості забезпечення заданої достовірності
подальшого розпізнавання об’єктів земної поверхні.

1. Hnatushenko, V. V. Pansharpening technology of high resolution multispectral and
panchromatic satellite images / V. V. Hnatushenko, Vik. V. Hnatushenko, O. O. Kavats,
V. Yu. Shevchenko // Scientific Bulletin of National Mining University. – 2015. – Issue 4. –
P. 91-98.

2. Amro, I.  Survey of Classical Methods and New Trends in Pansharpening of
Multispectral Images / I. Amro, J. Mateos, M. Vega, R. Molina, A. K. Katsaggelos //
EURASIP Journal on Advances in Signal Processing. – Vol. 1/79. – P. 79. – DOI:
10.1186/1687–6180–2011–79.

3. Гнатушенко, В. В.  Новий алгоритм підвищення інформативності
фотограметричних зображень / В. В. Гнатушенко, О. О. Кавац // Вестник Херсонского
национального технического университета. – 2013. – № 2 (47). – С. 100-105.

INFORMATION TECHNOLOGY AEROSPACE IMAGE
JOINT PROCESSING

T. Kasyanenko.

Department automated information processing systems,
O. Gonchar Dnepropetrovsk national university.

In this paper we solve an actual problem of development of information technology to
improve the visual quality of multi-channel space images of high spatial resolution. The
purpose of the work is to increase the spatial resolution of the automated primary multi-
channel images and compared with existing methods of eliminating color distortion in the
local areas. In addition, the proposed technology will effectively carry out further recognition
and real-time monitoring infrastructure. The software implementing proposed method is
developed. The experiments to study the properties of the proposed algorithm are conducted.
Test results confirmed that the proposed approach can achieve high spectral and spatial
quality multichannel images and outperforms existing methods.
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ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ ВИЗНАЧЕННЯ ЗМІН
ЗАБУДОВАНИХ ДІЛЯНОК НА СУПУТНИКОВИХ

ЗНІМКАХ

О. Сафаров, Н. Карасевич.
Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара.

stihia94@yandex.ru

Автоматичне розпізнавання будівель на супутникових зображеннях надвисокої
роздільної здатності є важливою частиною у вирішенні задачі автоматичної
інтерпретації даних, які отримані  з систем  дистанційного зондування Землі (ДЗЗ).
Виявлення змін на знімках, отриманих з супутників, стає все більш важливим
завданням для моніторингу міст, оцінки збитків, що завдані стихійними лихами,
ідентифікації незаконних забудівель, оновлення картографічної бази даних та
підтримання її в актуальному стані [1].Зазвичай, людина може легко виявити зміни,
використовуючи зображення, але, враховуючи великий об`єм вхідних даних, це займає
багато часу та потребує великих витрат трудових ресурсів. Тому виникає необхідність в
розробці автоматизованих методів для розпізнавання змін забудов.

Процес виявлення змін на місцевості за різночасовими космічними знімками
можна розділити на етапи. Першим етапом даної методики є підбір пар знімків, що
відповідають наступним вимогам:

1. на оброблюваних знімках повинна бути зображена одна і тасама територія;
2. знімки повинні бути отримані в один і той же сезон;
3. зйомка повинна бути проведена однотипними знімальними системами

(порівняння знімків можливо лише за умови відповідності спектральних діапазонів
використовуваних знімальних систем);

4. зображення повинні мати однакову (близьку) роздільну здатність;
5. роздільна здатність двох мультичасових знімків не повинна різнитися більше

ніж в 4 рази, інакше знімки будуть містити різну інформацію про об`єкти.
Другий етап методики – це підготовка знімків, що включає в себе виконання

попередньої обробки зображень:
1. отримання еквівалента панхроматичного знімка;
2. визначення області перекриття зображень;
3. створення маски хмар і тіней (з використанням модифікованого кольорового

інваріанту);
4. для виключення з обробки пікселів, що відповіають фону, необхідно

визначити області перекриття знімків;
5. усунення шуму, з метою запобігання непередбачуваних помилок в

експериментальних результатах;
6 . створення маски рослинност з використанням вегетаційного індексу (NDVI).
На третьому етапі різночасові космічні знімки обробляються з використанням

алгоритмів пошуку змін просторових об'єктів, до яких відноситься і метод головних
компонент. Метод головних компонент (PCA)– перетворення мультиспектральних
знімків, засноване на багатовимірному статистичному аналізі, що дозволяє побудувати
більш інформативні лінійні комбінації вихідних зображень, отриманих різними
спектральними каналами та скоротити кількість аналізованих даних. Метод засновано
на тому, що мультиспектральні зображення мають значний ступінь кореляції між
каналами.
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Алгоритми включають в себе нормування та диференціювання зображення.Під
час нормування 2 різночасових зображення з одним або декількома каналами
нормуються канал за каналом. Дані порівнюються попіксельно на піксельній основі:

(1)
де – значення пікселя з координатами i,j для k-го каналу першого за часом

зображення, – відповідне значення для другого за часом зображення.
Просторово зареєстровані зображення у різний час t1таt2 віднімаються піксель за

пікселем для подальшого отримання зображення, що відображує зміни, які відбулися за
цей час:

,  (2)
де – значення пікселя для k-го каналу, i і j – координати пікселя в даному

каналі зображення, t1 – перша дата, t2 – друга дата, а С – константа для отримання
позитивного числа.Четвертий етап включає інтерпретацію отриманих результатів
шляхом визначення порогових значень для створення тематичного растра виявлених
змін.Останнім етапом методики є експорт результатів.

Дані алгоритми для відстеження змін у часі реалізовані в програмних продуктах,
призначених для обробки космічних знімків, таких як ERDAS IMAGINE, ENVI[2]. В
результаті роботи алгоритмів виявлення змін формується напівтоновий файл, який
відображає ступінь змін, що відбулися.

Враховуючи вимоги до автоматизації виявлення змін на зображеннях стає
зрозумілим, що використання даних методів в чистому вигляді не може забезпечити
прийнятні результати.  Подальші дослідження будуть спрямовані на розробку нових та
вдосконалення існуючих методів виявлення змін забудов на космічних знімках.

1. Надеран, С. В.  Распознавание зданий на спутниковых изображениях
сверхвысокого разрешения с помощью нейронных сетей / С. В.  Надеран. – К., 2015.

2. Malpica, J. A. Change detection of buildings from satellite imagery and lidardata /
J. A. Malpica., M.C.Alonso, F.Papi, A. De. Arozarena, // International Journal of Remote
Sensing. – 2013. – Vol. 34, No. 5.

RESEARCH FOR BUILT-UP AREAS CHANGE DETECTION
METHODSON SATELLITE IMAGES

A. Safarov, N. Karasevych.

1O. Honchar Dnipropetrovsk National University.
stihia94@yandex.ru

The paper illustrates popular methods for determination change detection of buildings
on satellite imagery. It also describes preprocessing data algorithms using principal
components analysis, rationing and differentiation.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ
В ЧЕТЫРЕХПАРАМЕТРИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ

В БН-ИСЧИСЛЕНИИ

В. Кучеренко, В. Юрченко, А. Лебедько, А. Литвинов.

Мелитопольский государственный педагогический университет им. Б. Хмельницкого.
drago_magic@mail.ru

Исследование, моделирование и описание движения и взаимодействия
различных частиц в четырехпараметрическом пространстве является наиболее
трудоемкой задачей моделирования. Наиболее известные подходы для решения таких
задач заключаются в использовании методов дискретного и конечного элементов,
метода частиц, метода моделирования динамических сред и тому подобное.

Точечное исчисление успешно работает в многопараметрическом пространстве,
однако при решении практических задач аппарат точечного исчисления использует
трехпараметрическое пространство. Работа в четырехпараметрическом пространстве
имеет свои особенности и требует отдельного набора фундаментальных формул
точечного исчисления для четырехмерного пространства. Будем считать, что
существует глобальная декартовая система координат, которая определяется единичным
прямоугольным симплексом 4321 EEEOE . Начало координат точка )0,0,0,0(O
используется как ноль в математическом аппарате точечного исчисления, а )1,1,1,1(E
будет единицей. )0,0,0,1(1E , )0,0,1,0(2E , )0,1,0,0(3E , )1,0,0,0(4E – единичные точки
глобальной системы координат. Все точки этого пространства определяются четырьмя
параметрами:

),,,( AAAA tzyxA , ),,,( 11111 svtpB , )50,10,15,20(C , …
Особенность такого пространства заключается в том, что мы не можем его

наблюдать и среди его параметров могу быть как координаты (точка A), так и
параметры – давление, температура, объем площади некоего процесса, который
исследуется (точка B) и тому подобное.

Кроме глобальной системы координат так же используются локальные системы
координат, которые задаются симплексом – независимым множеством его вершин.
Четыре точки ),,,( AAAA tzyxA , ),,,( BBBB tzyxB , ),,,( CCCC tzyxC , ),,,( DDDD tzyxD ,

),,,( FFFF tzyxF , будут определять симплекс только тогда, когда сверхобьём ABCDF  не
равен нулю.

1
1

01
1
1

A A A A

B B B B

ABCDF C C C C

D D D D

F F F F

x y z t
x y z t

v x y z t
x y z t
x y z t

  (1)

Таким образом точечные уравнения линейных подпространств надпространства
будут иметь вид, представленный в табл. 1.

mailto:drago_magic@mail.ru
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Таблица 1. Точечные уравнения линейных подпространств надпространства
Геометрический образ Точечное уравнение

Прямая AB ( )M B A t A  
Площадь CAB ( ) ( )M A C p B C q C    
Пространство DABC ( ) ( )

( )
M A D p B D q

C D r D
    

  

Надпространство FABCD
( ) ( )

( ) ( ) .
M A F p B F q

C F r D F s F
    

    

Таким образом, имеется возможность описания различных геометрических
объектов и их свойств. Плоскую или пространственную кривую можно воспринимать
как траекторию движения точки и параметры движения этой точки в целом, например,
длину пройденного пути, скорость и тому подобное.

В точечном исчисление для расчета степени и интенсивности взаимодействия
различных геометрических объектов в пространстве друг с другом и другими
объектами возможно использовать функциональную кривую [1]. Если в качестве
симплекса взять точки 4321 EEEOE  репера прямоугольной декартовой системы
координат, то формула функциональной кривой примет следующий вид:

).()()()()()( 2121 tqEtpEOtqOEtpOEM  (2)

Задача моделирование движения и взаимодействия геометрических объектов в
точечном исчисление напрямую связана с расширение математической базы
функциональной кривой. Взаимодействие геометрических объектов в пространстве
будет иметь вид пучка функциональных кривых, по которым имеется возможность
отследить траекторию движения и особенности взаимодействия объектов друг с другом
и другими объектами.

1. Бездитный, А. А., Верещага В. М. Моделирование функциональных кривых
скорости и расстояния в БН-исчислении / А. А. Бездитный, В. М. Верещага  // Вестник
Херсонского национального технического университета. – Херсон, 2014. – Вып. 3 (50).
– С. 562-566.

MODELING OF PROCESSES IN THE FOUR-PARAMETRIC SPACE
IN BN-CALCULUS

V. Kucherenko, V. Yurchenko, O. Lebidko, A. Litvinov.
Dep. of Applied Mathematics and Information Technologies, Melitopol State Pedagogical

University named after B. Khmelnytsky.

The research, modeling and description of the movement and interaction of various
particles in the four-parameter space is the most time-consuming task of modeling. The most
well-known approaches for solving such problems are the use of methods of discrete and
finite element method, particle simulation method of dynamic environments.

The report considers the requirements for the problem of modeling of the interaction
between geometric objects in the four-the parametric space by using the BN-calculus.
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РОЗРОБКА СИСТЕМИ РОЗКЛАДУ В СФЕРІ
WEB-ПРОГРАМУВАННЯ НА ОСНОВІ ТЕОРІЇ РОЗКЛАДУ

Д. Міщук.

Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара. Факультет прикладної
математики. vk.settings@gmail.com

Метою роботи є дослідження теорії розкладів та методів її візуалізації шляхом
створення структури розкладу Дніпропетровського національного університету ім.
О. Гончара, а також розробка програмного забезпечення для ефективного та якісного
побудування та користування розкладом.

Теорія розкладів – це наука, що займається дослідженнями детермінованих
обслуговуючих систем на предмет оптимізації їхнього функціонування, та досліджує
задачі, у яких необхідно визначити послідовність виконання сукупності робіт. Існують
різні варіанти задач теорії розкладів. Частина з них є NP-повними, частина належить до
класу поліноміальних завдань, для частини завдань так і не вдалося довести
приналежності до якого-небудь класу складності.

Задачі впорядкування носять загальний характер. Вони виникають там, де є
можливість тієї або іншої черги виконання робіт: при розподілі робіт на виробництві,
створюванні розкладу приземлення літаків, створюванні розкладу руху потягів,
обслуговуванні клієнтів в обслуговуючих системах та інше.

Мета роботи полягає у створенні системи розкладу університету та розробці
програмного забезпечення, що дасть змогу студентам, викладачам і працівникам
університету проглядати, редагувати та створювати розклад в залежності від прав
доступу до цієї системи.

Програмне забезпечення представляє з себе веб-сторінку. Серверну підтримку
забезпечує платформа NodeJS, для неї веб-фреймворк Express, модуль для роботи з
файлами Fs, прошарок для роботи з файлами кукі Cookie-parser. Клієнтська частина
розроблена на мові HTML5 з використанням CSS3, популярної JavaScript-бібліотеки
Jquery, на базі якої до проекту підключений MVW-фреймворк AngularJS. Для зручної
роботи з CSS3 додані набори інструментів Bootstrap та Media Query.

 Розроблений сайт має дві сторінки. Перша сторінка представляє собою загальну
інформацію про розділ розкладу, вибраний користувачем. Сторінка призначена для всіх
типів користувачів. Друга сторінка представляє собою інструмент для створення або
корегування розкладу. В залежності від  аутентифікації користувач може зберігти свій
варіант розкладу локально у браузері (об’єкт localStorage), або відправити на сервер для
збереження даних.

Слід зазначити, що згідно зі структурою розробленого програмного
забезпечення не використовуються бази даних. Це дає змогу зекономити час та
ресурси. В цілому на серверну частину лягає набагато менше навантаження, аніж на
клієнтську частину. Це забезпечує швидке та продуктивне виконання програми. Також
використання Twitter Bootstrap забезпечує однаково охайний вигляд додатка на
комп’ютерах, планшетах і телефонах.

mailto:settings@gmail.com
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DEVELOPMENT OF THE SCHEDULE SYSTEM IN WEB-
PROGRAMMING SPHERE ACCORDING THE SCHEDULE THEORY

D. Mishchuk.
Dep. of Radioelectronics, Dniepropetrovsk National University. vk.settings@gmail.com

The aim of the project is a vizualization of the schedule with such powerful instrument
as the schedule theory. This project presents the web-site which is been written with the
newest technologies like NodeJS, Express, HTML5/CSS3, AngularJS. Adaptive markup is
been done using Bootstrap and Media Queries, so this application supports the whole world of
devices and it must be useful for schedule developers, for teachers and for students too.

СИСТЕМА ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ТЕПЛОГЕНЕРИРУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ ПОКАЗАТЕЛЯМИ

КАЧЕСТВА ТОПЛИВА

В. Овсяников.

Днепропетровский национальный горный университет.
e-mail: ovsyanikov.ngu@mail.ru

Обеспечение показателями качества топлива тепловых электростанций и других
теплогенерирующих объектов металлургических, химических, горно-обогатительных
предприятий является актуальной проблемой настоящего времени. К этим показателям
относятся удельная теплота сгорания (УТС), зольность, влажность и другие параметры.
Известны результаты разработки и применения устройств определения параметров
качества топлива. Например, в 2003-2006 гг. организацией ООО «Комета» создан и
установлен на ряде шахт Украины комплекс радиационного мониторинга зольности
углей (МКУ). В 2007 г. Институт обогащения твердого топлива и Институт физико-
технических проблем Федерального агентства по атомной энергии России создали и
внедрили на предприятиях России микроволновый влагомер и радиационный
измеритель зольности. Однако, применение радиационных методов ухудшает
экологическую обстановку, что нежелательно для применения в производственных
условиях.

Из литературы, например, [1] и другой, следует, что твердое и жидкое топливо
(уголь, нефтепродукт, газ) являются диэлектриками с соответствующей комплексной
диэлектрической проницаемостью (ДП), которая может быть измерена известной
аппаратурой на необходимых частотах. При этом применяются два режима работы
системы контроля качества. Первый – режим калибровки, который выполняется путем
определения ДП топлива с известными параметрами качества. Второй – режим
диагностики, который выполняется путем измерения значений электромагнитных
параметров топлива с неизвестными параметрами качества и последующей обработкой
результатов для определения значений ДП.

mailto:settings@gmail.com
mailto:ngu@mail.ru
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Далее производится поиск наиболее близкого значения путем сравнения
полученных значений ДП с калибровочными, которые в свою очередь соответствуют
искомым параметрам качества контролируемого топлива.

На рис. 1 представлена техническая схема предложенной системы для
подготовки смеси топлив с заданными показателями качества.

Рис. 1. Техническая схема системы для приготовления смеси топлив: СДКТ – информационная
система диагностики качества топлива; Т – исследуемые компоненты смеси топлив;

МД – микроволновые датчики качества; ИУ – микроволновое измерительное устройство;
МК – микроконтроллер; СУКТ – система управления качеством топлива;

ИМ – исполнительные механизмы

Для реализации предложенной схемы (рис. 1) важно создать информационную
систему контроля качества компонентов смеси топлив, которая обеспечит точность,
достоверность и оперативность диагностики в соответствии необходимым значениям
для решения поставленной задачи. В предложенной системе диагностики качества
топлива (СДКТ) применен микроволновый метод измерений. Из известных ранее этот
метод наиболее перспективен, так как обеспечивает необходимую точность и
оперативность измерений при экологической чистоте и безопасности работы
персонала.

Предложено три способа определения значений УТС топлив, которые
применяются в зависимости от условий производства, необходимой точности
полученных результатов и затрат времени на диагностику.

Первый способ основан на СВЧ измерениях электромагнитных параметров с
применением измерительной линии и нового метода обработки результатов [2].

Второй способ предусматривает применение СВЧ измерителя КСВН и
ослабления для автоматического сканирования в определенном частотном диапазоне с
последующим применением нового метода обработки результатов [3].

Третий способ позволяет производить СВЧ измерения в режиме реального
времени движущегося на небольшом расстоянии от МД топлива. Например, при
движении угля на конвейерной ленте или топочного мазута в трубопроводе [3].

Отличие третьего способа от первого и второго заключается в особенностях
конструкции МД, схемы подключения СВЧ компонентов к измерителю КСВН и
ослабления и применении нового метода обработки результатов.

При измерениях первым и вторым способом исследуемое топливо заключено
неподвижно в МД, который выполнен в виде отрезка волновода (волноводный метод),
или в измерительном резонаторе (резонаторный метод).

С применением современной аппаратуры предложенная система обеспечивает
точность полученных результатов с относительной погрешностью порядка 5 – 8 %.

1. Брандт, А. А. Исследование диэлектриков на СВЧ / А. А. Брандт. – М. :
Физматиздат, 1964. – 404 с.
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2. Бухаров, С. В. Диагностика параметров качества угля и жидких
нефтепродуктов электромагнитными методами / С. В. Бухаров, В. В. Овсяников //
Вісник НТУУ "КПІ". – 2011. – Вип. 45. – С. 120-129. (Серія «Радіотехніка.
Радіоапаратобудування»).

3. Овсяников, В. В. Алгоритм контроля и система управления энергетическими
показателями топлива на тепловых электростанциях / В. В. Овсяников // Науковий
вісник НГУ. – Днепропетровск, 2012. – № 3. – С. 114-119.

INFORMATION MANAGEMENT SYSTEM FOR HEAT GENERATING
OBJECTS QUALITY INDICATORS FUEL

V. Ovsyanikov.
Dep. Electrical supply, State Higher Educational Institution "National Mining University".

Information Management System for quality indicators fuel thermal power plants and
other heat-generating facilities offered. The system is based on the use of of perspective
method for measuring the microwave electromagnetic parameters of fuel. With the use of
modern equipment, this system provides high accuracy of the results.

ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ЦИФРОВОГО
ТЕЛЕБАЧЕННЯ

Ю. Красовська, В. Магро.

Дніпропетровський національний гірничий університет.
www.nmu.ua, polskrasovj@gmail.com

Сучасні світові тенденції розвитку передавальної телевізійної техніки полягають
у переході на цифрові стандарти мовлення [1; 2]. Нині Україна знаходиться на етапі
заміни аналогового телебачення цифровим. Але існує безліч технічно-організаційних
проблем, пов’язаних з впровадженням систем DVB-T2.  Розглянемо основні з них.

При обмеженості коштів або обмеженні в нових частотних ресурсах на
початковому етапі переходу максимально використовується наявне антенне
устаткування. Це дозволяє сформувати зону мовлення, подібну вже наявній для
аналогової мережі.

На даному етапі можна розглянути два типи мовлення: з розподілом за часом та
розділенням по частоті. У першому випадку, перехід від аналогового до цифрового
режиму здійснюється  перекомутацією випромінювачів. З метою мінімізації нелінійних
спотворень DVB сигналу вихідний рівень підсилювача потужності знижується на 4-6
дБ. Однак радіус покриття при цьому не зменшується, а форма зони покриття –
зберігається. У другому випадку, сумісно випромінюються аналоговий і цифровий

www.nmu.ua
mailto:polskrasovj@gmail.com
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сигнали з розділенням по частоті, але при роботі на один антенно-фідерний тракт. При
цьому рівень вихідної потужності необхідно додатково знизити на 2,5-3 дБ.

В обох випадках контролюється допустима потужність передачі антенно-
фідерних пристроїв (АФП). Найбільш часто через обмежену смугу пропускання
каналоутворюючого обладнання у вже існуючих АФП несучі частоти аналогового і
цифрового мовлення розташовують у сусідніх каналах. Смуга частот сигналу DVB-T
складає 7,61 МГц при смузі частот, що відводиться, 8 МГц, тобто між спектрами
аналогового і цифрового мовлення існує невеликий частотний інтервал величиною
порядку 0,2 МГц. Слід зазначити, що реальні смугові фільтри, які входять до типового
ВЧ антенного суматора, мають кінцеву величину крутості схилів АЧХ, внаслідок чого,
при роботі на сусідніх каналах фільтри неминуче вносять спотворення в груповий час
затримки. З метою виключення такого небажаного ефекту варто використовувати
фільтри з максимальною прямокутністю, а в аналоговий канал вносити відповідні
частотні коректори вихідного спектра сигналу.

Смуга частот сигналу DVB-T приблизно визначається загальною кількістю
несучих коливань і рознесенням між ними. У прилеглих частотних діапазонах біля
мінімальної смуги пропускання потужність також не нульова. Її рівень залежить від
попередньої фільтрації після генерації сигналу, нелінійних спотворень підсилювача
потужності і якості фільтрації на його виході. Бічні пелюстки DVB сигналу
простираються в сусідні канали, викликаючи тим самим інтерференцію з іншими
корисними сигналами. Специфікацією DVB-T визначено жорсткі вимоги до
позасмугового спектра DVB-T сигналу. У ТБ-радіоканалі спектр системи DVB-T за
рахунок використання схеми модуляції OFDM має дуже хорошу прямокутність.

Для кожної із систем кольоровості спектру сигналу OFDM обмовляються свої
позасмугові спектральні маски. При цьому, існує  поняття критичної і некритичної
маски. Некритична маска використовується при роботі із сусіднім аналоговим каналом,
визначає мінімальні захисні вимоги відносно аналогового каналу і використовується у
випадках, якщо:

- аналогові і цифрові канали передаються в одній поляризації;
- складові потужності цих двох передавачів – однакові (пікова аналогова

потужність дорівнює усередненій цифровій потужності).
Критична маска використовується у тих випадках, коли DVB-T2 передавач

використовується разом з іншими (низькопотужними) у сусідніх каналах. У цих
випадках, вимоги по вибірковості (позаканальне придушення) істотно вище, ніж у
випадку некритичної маски.

Якщо у сусідніх каналах здійснюється мовлення, то в залежності від
співвідношень еквівалентних випромінюваних потужностей DVB-T передавача і
передавачів у суміжних каналах, від типу сигналу в сусідніх каналах використовують
DVB-T фільтри, призначені для забезпечення некритичної і критичної спектральної
маски. Це складні багаторезонаторні фільтри. Такі фільтри мають відносно великі
втрати. Так, наприклад, потужний DVB-T фільтр із некритичною маскою від кращих
виробників досягає рівня 25% по потужності DVB-T, а для фільтрів із критичною
маскою – до 50% по потужності. У зв’язку з такими втратами у вихідних DVB-T
фільтрах необхідно чітко розрізняти дані по вихідних потужностях DVB-T передавачів,
декларованих виробниками. Слід зазначити, що рівень вихідної потужності передавача
є компромісом між досягненням оптимальних характеристик сигналу DVB-T для
конкретних умов мережі DVB-T і максимальним рівнем поля в заданій зоні приймання.
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Встановлено, що пікфактор (відношення пікової потужності до середньої
потужності) при передачі сигналів СOFDM досягає 15 дБ, тоді як в аналогових
передавачах зі спільним підсиленням сигналів зображення та звукового супроводу він
приблизно дорівнює 6 дБ. Піддати сигнал СOFDM компандуванню не рекомендується
через можливе різке збільшення внутрішньосмугових завад. Тому для підвищення
ефективності підсилювачів потужності доводиться працювати із заходом на верхню
частину амплітудної характеристики, а у збуджувачі вводити передкорекцію. Наявність
цифрового коректора нелінійності для коригування АЧХ в лінійному режимі і
нелінійності транзисторних підсилювачів у нелінійному режимі дозволяє зменшити
спотворення сигналу DVB-T при одночасному збільшенні коефіцієнту корисної дії
передавача.

1. Песков, С. Н. Рекомендации по внедрению DVB эфирного вещания / С. Н.
Песков // Телеспутник. – 2007. – Вип. 2-5.

2. Д. Ильченко Основные тенденции развития рынка цифровых передатчиков
DVB-T / Д. Ильченко // 625-UA. – 2006. – Вип. 10.

FEATURES OF DIGITAL TV INTRODUCTION
Y. Krasovska, V. Мagro.

Department of the Information Security and Telecommunications, National Mining
University, Dniepropetrovsk, Ukraine

This article shows general information about characteristics of digital TV transmitters,
requirements to it, and features of their constructions, based on the analysis of articles [1; 2]
and others.

ОБОБЩЕННАЯ МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ В ОБЪЕМЕ РАБОЧЕГО
ПРОСТРАНСТВА ФЕРРОСПЛАВНОЙ ЭЛЕКТРОПЕЧИ

В. Нежурин, В. Куваев, М. Каряка, С. Щетинин.

Днепропетровская национальная металлургическая академия Украины.
karyakamariya@gmail.com

Опыт эксплуатации ферросплавных электропечей (ФП) показывает, что
поддержание оптимального шихтового, электродного и электрического режимов
конкретного технологического процесса является основой достижения максимальной
технико-экономической эффективности выплавки сплава.

Решение этой задачи обеспечивается выбором оптимальных параметров ванны
печи,  печного контура и поддержанием рационального электрического режима плавки,
что создает требуемое, с точки зрения термодинамики, распределение энергии,
вводимой в рабочее пространство ванны печи.

mailto:karyakamariya@gmail.com


Секція І. ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ

Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених і студентів
«ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ СУЧАСНОЇ ЕЛЕКТРОНІКИ, ІНФОРМАЦІЙНИХ ТА

КОМП'ЮТЕРНИХ СИСТЕМ» MEICS-2015
25-27 листопада 2015 р,. Дніпропетровськ, Україна

96

Однако громоздкость и трудоемкость методов инструментального исследования
ванны действующих печей не позволяет оценить ожидаемое распределение энергии в
проектируемых или реконструируемых ФП [1, с. 37-40; 2, с. 35-38].

Авторами была сделана попытка решения задачи разработки обобщенной
осесимметричной математической модели распределения плотности тока в сечении
самообжигающегося электрода и удельной активной мощности в объеме рабочего
пространства ванны ФП по методу вторичных источников в форме интегральных
уравнений Фредгольма ІІ рода с привлечением экспериментальных данных
действующих печей [3, с. 56-58].

Преимущество метода вторичных источников состоит в возможности
построения эффективных численных алгоритмов расчета полей, ориентированных на
применение современной вычислительной техники и пригодных для неоднородных
сред и сложных форм границ раздела сред, характерных для ФП.

Структура реакционной зоны рабочего пространства круглой трехэлектродной
ФП, выплавляющей силикомарганец, модель которой была разработана, симметрична
оси каждого электрода. Исходя из условий осевой симметрии, рассматривалось
радиальное сечение самообжигаюшегося электрода и реакционной зоны с подводом
тока через сверхпроводящий контакт электрода, находящегося в неоднородной среде, и
отводом через сверхпроводящую ванну сплава.

При построении модели принимались следующие допущения: ванна круглая с
тремя круглыми симметрично расположенными электродами; объем шихтовых
материалов ванны состоит из реакционной зоны с проводимостями 5  и 6 , и объема
шихты с проводимостями 3  и 4 ; жидкий расплав (поверхность S5) и поверхности S1,
S2, S3, S4 сверхпроводящие (    ); электроды состоят из двух зон с проводимостями

1  и 2 ; правая цилиндрическая система координат имеет начало в центре ванны на
уровне колошника; ввиду незначительного влияния поверхностного эффекта влияние
магнитного поля не учитывалось.

С учетом принятых допущений и условий разработанная модель представлена
на рис. 1а.

На рис. 1б представлены результаты математического моделирования
распределения энергии в рабочем пространстве ванны круглой силикомарганцевой
печи типа РКГ-75 со следующими параметрами: активная составляющая тока электрода
Iaэ=100 кА; диаметр ванны печи Dв = 12600 мм; высота шихтовых материалов Нв = 3500
мм; диаметр распада электродов Dр = 5600 мм; диаметр электрода Dэ = 2000 мм,
полусферическая форма торца электрода и глубина его погружения в ванну печи 1 м, а
также кривые распределения плотности тока в сечении электрода и линии равной
удельной активной мощности в рабочем пространстве в предположении, что мощность
сосредоточена в центре выбранных элементарных площадок радиального сечения
ванны по оси ванны и электрода.

Результаты моделирования проверены на адекватность на электролитической
ванне печи РКГ-75, где выполнялось соотношение проводимостей зон неоднородности
и геометрии ванны в соответствие с критериями теории подобия.

Анализ полученных результатов показывает, что значение удельных активных
мощностей в выделенных точках, полученные расчетным и экспериментальным путем
и представленные в относительных единицах, совпадают с инженерной точностью.

Для действующих ФП предлагаемая модель может быть использована для
совершенствования системы управления технологическим процессом выплавки
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ферросплавов в случае непрерывного контроля распределения энергии в ванне печи
для различных значений посадки электродов.

Рис. 1.
а – расчетная математическая модель распределения мощности в ванне печи;

б – расчетное распределение энергии в ванне печи
(1 – кольцо электрододержателя, 2 – самообжигающийся электрод, 3 – рабочее пространство печи

с зонами неоднородности, 4 – сплав (силикомарганец)

1. Карманов, Э. С. Исследование скорости и характера схода шихтовых
материалов при выплавке марганцевых сплавов в закрытых руднотермических
электропечах / Э. С. Карманов, В. И. Нежурин // Сталь, 1991. – № 7. – С. 37-40.

2. Кузьменко,  С. Н. Определение параметров и характеристик элементов схем
замещения ванн рудовосстановительных электропечей / С. Н. Кузьменко, А. В.
Николенко //Сталь. – 2005. – № 12 – С. 35-38.

3. Ольдзиевский, С. А. Математическое моделирование электрических полей
печей рудной электротермии / С. А. Ольдзиевский, В. А. Кравченко, В. И. Нежурин, И.
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GENERALIZED MATHEMATICAL MODEL OF ENERGY
DISTRIBUTION IN VOLUME OF WORKING SPACE OF

FERROALLOYS FURNACE

V. Neshurin, V. Kuvaev, M. Karyaka, S. Schetinin.

Dep. of electrical engineering and electromechanic, National Metallurgical Academy of
Ukraine, Dnepropetrovsk, 49600, Ukraine, karyakamariya@gmail.com

Conducted theoretical research of distributing energy in working space of ferroalloys
furnace, that provides improvement of elaboration and reconstruction of furnaces.
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ДЕКОМПОЗИЦИОННЫЙ МЕТОД РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ДОЛГОВЕЧНОСТИ

КОРРОДИРУЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ

Д. Зеленцов, Л. Короткая, Н. Науменко.

Украинский государственный химико-технологический университет, Днепропетровск,
dmyt_zel@mail.ru

При решении практических задач, связанных с прогнозированием долговечности
металлических конструкций, функционирующих в агрессивных средах (АС), особое
значение приобретает проблема точности моделирования коррозионных процессов. В
общем случае моделирование коррозии во времени предполагает численное решение
задачи Коши для систем дифференциальных уравнений (СДУ), описывающих процесс
накопления геометрических повреждений. Повышение точности за счёт увеличения
количества узлов временной сетки приводит к резкому увеличению вычислительных
затрат.

В настоящей работе предлагается алгоритм решения задачи прогноза
долговечности корродирующих статически неопределимых шарнирно-стержневых
конструкций (ШСК), основанный на априорном определении зависимости внутренних
усилий в стержнях и численном решении только одного дифференциального уравнения.

Процесс изменения вследствие коррозии геометрических размеров
конструкционных элементов имеет вид системы обыкновенных дифференциальных
уравнений первого порядка [1].

Очевидно, на изменение напряжений в стержневых элементах будут влиять два
фактора: изменение площади сечений и изменение усилий. Величина коррозионного
поражения в элементе, от которого и зависит площадь сечения, определяется величиной
напряжения только в этом элементе. При постоянном значении усилия СДУ
вырождается в совокупность несвязанных дифференциальных уравнений,
отличающихся лишь параметрами.

Долговечность любого конструкционного элемента может быть определена
аналитически, то есть точно (для принятой модели коррозионного износа) [1]. Таким
образом, решение задачи прогноза долговечности статически определимых ШСК,
функционирующих в АС, сводится к решению независимых дифференциальных
уравнений. Это решение может также служить приближённой оценкой долговечности
статически неопределимых конструкций. Его погрешность будет определяться законом
изменения усилий в стержневых элементах [1].

В статически неопределимых конструкциях усилие в данном элементе зависит
от изменяющихся во времени жесткостных характеристик всех элементов. Именно это
определяет связь между уравнениями СДУ.

На характер изменения усилий во времени кроме параметров коррозионного
износа оказывают влияние такие факторы, как топология конструкции и её начальные
геометрические параметры, граничные условия и условия нагружения, количество
элементов системы. Формализовать эту зависимость, а, тем более, получить
аналитическое решение системы дифференциальных уравнений не представляется
возможным. Следует отметить, что изменение внутренних усилий оказывает меньшее
влияние на скорость коррозионного процесса, чем изменение площадей сечений.

mailto:dmyt_zel@mail.ru
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Функция, аппроксимирующая зависимость усилия в стержне от времени  tQ ,
может быть построена только в результате решения СДУ. Если зависимость усилия в
элементе, который определяет долговечность конструкции в целом, от времени будет
формализована, то вместо системы дифференциальных уравнений достаточно получить
решение единственного уравнения, причём, с любой степенью точности. На
расхождение между гипотетическим точным решением СДУ и решением одного
уравнения будет влиять только погрешность аппроксимации.

Исходя из этого, решение задачи долговечности предлагается проводить в два
этапа.

Первый этап (этап прогноза) предполагает численное решение СДУ с
минимальным количеством узловых точек для определения номера элемента,
определяющего долговечность конструкции, и построения для него аппроксимирующей
функции  tQQ  . В результате реализации первого этапа определяется приближённое
значение долговечности конструкции, подверженной коррозионному износу.

На втором этапе (этапе коррекции) численно решается единственное
дифференциальное уравнение, описывающее процесс коррозионного разрушения в
этом элементе при формализованной зависимости внутреннего усилия от времени.

Результаты численных экспериментов позволили сделать вывод о том, что
полином третьей степени весьма точно аппроксимирует закон изменения внутреннего
усилия. Следовательно, на временном интервале  *;0 t , где *t – долговечность
стержневого элемента, достаточно четырёх узловых точек. Таким образом, на этапе
прогноза задача расчёта напряжённого состояния корродирующей конструкции
решается только четыре раза.

Предложенный в работе метод является декомпозиционным, реализован в виде
алгоритма расчёта долговечности конструкций, функционирующих в агрессивных
внешних средах, и может быть обобщён на другие классы конструкций.

1. Зеленцов, Д. Г. Информационное обеспечение расчётов корродирующих
объектов. Математические модели и концепция проектирования систем / Д. Г. Зеленцов,
О. А. Ляшенко, Н. Ю. Науменко. – Днепропетровск : УГХТУ, 2012. – 264 с.

DECOMPOSITION METHOD OF SOLVING THE PROBLEM OF
FORECASTING DURABILITY OF CONSTRUCTIONS,

WHICH ARE SUBJECT TO CORROSION

D. Zelentsov, L. Korotka, N. Naumenko.

Ukrainian State University of Chemical Technology, Dniepropetrovsk.

In this article we propose a decomposition approach to solving problems of forecasting
durability of constructions that operate in the aggressive environment. There are two stages of
this class of solutions: the stage prediction of the constructions and the stage of correction.
The results of numerical experiments using the proposed approach can reduce the number of
iterations in step forecasting. The proposed article approach can be extended to other classes
of constructions.
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ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ОБРОБКИ
АЕРОКОСМІЧНИХ ПРОЕКЦІЙНИХ ЗОБРАЖЕНЬ

С. Середа.

Придніпровська державна академія будівництва та архітектури,
м. Дніпропетровськ. sysereda@mail.ru

Створення нових супутникових систем дистанційного зондування неможливо без
впровадження сучасних інформаційних технологій. Сучасні автоматизовані системи
дистанційного збору і обробки даних, як правило, отримують інформацію про об’єкти
дослідження у вигляді їх растрових зображень [1], сформованих проекційними
засобами. Такі зображення характеризуються значними об’ємами, що ускладнює їх
передачу і збереження, а також надлишковістю з точки зору людини [2]. При збереженні
фотограмметричних знімків специфічною проблемою є також необхідність вибірки
лише частини зображення та можливого масштабування. Ці особливості накладають
свої обмеження на методи компресії зазначених зображень, що визначає актуальність
розробки відповідних алгоритмів. Існуючі алгоритми стиснення відеоінформації у
вигляді растрових зображень можуть класифікуватися за багатьма ознаками, серед яких
– ступінь стиснення, симетричність, математичні методі, що покладені в основу
алгоритму, клас зображень, для яких оптимізовано алгоритм, тощо. Однією з основних
характеристик алгоритму є наявність втрат при застосуванні процедури стиснення [2].
Розвиток сучасних методів стиснення зображень характеризується застосуванням в
рамках одного алгоритму різних підходів в поданні (кодуванні) вихідного зображення,
які максимально враховують його структуру і кольорові властивості. Прикладом такого
алгоритму є JPEG 2000, в якому одночасно застосовується дискретне вейвлет-
перетворення, арифметичне стиснення та управління якістю окремих областей
зображення. Він дозволяє виконувати стиснення як з втратами, так і без них. Даний
алгоритм є в значній мірі універсальним, але не враховує такі особливості проекційних
зображень автоматизованих (зокрема, фотограмметричних) систем як
мультиспектральність, нерівномірне квантування, надаючи, між тим, засоби, що для
таких зображень є непотрібними (наприклад, прозорість).

Процедура стиснення, що пропонується, виконується за наступною схемою:
вихідне зображення  оптимальне дискретне подання  послідовність бінарних
образів (основних компонент) + деталізуючий образ (допоміжна компонента) 
послідовність стиснутих бінарних образів + стиснутий допоміжний образ. Вихідне
зображення подається функцією розподілу яскравості  rf , де  yx,r — радіус-
вектор точки зображення в картинній площині. Оптимальне дискретне кодування
здійснюється на основі нерівномірного квантування за рівнем яскравості. Отримане
таким чином растрове зображення має значно вищу сигнальну ентропію
(інформативність) в порівнянні з растровим відповідним зображенням, одержаним при
рівномірному квантуванні. Наступним етапом є подання растрового зображення
послідовністю його бінарних і деталізуючого образів:

     rrr P

P

k
kk ffZf ~

1




, (1)

де  rkf – бінарний образ вихідного зображення, отриманий на k-ому кроці деталізації;
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kZ – поріг яскравості виділення бінарного образу на k-ому кроці деталізації; P –

кількість виділених бінарних образів;  rPf
~ – деталізуючий образ, виділений на P-ому

кроці деталізації. Виділення бінарного образу на k-ому кроці деталізації здійснюється
за формулою:
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а деталізуючого образу:

     rrr kkkk fZff  1
~~ . (3)

При цьому поріг яскравості kZ  обчислюється як декартовий момент зображення

 r1
~
kf  0-го порядку:
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де ijr – радіус-вектор, що визначає положення піксела зображення  r1
~
kf  в i-му рядку

та j-му стовпці растра; iN , jN – розрізнювальні здатності зображення по вертикалі та
горизонталі, відповідно.

В результаті при фіксованому значенні рівня деталізації P вихідне зображення
подається у вигляді послідовності:

       rrrr PPP ffffZZZ ~,,,,,, 2121  , (5)

якої достатньо, щоб на основі виразу (1) відновити вихідне зображення  rf  без втрат
якості. Проведення подальших досліджень буде пов’язано з визначенням оптимального
значення рівня деталізації P, який би забезпечив максимальне стиснення зображень
різної природи: фотограмметричних, рентгенівських, ультразвукових та ін., і вибором
відповідних (більш адекватних) алгоритмів стиснення компонент подання зображення.

1. Hnatushenko, V. V. Pansharpening technology of high resolution multispectral and
panchromatic satellite images / V. V. Hnatushenko, Vik. V. Hnatushenko, O. O. Kavats, V. Yu.
Shevchenko // Scientific Bulletin of National Mining University. – 2015. – Issue 4 (5). – P. 91-98.

1. Гнатушенко, В. В. Стиснення растрових проекційних зображень на основі їх бінарних
образів / В. В. Гнатушенко, О. В. Реута // Прикладна геометрія та інженерна графіка. - К. :
КНУБА, 2004. – Вип. 74. – С. 146-152.

INFORMATION TECHNOLOGIES AEROSPACE PROJECTIVE
IMAGE PROCESSING

S. Sereda.
Dnieper State Academy of Construction and Architecture, Dnepropetrovsk.

The paper illustrates the application of advanced information technologies for remote
sensing of the earth's surface and the technique of lossless compression of raster satellite
images through the use of binary images of the variable detail.
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ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ API
ДЛЯ РОЗШИРЕННЯ БІБЛІОТЕК В СИСТЕМАХ

АВТОМАТИЗОВАНОГО ПРОЕКТУВАННЯ

О. Спірінцев, О. Баланенко, О. Сафонов.

 Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара.
v.spirintsev@gmail.com, coopper1993@rambler.ru, leftonevirus@yandex.ua

Сучасний ринок програмного забезпечення автоматизації підготовки
виробництва насичений найрізноманітнішими універсальними САПР, що здатні істотно
полегшити роботу проектувальника. Разом з тим, не дивлячись на величезну кількість
такого виду інструментальних засобів автоматизації інженерної діяльності, універсальні
системи часто недостатньо ефективні для вирішення конкретного завдання користувача,
часто інформаційно несумісні.

Більшість застосовуваних у промисловості тривимірних САПР можуть бути
використані як основа для побудови спеціалізованих САПР, які вирішують завдання
розрахунку і проектування конкретного класу виробів. При цьому необхідно об'єднати
розрахунковий модуль, який визначає розмірні та інші параметри проектованого об'єкта
з уже наявним в САПР тривимірним геометричним ядром. Цей процес здійснюється за
допомогою API-інтерфейс прикладної програми. Набір таких інтерфейсів забезпечує
взаємозв'язок між зовнішніми модулями прикладної програми і низькорівневими
функціями ядра, а так само між компонентами ядра – різними бібліотеками, що істотно
підвищує потенційні можливості застосування універсальних систем в специфічних
предметних областях.

Попередні дослідження [1; 2], були орієнтовані на розробку програмного
забезпечення для конкретної CAD (computer-aided design) системи із застосуванням
мови програмування Delphi. Цей факт істотно звужував область використання
запропонованого програмного забезпечення. Тому проведені дослідження ставили за
мету розробити універсальне програмне забезпечення на базі мови програмування C# з
використанням API для розширення бібліотек в найбільш поширених системах
автоматизованого проектування: КОМПАС, Autodesk Inventor, SolidWorks.

На рис. 1 наведено загальну схему параметризації моделі.

Рис. 1. Загальна схема зміни конфігурації 3D моделі

Робота з процесами CAD-систем здійснюється за допомогою COM (Component
Object Model – об'єктна модель компонентів) об'єктів. Загальний алгоритм роботи:

1) Створення COM об'єкта, використовуючи системний метод CreateInstance,
параметр – тип CAD системи, об'єкт якої створюється;
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2) Відкриття файлу моделі, яка має бути піддана модифікації;
3) За допомогою API функцій відповідної CAD-системи, отримуємо список

параметрів (записуємо їх у користувальницький інтерфейс, що виводить поточні
значення цих параметрів);

4) Після зміни користувачем параметрів 3D моделі і натискання кнопки
«Перебудувати», модель деталі перебудовується.

Ієрархія класів реалізованого програмного модуля «CADet» показана на рис. 2.

Рис. 2. Ієрархія класів програмного модуля "CADet"
Інтерфейс та робота програмного модуля наведено на рис. 3.

Рис. 3. "CADet" - користувальницький інтерфейс модуля САПР

1. Спірінцев, В. В. Використання АРІ- інтерфейсу КОМПАС в автоматизованому
проектуванні / В. В. Спірінцев,  С. В. Троян // Актуальні проблеми дисциплін природничо-
наукової і професійно-практичної підготовки сучасних інженерів : матеріали Всеукраїнської
студентської науково-практичної конференції – Херсон, ХДАУ, 2011. – С. 61-64.

2. Спірінцев, В. В. Розробка спеціалізованого програмного модуля для проектування
типових деталей / В. В. Спірінцев // Сучасні проблеми геометричного моделювання // Збірник
праць ХIV Міжнародної науково-практичної конференції. – Мелітополь, ТДАТУ-2012. – С.
103-107.

SOFTWARE WITH THE USE OF АРI FOR EXPANSION
OF LIBRARIES IN COMPUTER-AIDED DESIGNS

V. Spirintsev, O. Balanenko, O. Safonov.
Department automated information processing systems,

O. Gonchar Dnepropetrovsk national university.
In theses universal software offers on the base of programming language of C# with

the use of АРI for expansion of libraries in the most widespread CAD system. Specialized
CADD executes the task of automation of designer work fully, executing a calculation and
construction  of 3D model.
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ДОСЛІДЖЕННЯ І ВДОСКОНАЛЕННЯ
АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ ПІДТРИМКИ

ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В ОРГАНАХ ДЕРЖАВНОЇ
АВТОМОБІЛЬНОЇ ІНСПЕКЦІЇ, МИТНОЇ СЛУЖБИ ТА

ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ

Б. Мороз1, В. Вікторов2.
1Академія митної служби України, м. Дніпропетровськ.

boris_moroz@inbox.ru
2Національна Металургійна Академія України, м. Дніпропетровськ.

viktorov@ua.fm

Заснована на початку XX століття Н. Вінером наука кібернетика дозволила
ввести кількісні методи в дослідження питання розпізнавання образів. Сфера
прикладних реалізацій теорії розпізнавання образів досить велика. Розвиток і
здешевлення систем цифрового спостереження дозволяє розширити сферу застосування
оптичного розпізнавання.

Зараз в Україні починається впровадження системи автоматичної фіксації
порушень Правил дорожнього руху, яка на даний момент є автоматизованою: в
автоматичному режимі проводиться фіксація порушень, а оформлення штрафних
документів і відправка їх поштою виконується оператором.

Митний кодекс України [1] допускає в певних випадках спрощений митний
контроль. Забезпечення ефективної роботи інформаційних систем в зонах спрощеного
митного контролю є важливим завданням.

Впровадження нових технологій прикордонного контролю дозволяє значно
прискорити пропускні операції без послаблення заходів безпеки. У нинішній політичній
обстановці, враховуючи ситуацію в прикордонній зоні, актуальним є посилення заходів
безпеки на кордоні. Згідно з розпорядженням Кабінету міністрів України № 1068-р від
13 жовтня 2015 [2] передбачається створення зони суцільного технічного і візуального
спостереження за береговою лінією, повітрям і морським просторах.

В процесі експлуатації автоматизованих інформаційних систем органами
державної автомобільної інспекції, митної служби і державної прикордонної служби
незмінно виникне проблема обробки великої кількості інформації. Об'єднання в
майбутньому розрізнених автоматизованих інформаційних систем для централізованого
аналізу і наступного використання інформації особами, що приймають рішення (ОПР)
поставить нове складне завдання. Наведені приклади сфер застосування можна
об'єднати загальним підходом обробки потоків інформації з урахуванням якісних
характеристик інформації, таких як цінність і старіння. Обчислювальні системи
обробки інформації оперують інформаційними потоками різної інтенсивності, при
цьому доводитися вирішувати питання черговості обробки повідомлень. В даному
випадку застосовується так звана дисципліна обслуговування інформаційних потоків.
Сучасні автоматизовані системи підтримки прийняття рішень (СППР) сприяють ОПР в
процесі роботи інформаційну підтримку. Для побудови СППР в органах державної
автомобільної інспекції, митної служби і державної прикордонної служби пропонується
використання дисципліни обслуговування інформаційних потоків Д1 [3]. Проведене
дослідження дозволило виявити умови застосування указаної дисципліни
обслуговування потоків інформації. В цілях підвищення адекватності математичної
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моделі дисципліни обслуговування інформаційних потоків Д1 авторами запропоновані
методи попереднього переформовування вхідних потоків інформації: просіювання і
накладення, використання яких дозволяє зменшити дисперсію вхідних інформаційних
потоків порівняно з дисперсією первинних потоків інформації. Внаслідок цього
змінюються характеристики обробки повідомлень. Результати дослідження свідчать, що
переформовані потоки інформації довантажують систему, ставлячи її в жорсткі умови
роботи за рахунок зниження простоїв. Як додатковий засіб запропоновано адаптивне
управління вектором квантування. В ході експерименту розраховувалися ряд
характеристик і статистичних мір. Застосування методу просіювання інформаційних
потоків спільно з керованим вектором квантування часів обробки гарантовано
призводять до підвищення адекватності моделі керованої дисципліни обслуговування
Д1. Адаптивне управління вектором квантування дозволяє довантажити систему, чим
підвищує ефективність використання закладеного при її проектуванні потенціалу.

1. «Митний кодекс України» від 13.03.2012 № 4495-VI, редакція від 24.07.2015 //
«Відомості Верховної Ради України (ВВР)», 2012, № 44-45, № 46-47, № 48, ст. 552.

2. Розпорядження Кабінету міністрів України від 13 жовтня 2015 р. № 1068-р «Про
затвердження плану першочергових заходів з облаштування державного кордону вздовж
берегової лінії та забезпечення охорони територіального моря України в межахДонецької,
Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей» [Електронний ресурс]. – Режим доступу
http://www.kmu.gov.ua/control/ru/cardnpd?docid=248556620

3. Мороз, Б. И. Организация процессов обработки информации с учетом ценности и
старения в системах автоматизированного управления и информационного обслуживания :
монография / Б. И. Мороз. – Днепропетровск, 1992. – 233 с. – Деп. в Укр ИНТЭИ 08.04.92, №
451-УК 92.

RESEARCH AND DEVELOPMENT OF AUTOMATED
SYSTEM SUPPORT MAKING DECISION INSTATE MOTOR-CAR

INSPECTION, CUSTOM SERVICE AND GOVERNMENT FRONTIER
SERVICE

B. Moroz1, V. Viktorov2.

1Faculty of information, transport systems and technologies, Ukrainian Academy of Customs,
Dniepropetrovsk. 2Dep. of Economic Informatics, National Metallurgical Academy Of

Ukraine, Dniepropetrovsk.

This paper examines the use managed disciplines of service information flows when
deciding of state motor-car inspection, custom service and government frontier service.
Suggested methods for improving discipline maintenance. Computer simulation proved the
feasibility and the conditions of applicability of the proposed methods.
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СРЕДСТВА И ВОЗМОЖНОСТИ ОПТИМИЗАЦИИ И
ПЛАНИРОВАНИЯ РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ОСНОВЕ

ТЕХНОЛОГИИ OPTAPLANNER

Л. Ахметшина, Н. Алексеенко.

Днепропетровский национальный университет им. О. Гончара.
radeonadya@mail.ru

Увеличение мощностей и автоматизация современных предприятий требуют
повышения эффективности решения задач управления всеми его техническими и
человеческими ресурсами. Решение данной проблемы находится в центре внимания
специалистов различных областей науки. Например, регулярно проводятся семинары и
конференции [1], способствующие обмену информацией по созданию новых
эффективных методов и информационных технологий, направленных на оптимизацию
реального процесса на всех уровнях производства и реализации продукции.

В частности, для решения широкого класса задач по автоматизации управления
персоналом с использованием современных инновационных технологий, включая
искусственный интеллект, высокую эффективность показала система OptaРlanner [2].
Впервые она была предложена пользователю в 2006 году Джеффри Де Сметом под
названием Taseree. Эта технология является частью группы проектов Knowledge Is
Everything (KIE) [3], что подразумевает общее название для программных продуктов
OptaPlanner, Drools и jBPM.

Основными отличительными особенностями данной системы являются
интегрируемость, стабильность и возможность использования высокоуровневого языка
Java. OptaPlanner легко сочетается с другими Java и JEE технологиями (рис.1).

Рис. 1. Схема интегрирования системы OptaPlanner с JEEтехнологиями

Особый интерес представляет использование декларативного языка Drools [4],
который является системой управления бизнес-правилами и позволяет прописать
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необходимые требования и ограничения к поставленной задаче, включая в себя язык
описания правил DRL. Каждое правило состоит из некоторого условия и действия,
которое необходимо совершить при его истинности, синтаксис которого имеет вид:

rule "name"// ключевое слово rule и имя, которое должно быть уникальным в рамках
пакета;
attributes // набор модификаторов правила, который является необязательным;
when condition// ключевое слово when и условие, при котором возможно выполнение
правила;
then action// ключевое слово then и действие, которое должно активизировать данное
правило;
end // конец правила.

Модификаторы правил способствуют исключению повторного их выполнения,
что обеспечивает возможность зацикливания; установлению приоритета их
выполнения; заданию языка для описания синтаксиса правил; фиксированию даты
начала и конца действия правила.

В докладе представлены язык описания правил, способ задания приоритетов
выполнения при оптимизации принятия решения, возможность выбора
оптимизационного алгоритма, реализуемого технологией OptaPlanner.

1. ECOS 2015 28th international conference on Efficiency, Cost, Optimization, Simulation and
Environmental Impact of Energy System [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://ecos2015.sciencesconf.org/

2. OptaPlanner[Электронныйресурс]. – Режим доступа: http://www.optaplanner.org/.
3. KIE [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.kiegroup.org/.
4. Drools [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.drools.org/.

MEANS AND OPPORTUNITIES FOR OPTIMIZATION AND
ENTERPRISE PLANNING TECHNOLOGY BASEDOPTAPLANNER

L. Ahmetshina, N. Alekseenko.

Dep. Of Radioelectronics, Dnepropetrovsk National University.
radeonadya@mail.ru

For a wide class of problems of automation of human resource management with the
use of modern innovative technologies, including artificial intelligence, at all levels of pro-
duction and sales of high efficiency of the system showed OptaPlanner. The main features of
this system is integrality, stability and the ability to use high-level language Java. OptaPlanner
combines easily with other Java and JEE technologies. Of particular interest is also the use of
declarative language Drools, which is a system for managing business rules and allows you to
register the necessary requirements and limitations to the task.
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СРАВНЕНИЕ СИСТЕМ УДАЛЁННОГО ДОСТУПА

Д. Бартенев, В. Герасимов, Н. Матвеева.

Днепропетровский национальный университет им. О. Гончара.
kuhelbeher@gmail.com

Удаленный доступ предполагает подключение к другому компьютеру для
получения доступа и распоряжения ресурсами этого компьютера. Благодаря этой
возможности пользователь может решать множество дополнительных задач
дистанционно: проводить консультации, диагностику, мониторинг компьютера. Таким
образом, упрощаются задачи, которые, зачастую, невозможно или нерационально
выполнять на расстоянии.

Рассмотрим протокол RDP, обеспечивающий работу с удаленным компьютером,
и три популярных решения для такого удалённого доступа.

Remote Desktop Protocol. Первая версия этого протокола появилась в Terminal
Services Windows NT 4.0.

На данный момент протокол RDP предлагает такие возможности:
– поддержка 32-битного цвета;
– звук с удалённого ПК переадресовывается и воспроизводится на локальном

компьютере;
– позволяет подключать локальные ресурсы к удалённой машине (mapping);
– позволяет использовать локальный или сетевой принтеры на удалённом ПК;
– позволяет приложениям, выполняющимся в пределах текущего сеанса,

обращаться к локальным последовательным и параллельным портам;
– можно обмениваться информацией через буфер обмена.
Клиенты существуют практически для всех версий Windows, Linux, FreeBSD,

Mac OS X, iOS, Android, Symbian. На данный момент последней доступной версией
является RDP 10, которая вышла в составе Windows 10 [1].

TightVNC
TightVNC — кроссплатформенное решение. Эту программу можно использовать

для решения проблем с компьютером, образовательных целей, администрирования. В
наличии есть версия TightVNC на платформе Java, которая предполагает возможность
удаленного контроля через веб-сервер. На платформе Windows TightVNC
устанавливается как обычное приложение или в качестве системного сервиса.
Поддерживается «тихий» режим, достаточно легко перенести конфигурацию на другие
компьютеры или удаленно обновить сервера.

Инструментарий TightVNC делится на два модуля: WinVNC – серверная часть,
устанавливаемая на удаленной машине, и приложение Viewer, предназначенное для
просмотра содержимого экрана удаленного сервера. В настройках подключения Viewer
задаются адрес VNS-сервера и скорость передачи.

TightVNC удивляет большим количеством настроек, касающихся соединения,
безопасности. Хороший выбор для администратора, но по части переноса на сервер и
дальнейшего обслуживания – не лучший вариант для малоопытного пользователя [2].

NX NoMachine
NX NoMachine – проект итальянской компании Medialogic S.p.A. представляет

собой вариант дистанционной работы. Как и в случае проекта VNC, NoMachine
использует в своей работе два базовых компонента: виртуальный сервер (NX сервер) и
клиент (NX клиент).

mailto:kuhelbeher@gmail.com
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В зависимости от доступного сервера NX клиент может работать по протоколу
RDP, VNC или использовать Х-протокол. Для повышения уровня безопасности
используется SSH и SSL, что особенно актуально при работе через Интернет.

Возможности проекта NoMachine достаточно широки и не заканчиваются
удаленным доступом и администрированием. Например, можно в одном сеансе
GNU/Linux запустить из оконного менеджера KDE окно GNOME сессии. Тонкая
настройка NX клиента позволяет использовать данную технологию на различных типах
сетевых подключений, включая аналоговый модем, ADSL и LAN, применять внешний
сервер шрифтов и выбирать типы передачи графических изображений. На практике это
означает, что производительность NX клиента можно оптимизировать для конкретной
ситуации сеанса удаленного – доступа [3].

TeamViewer – пожалуй, самая известная программа для удаленного контроля
среди бесплатных. Инструментарий позволяет налаживать удаленный доступ к
домашнему компьютеру, управлять Рабочим столом с различных платформ и устройств,
администрировать сервера Windows [2].

TeamViewer может работать с установкой или без неё – в последнем случае
программа работает без администраторских прав доступа. Для установления связи
TeamViewer должен быть запущен на обеих машинах. При запуске TeamViewer
создаётся ID компьютера и пароль. Чтобы установить связь между компьютерами,
клиент-оператор должен связаться с удаленным оператором и узнать его ID и пароль, а
затем ввести их в TeamViewer-клиент.

Сравнение рассмотренных программ представлено в табл. 1.

Таблица 1. Сравнение программ удалённого доступа
Программа Лицензия Шифрование Поддержка

сторонних
протоколов

Платформы Передача
файлов

Многопользова
тельский режим

TightVNC Freeware DES RDP,
VNC/RFB

Windows,
Unix + +

NX No-
Machine

Freeware,
Shareware SSH, SSL RDP, VNC,

X11
Windows,
Linux + +

TeamViewer Freeware,
Shareware RSA, AES RDP, VPN

Windows,
Linux, Mac
OS,
Android,
iOS

+ +

Выделить безусловного лидера среди рассмотренных программ очень сложно.
Каждая система имеет свою сферу применения. TeamViewer – наиболее универсальное
решение для удалённого доступа, но его недостатком является ограничение удаленного
сеанса (5 минут в бесплатной версии, если использовать в коммерческих целях).
TightVNC хорошее решение для администрирования благодаря множеству настроек,
касающихся соединения. Благодаря гибким настройкам NX клиента NX NoMachine
лучше всего подойдёт для коммерческого и личного использования.

1. Remote Desktop Protocol [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://ru.wikipedia.
org/wiki/Remote_Desktop_Protocol

2. Путеводитель по программам для удаленного управления [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: http://www.ixbt.com/soft/remote-control-freeware.shtml

3. NX NoMachine [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/
wiki/NX_NoMachine

http://www.ixbt.com/soft/remote-control-freeware.shtml


Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених і студентів
«ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ СУЧАСНОЇ ЕЛЕКТРОНІКИ, ІНФОРМАЦІЙНИХ

ТА КОМП'ЮТЕРНИХ СИСТЕМ» MEICS-2015
25-27 листопада 2015 р, Дніпропетровськ, Україна

110 Секція ІІ. Комп'ютерні системи і компоненти

COMPARING SYSTEMS OF REMOTE ACCESS

D. Bartenev, V. Gerasimov, N. Matveeva.
Computer Systems Engineering Department, Dniepropetrovsk National University.

Consider systems of remote access, namely, TightVNC, NX NoMachine and
TeamViewer and given a brief description. Table shows their comparative characteristics.
Also considered Remote Desktop Protocol and its possibilities.

ОЦІНКА КРИТЕРІЮ ЯКОСТІ ДЛЯ БЕЗПРОВІДНОГО
КАНАЛУ СТАНДАРТУ 802.11

Д. Михалевський.

Вiнницький нацiональний технiчний унiверситет.
adotq@ukr.net

Для мереж сімейства стандартів 802.11х, як і для будь-яких інших, є актуальним
постановка та вирішення задач діагностики їх параметрів, які потребують пошук нових
ефективних рішень. Найголовнішою структурною одиницею таких мереж, є
безпровідний канал, характеристики якого мають найбільший вплив на критерій якості
мережі. Тому, в даній роботі спробуємо визначити критерій якості, для безпровідного
каналу передачі інформації стандарту 802.11.

У стандарті 802.11, як і у всіх сучасних мережах, існує система контролю якості
послуг (QoS). У зв’язку із цим, враховуючи роботу [1], для будь-якого потоку
інформації через безпровідний канал, критерій якості можна записати так:

),,),...(),...((),,,,( 11 pmoncзв LlLyySxxSfttNVPS  . (1)

де V – ефективна швидкість передачі інформації із використанням QoS; P –
рівень потужності сигналу на вході приймача; N – кількість помилок, які виникають
при передачі; вt – затримка при передачі пакетів; зt – затримка при операціях розподілу
даних; L – рівень інтенсивності трафіку; l – довжина пакету; pL – рівень пріоритету
трафіку; )...( 1 nc xxS – характеристика середовища передачі, яка залежить від сукупності
параметрів nx , до яких можна віднести затухання сигналу, потужність
інтерференційних завад, потужність шумів, відстань між приймачем та передавачем і т.
інш.; )...( 1 mo yyS – характеристика обладнання, за допомогою якого створений
безпровідний канал, яка залежить від сукупності параметрів my : потужність сигналу на
вході приймача, рівень сигнал/шум, кількість помилок у прийнятих кадрах, кількість
втрачених пакетів і т. інш.

mailto:adotq@ukr.net
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1. Информационно-комуникационные технологи в управлении : монография
[А. А. Косолапов, А. В. Кувшинов, А. П. Нырков, Д. В. Михалевський и др.] – Одесса:
Куприенко СВ, 2015. – 245 с.

EVALUATION OF QUALITY CRITERIA FOR 802.11 WIRELESS
CHANNEL

D. Mykhalevskiy.
Department of telecommunicational systems and television, Vinnitza.

The most important building block of such networks are wireless channel whose
characteristics have the greatest impact on network quality criteria. Therefore, in this paper
the criterion of quality for wireless information transmission channel 802.11. It takes into
account the characteristics of the transmission medium, the characteristic features of the
equipment and the transfer of information.

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЭКЗОСКЕЛЕТА
Н. Фурса.

Национальный аэрокосмический университет имени Н. Е. Жуковского, Харьков.
natasha.xai@gmail.com.

С каждым годом робототехника захватывает все больше сфер деятельности
человека. Изначально подобие роботов, либо механизмов, относящихся к роботам,
выпускались сугубо для военных целей, однако, чем больше данная сфера развивалась,
тем глубже в быт человечества входили роботы. На данном этапе развития роботы
помогают человеку в быту, медицине, а также на различных типах заводов, они
заменяют деятельность человека полностью, либо частично. Такое применение
современных технологий позволяет сильно сократить время производства тех или иных
изделий, а также повысить качество производства.

В медицине биомеханика позволяет людям, с ограниченными возможностями,
почувствовать себя полноценными. Так, экзоскелеты позволяют ходить людям, которые
ранее этого не могли, либо были лишены этой возможности.

В современном мире количество инвалидов стремительно растет, это связанно с
различными факторами, начиная от автомобильных аварий заканчивая войнами,
которые все больше и больше захватывают наш мир. Все эти факторы могут лишить
человека возможности ходить либо сильно затруднить процесс перемещения, что
приводит к жизни в коляске. Однако не все странны, города имеют возможность
обеспечить комфортную жизнь для таких людей, что приводит к большим проблемам.

Для того, чтобы обеспечить всех людей нормальной жизнью компании Росси и
США работают на благо граждан с проблемами опорно-двигательными системами,
выпуская экзоскелеты [1]. Однако стоимость такой системы велика и время ее выпуска
долгий процесс. Поэтому данное производство необходимо автоматизировать как в
параметрах времени, так и в денежном плане.

Главными задачами проектируемой системы, является:
- сокращение времени проектирования;

mailto:xai@gmail.com
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- снижение стоимости медицинского экзоскелета.
Для решения поставленных задач, была спроектирована система автоматизации,

которая включает в себя программный продукт, набор моделей стандартных элементов,
которые внесены в базу данных и модель экзоскелета в целом. Чтобы сократить
стоимость рабочего экзоскелета, дорогостоящие и индивидуальные для каждого
человека детали конструкции печатаются на 3D принтере [2].

Перед написанием программного обеспечения, система была подвергнута
декомпозиции. На рис. 1 отображена схема системы после проведения декомпозиции.

Рис. 1. Декомпозиция системы

В ходе анализа области проектирования и производства экзоскелетов были
выявлены основные проблемы. При изучении проблем был сформирован список задач,
а также разработаны пути их решения. В итоге была построена система
проектирования, которая включает в себя программу, базу данных и модели
необходимых деталей для построения медицинского экзоскелета под заказ человека.

1. Экзоскелет Ekso Bionics для людей с ограниченными возможностями [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: http://novostey.com/science/news397110.html.

2. Как работает 3D принтер? [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://3dreams.
com.ua/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-3d-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%
BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0/.

COMPUTER-AIDED DESIGN OF THE EXOSKELETON
N. Fursa.

Dep. National Aerospace University the N.E. Zhukovskii, Kharkov.
The sphere of production exoskeletons has several drawbacks. To solve these

shortcomings has been develop of automation systems design of the exoskeleton. The system
includes software, database and models of standard elements. Also, in the system were
connected the 3D printing technology.

http://novostey.com/science/news397110.html
http://3dreams
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РОЗРОБКА СПОСОБУ ТРАНСПОРТУВАННЯ МАТЕРІАЛІВ
В УМОВАХ ШАХТИ НА ОСНОВІ

МОДЕЛІ Т-КЛІТИН
Ю. Дікова.

Донецький національний технічний університет, м. Красноармійськ.
Juli.dikova@gmail.com

На сьогоднішній день все більш поширеним стає використання на шахтах
автоматизованих систем управління, серед яких є і системи шахтної логістики [1].
Однак на ділянках шахтного транспорту, де для організації сполучення між вузлами
використовується декілька видів транспортних засобів, орієнтовані на відповідний
ландшафт ділянки, задача пошуку оптимального маршруту транспортування повинна
враховувати такі особливості, як:

- відсутність маршруту між деякими ребрами;
- деякі маршрути можуть бути реалізовані з використанням транспортних засобів

різних типів характеристиками, що веде до необхідності врахування їх характеристик;
- економічні обмеження, пов'язані з вартістю транспортування, транспортних

засобів, прокладки маршруту та ін.
Таким чином, завдання оптимального маршруту зводиться до задачі вибору

маршруту і типу транспортного засобу, що дозволяють мінімізувати час
транспортування і задовольняють економічним обмеженням.

Для вирішення задачі транспортування матеріалів в умовах шахти були
проаналізовані існуючі методи пошуку оптимального маршруту, найпоширенішими
серед яких є: точні методи, нейромережеві, евристичні методи, метаевристичні методи.
За результатами дослідження метаевристичні [2] методи виявилися найбільш
ефективними, оскільки, крім квазіоптимального рішення задачі, вони дозволяють
враховувати ряд обмежень.

В роботі пропонується модифікувати одну з метаеврістик, а саме – модель Т-
клітин [3]. Відмінною особливістю цього методу є використання трьох субпопуляцій
клітин – нових клітин, виконавчих клітин і клітин пам'яті, а також можливість
використовувати функцію мети з обмеженнями. При формуванні нових клітин не
враховуються обмеження, а при формуванні субпопуляцій клітин пам’яті та виконавчих
клітин обмеження повинні бути враховані. Для формування субпопуляцій виконавчих
клітин та клітин пам’яті відбираються клітини як з врахуванням лише функції мети, так
і з врахуванням функції мети та обмежень. При цьому для клітин пам’яті відбір
відбувається з більш суворим порогом. Також відмінність субпопуляцій полягає в тому,
що при формуванні субпопуляції нових клітин мутація не використовується взагалі, при
формуванні виконавчих клітин мутація не враховує номер ітерації, а при формуванні
клітин пам’яті мутація враховує ще й номер ітерації.

Однак, застосовно до поставленої задачі, необхідно модифікувати його функцію
мети і оператори. Модифікована модель Т-клітин включає в себе наступні блоки:

- представлення клітин і створення субпопуляції нових клітин з урахуванням
допустимих маршрутів для наявних транспортних засобів;

- завдання функції мети і обмежень;
- обчислення значення динамічного допуску для субпопуляції нових клітин;
- створення субпопуляції виконавчих клітин;
- оператор мутації субпопуляції виконавчих клітин на основі 2-opt з урахуванням

обмежень і допустимих маршрутів для конкретного типу транспортного засобу;

mailto:dikova@gmail.com
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- обчислення значення динамічного допуску для субпопуляції виконавчих клітин;
- створення субпопуляції клітин пам'яті;
- оператор мутації субпопуляції клітин пам'яті на основі 2-opt в комбінації з

імітацією відпалу та з урахуванням обмежень і допустимих маршрутів для конкретного
типу транспортного засобу;

- обчислення значення динамічного допуску для субпопуляції клітин пам'яті;
- перевірка умови зупину.
Проведені чисельні дослідження на реальному об'єкті показали, що

модифікований алгоритм дозволяє знайти квазіоптимальне рішення за меншу кількість
ітерацій у порівнянні зі стандартними метаєвристиками.

Так само чисельні дослідження показали, що модифікована модель Т-клітин
дозволяє обчислювати час транспортування з урахуванням типу транспортного засобу і,
при знаходженні маршруту, прийнятного для декількох типів транспортних засобів,
вибирає той, час транспортування якого менше.

Запропонований метод дозволяє підвищити ефективність роботи ділянки ШТ-3
за рахунок скорочення часу транспортування (з 3 годин до 2) матеріалів і скорочення
економічних показників.

1. Будишевский, В. А. Проектирование транспортних систем энергоемких
производств (под ред. В. А. Будишевского, А. А. Сулима). – Донецк, 2002.

2. Скобцов, Ю. А. Метаэвристики : монография /  Ю. А. Скобцов, Е. Е. Федоров.
– Донецк : Ноулидж, 2013. – 426 с.

3. Aragon, V. S. Solving Constrained Optimization using a T-Cell Artificial Immune
System / V. S.  Aragon, S. C. Esquivel, C. A. Coello // Inteligencia Artificial. – 2008. – Vol.
40. – P. 7-22.

DEVELOPMENT OF  METHOD OF TRANSPORTATION
OF MATERIALS IN THE MINE BASED ON T-CELLS MODEL

Yu. Dikova.
Dep. of Department of Computer sciences, Donetsk National Technical University.

In order to improve the efficiency of solving the problem of finding the optimal route
were analyzed existing methods. The study metaheuristic techniques have proved most
effective because, in addition to quasioptimal decisions, they allow take into consideration the
restrictions. Model has been selected T cells as one of a metaheuristic methods. The author
has carried out its modification, which is in the addition of simulated annealing in the
mutation operator of memory cells, as well as the addition of 2-OPT algorithm mutation
operator in subpopulations of memory cells and the cells of the executive. The numerical
study on the real object shown that the modified model allows to find quasi-optimal solution
in fewer iterations than standard metaheuristics. Studies have shown that the algorithm allows
to compute the time to the type of transport vehicle, and in finding a route suitable for several
types of vehicles, selects the one time of which is less. The proposed method can improve the
efficiency of the by reducing transport time (from 3 hours to 2) materials and reduce
economic indicators.
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СТАТИЧНА ТА ДИНАМІЧНА КОРЕКЦІЯ  «ПОГАНИХ»
ПІКСЕЛІВ МІКРОБОЛОМЕТРИЧНИХ МАТРИЧНИХ

ПРИЙМАЧІВ

Д.. Терещенко, В. Міхальчук.
Інститут підприємництва «Стратегія»,  м. Жовті Води.

mihalchuk1964may@gmail.com , dmytri4@gmail.com
О. Міхальчук.

Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського.
ksana_mix@mail.ru

Мікроболометри в якості твердотільних датчиків теплового випромінювання є
основою при побудові тепловізорів. В якості чутливого матеріалу для виготовлення
мікроболометрів використовується оксид ванадію і аморфний ний кремній.

В останні роки все більше поширення знаходять мікроболометри, які, як
правило, не вимагають кріогенної системи охолодження. Однак, застосування
мікроболометричних матричних приймачів випромінювання призводить до
необхідності обліку і компенсації ряду факторів, пов’язаних з дискретністю структури
приймача, помітно впливають на якість одержуваних зображень. До них відносяться
спотворення через дискретизацію зображення спостережуваної панорами, через
неоднорідність параметрів і характеристик окремих чутливих елементів матричних
приймачів. До недоліків мікроболометричних матриць відноситься також високий
рівень шуму [1; 2].

Особливу проблему представляють «погані» або дефектні піксели, сигнал яких
не відповідає падаючому на нього тепловому випромінюванню. Такі піксели можуть
мати різний вигляд: білі і чорні «мертві» точки, мерехтливі точки, точки зі зниженою
чутливістю.

В даній роботі вирішувалась досить складна задача виявлення та корекції
поганих пікселів.  Таким чином, що при обробці сигналу мікроболометру інформація
поганих пікселів повинна бути інтерпретована, тобто замінена іншим значенням,
похідним від значень сусідніх пікселів. Проводиться аналіз методів компенсації
неоднорідності параметрів і характеристик елементів мікроболометричних матриць з
метою розробки алгоритму компенсації шумів та заміщення „поганих” пікселів,
наявних при використанні мікроболометричних матриць.

В роботі розглянута можливість використання як статичної, так і динамічної
корекції пікселів.

При статичній компенсації виявлення поганих пікселів виконується в результаті
обробки сигналу рівнотемпературного поля в комп’ютері. «Зашиті» в коректорі
дефектів алгоритми комп’ютерного моделювання, дозволяють оцінити можливості їх
компенсації, і при необхідності координати поганих пікселів, не відповідних критерію,
передаються назад в пам’ять сигнального процесора тепловізора.

З метою динамічної компенсації проведено аналіз методу згортки із
згладжуючим масивом. При цьому масив Q вихідного зображення розміром M×M
формується шляхом дискретної згортки масиву F розміру N×N вихідного зображення із
згладжуючим масивом H розміру L×L. Згладжування шуму забезпечується
низькочастотною фільтрацією за допомогою масиву H із позитивними елементами,
званого також шумозгладжуючою маскою. Однак, усереднення веде до погіршення
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різкості («замилювання») зображення; дефекти які, перевищують розмір апертури 5×5,
не компенсуються [3].

Від недоліків значною мірою вільний метод двовимірної медіанної фільтрації.
Саме тому, в роботі приділено велику увагу медіанній фільтрації, яка є

нелінійною процедурою, що використовує побудову варіативного ряду із значень
елементів апертури конфігурації пікселів при фільтрації.

Медіанна фільтрація є нелінійною процедурою, що використовує побудову
варіативного ряду із значень елементів апертури – конфігурації пікселів, що
використовуються при фільтрації. Найбільш часто використовуються такі форми
апертури (число елементів в апертурі повинно бути непарним): горизонтальний і
вертикальний відрізки, квадрат і хрест.

Фільтрації піддається центральний елемент апертури. Всі елементи, що входять
до апертуру, за допомогою процедури сортування шикуються в варіаційний ряд у
порядку наростання їх значень Vmin, …, Vmed, … Vmax, при цьому значення Vmed
присвоюється центральному елементу. Для точкового дефекту застосування будь-якої з
перерахованих апертур призведе до того, що дефектний піксель виявиться на краю
варіаційного ряду і буде замінений медіанним значенням. Ситуація ускладнюється для
протяжного дефекту. У загальному випадку для фільтрації протяжного дефекту
прямокутної форми, що містить L×M елементів, необхідна апертура, що містить не
менш 2L×M+1 елементів.

На основі аналізу вище розглянутих проблем пропонується алгоритм
(послідовність) обробки сигналу з матриці при компенсації неоднорідностей і шумів.

1. Демидов, В. М. Компенсация неравномерности шума, возникающей при
интерполяции / Демидов В. М.  // Оптико-электронные системы визуализации и обработки
оптических изображений. – 2007. – Вып. 2. – М. : ЦНИИ «Циклон». – С. 235-242.

2. Демидов, В. М. Снижение уровня шума на видеоизображении путем цифровой
обработки / В. М. Демидов,  М. Б. Яковлев  // Оптико-электронные системы визуализации и
обработки оптических изображений. – 2007. – Вып. 2. – М. : ЦНИИ «Циклон». – С. 243-247.

3. Семенов, В. Цифровая обработка сигнала микроболометра / В. Семенов //
Современная электроника. – 2008. – № 3. – С. 44-47.

STATIC AND DYNAMIC CORRECTION OF «BROKEN» PIXELS
FOR MICROBOLOMETRIC MATRIX RECEIVERS

V. Mihalchuk, D. Tereshenko.
Institute of Entrepreneurship "Strategy", Zhovty Vody.

O. Mihalchuk.
Kremenchuk M. Ostrohradskyi National University.

This paper solved rather difficult task of detection and correction of bad pixels. So that
the processing of signal information mikrobolometric bad pixels should be interpreted, that is
replaced with a value derived from the values of neighboring pixels. The analysis methods of
compensation heterogeneity parameters and characteristics of the elements of microbolometer
matrices to develop compensation algorithm and noise substitution of "broken" pixels present
when using mikrobolometric matrices. Is paid great attention median filtering method, which
is a nonlinear procedure, that uses a variable number of building elements values operture
configurations pixels filtration.
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СПОСІБ УПРАВЛІННЯ ЗЕРНИСТІСТЮ ЗАДАЧ В
РЕКОНФІГУРОВАНИХ ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ СИСТЕМАХ

І. Клименко.
Національний технічний університет України «КПІ».

iklymenko@yandex.ua

Актуальним напрямком підвищення ефективності обчислень в області
високопродуктивних обчислювальних систем сьогодні є концепція створення
обчислювальних систем з адаптованою архітектурою на базі програмованих логічних
інтегральних схем (ПЛІС) [1; 2]. В цьому контексті часто розглядають задачу зміни
зернистості обчислень. В традиційних обчислювальних системах, що характеризуються
жорсткою архітектурою, ця задача в основному зводиться до адаптації структури
обчислювального алгоритму задачі до структури обчислювального середовища [3]. В
реконфігурованих обчислювальних системах актуальності набуває задача управління
зернистістю обчислювального середовища, що дозволяє забезпечити найбільш
адаптованою обчислювальною структурою до задачі, з точки зору збільшення
швидкості обчислення і зменшення обсягу непродуктивного обміну даними [2].

Запропонований спосіб складається з визначення степені зернистості
обчислювального середовища для забезпечення ефективності реалізації
обчислювальної задачі заданої розмірності. Під зернистістю обчислювального
середовища розуміємо апаратно реалізований функціональний блок для атомарної
реалізації фрагмента обчислювального алгоритму. Нехай коефіцієнт зернистості
алгоритму обчислювальної задачі виражає відношення його обчислювальної складності
( CountV ) до обсягу операцій обміну даними ( IOV ): IOCount VVS / . Відповідно до цього
можна визначити теоретичну залежність часу обчислення від степені зернистості
алгоритму [3], характер якої обґрунтовує положення, що мінімальний час обчислення
досягається за найбільш адекватної до структури задачі структури обчислювального
середовища, тобто коли коефіцієнт зернистості алгоритму виконуваної задачі ( taskS )
дорівнює степені зернистості реконфігурованого обчислювального середовища
( IOCountFPGA vvK / – відношення швидкості обробки даних до швидкості передавання
даних). Відповідно до цього положення, отриманий вираз для визначення найбільш
адекватної степені зернистості алгоритму обчислювальної задачі для відображення її на
реконфігуровану обчислювальну структуру:
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де k – шукана степінь зернистості задачі ( nk  , n – розмірність задачі), FPGAK –
продуктивність паралельної реконфігурованої обчислювальної структури
( `/ kFFK IOfuncFPGA  ), `k – кількість функціональних блоків, для виконання
паралельних обчислень, funcF – частота роботи функціонального блока, IOF , – частота
роботи каналу вводу/виводу, що визначається параметрами зовнішньої пам’яті. В
експериментальній частині досліджені обчислювальні алгоритми задач лінійної алгебри
з різною розмірністю, які синтезовані на мові Verilog і змодельовані на декількох
сімействах мікросхем ПЛІС Сyclone IV з різними технічними параметрами. Отримані
частотні показники полягли в основу виконаних розрахунків. Графіки І та ІІ на діаграмі
(рис. 1) показують, що за реалізації максимального коефіцієнту зернистості при
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збільшенні розмір-
ності задачі відбува-
ється різке зменшення
швидкості обчислен-
ня. На графіках ІІІ та
IV зображені резуль-
тати застосування за-
пропонованого спосо-
бу управління зерни-
стістю: зменшення
зернистості для задач з

великою розмірністю і реалізація їх на розрахованій відповідно виразу (1) кількості
паралельних функціональних блоків призводить до прискорення обчислення в
середньому від 9% до 15% залежно від технічних показників мікросхеми ПЛІС

Таким чином, запропонований спосіб управління зернистістю за рахунок
визначення адекватної степені зернистості алгоритму обчислювальної задачі,
забезпечує її ефективне відображення на реконфігуровану структуру з точки зору часу
виконання обчислень і зменшення обсягу непродуктивних операцій обміну даними.
Спосіб розроблений для обчислювальних задач, які можуть бути вирішені з різною
степеню розпаралелювання, зокрема задач лінійної алгебри, тензорної алгебри, тощо.
Запропонований спосіб ефективним засобом для рішення задач великої розмірності.

1. Клименко, І. А. Аналіз ефективності управління ресурсами та додатками в реконфі-
гурованих обчислювальних системах // І. А. Клименко / Вісник НТУУ «КПІ». Інформатика,
управління та обчислювальна техніка. – 2015. – № 62. – С. 11-21.

2. Клименко, І. А. Оптимізація реконфігурації в динамічно реконфігурованих обчислю-
вальних системах // І. А. Клименко / Вісник НТУУ «КПІ». Інформатика, управління та обчис-
лювальна техніка. – 2015. – № 63. – С. 93-100.

3. Левченко, Р. И. Проблемы эффективности автоматического динамического распарал-
леливания вычислений для многопроцессорных компьютерных систем со слабой связью / Р. И.
Левченко, А. А. Судаков, С. Д. Погорелый, Ю. В. Бойко // Проблеми програмування. – 2010. –
№ 2-3. – С. 178-184.

THE METHOD OF MANAGEMENT GRANULARITY OF THE TASKS
IN THE RECONFIGURABLE COMPUTER SYSTEMS

I. Klymenko.
National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute.

The method of management granularity of the tasks in the reconfigurable computer is
proposed. The proposed method, which is based on the evaluation of productivity of the
parallel reconfigurable structure, allow the adequate determination of the granularity degree
of the computing task`s algorithm and ensure its effective mapping on the reconfigurable
structure in terms of run-time calculations and reduction of unproductive data exchange. The
method has been developed for the computing tasks, which can be realized with different
parallelism, for example, the tasks of the linear algebra or the tensor algebra. Experiments
have shown that the proposed method is effective in the solution of tasks of the large-
dimension.
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Рис. 1. Залежність продуктивності реконфігурованої структури від
розмірності обчислювальної задачі
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АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА КЕРУВАННЯ НАГРІВУ
ШАРУ ОБКОТИШІВ НА КОНВЕЄРНІЙ

ВИПАЛЮВАЛЬНІЙ МАШИНІ

В. Лобов, К. Лобова.

Криворізький національний університет,кафедра інформатики, автоматики та
систем управління. iasu_knu@ukr.net

Внаслідок спалювання природного газу на конвеєрній випалювальній машині
(КВМ) змінюється температура нагріву шару обкотишів, оскільки  на цей процес впли-
ває кількість виділеної теплоти. Однак при роботі пальників існує ймовірність нерівно-
мірного нагріву обкотишів, адже зони, що знаходяться під безпосереднім впливом па-
льників, отримують більше тепла, ніж центральна частина шару обкотишів. Тому, при
автоматизації процесу обпалювання залізорудних окислених обкотишів у печі КВМ,
актуальною є проблема економії енергоресурсів, оскільки витрати на паливо впливають
на собівартість готової продукції. На сьогоднішній день активно проводяться дослі-
дження в області створення ефективних методів та засобів, що дозволять вирішити да-
ну проблему [1-3]. Метою доповіді є обґрунтування автоматизованої системи (АСК),
яка забезпечує рівномірність нагріву шару обкотишів уздовж ширини конвеєрних палет
у печі КВМ.

У запропонованій АСК використовуємо плавне керування витратами природно-
го газу на кожному із основних пальників. Для їх запуску застосовують полум’я пілот-
них пальників, що функціонують за принципом бінарного керування. Витрати газу на
основних пальниках регулюються дросельними заслінками, що приводяться у рух син-
хронними сервоприводами. Виконавчі механізми із управлінням за зворотним
від’ємним зв’язком визначають положення регулюючих органів. Для керування пода-
чею природного газу на пілотні пальники використовуються клапани з електроприво-
дами, що здатні займати лише два фіксовані положення. Принцип роботи АСК полягає
у підтриманні температури заданих точок поверхні шару обкотишів на визначеному
користувачем рівні. Контроль температури ведеться на основі даних, отриманих з чо-
тирьох опорних точок поверхні обкотишів. Опорні точки обираються рівномірно роз-
поділеними уздовж лінії, що сполучає центри зон впливу обох пальників, причому
крайні дві розташовуються на відстані від боків конвеєру для запобігання впливу на
покази пірометрів температур бічної постелі ( рис. 1а).

а)                                                                     б)
Рис. 1. Розташування опорних точок на поверхні досліджуваної ділянки шару обкотишів (а)

і бажане та виміряне значення температур обкотишів у зоні впливу лівого пальника у вигляді
площ aS  та bS (б)

Для визначення помилки регулювання температури обкотишів у зоні впливу лівого
пальника необхідно обчислити різницю між бажаним та виміряним значеннями темпе-
ратури, які представлені у вигляді площ фігур, що наведені на рис. 1б. Фігура обмежена
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осями координат T та y , а також прямими bTT   та y=b*dx/2 має площу bS , значення
якої пропорційне бажаній температурі обкотишів. Відповідно до виміряних температур
в опорних точках 1 та 2, координати яких по осі y  відомі наперед, обчислюється площа

bS . Значення помилки роботи системи LS  розраховується за формулою (1).

baL SSS  (1)

Варто зазначити, що у випадку рівності LS  нулеві, температури в опорних точ-
ках 1 та 2 не обов’язково відповідають бажаному значенню, оскільки при обчислені
площі aS  нестача температури в точці 1 компенсується її надлишком в точці 2, та на-
впаки. Однак у такому випадку витрати природного газу залишаються незмінними,
адже нерівномірність температурного поля самостійно виправиться за рахунок тепло-
обміну.

У структурній схемі на рис. 2 в якості об’єкта керування вибрана модель розпо-
ділу температур у шарі обкотишів, що описана у [2]. Вхідною величиною АСК є бажа-
не значення температури в опорних точках. Вихідними величинами виступають вимі-
ряні за допомогою пірометрів температури в опорних точках поверхні шару обкотишів.
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Рис. 2. Структурна схемаАСК рівномірності нагріву шару обкотишів

Керуючий елемент порівнює отримані з вимірювального елементу значення тем-
ператур в опорних точках із бажаним та формує керуючі сигнали, що несуть у собі ін-
формацію стосовно змін витрат природного газу на лівому та правому пальниках. У
відповідності до них виконавчі механізми, представлені синхронними сервоприводами,
плавно регулюють органами дросельних заслінок на кожному з пальників, що спричи-
нює зміни витрат газу. Оптимальне співвідношення «повітря-газ» в залежності від ви-
трат природного газу регулюється надходженням повітря до форкамер та безпосеред-
ньо до пальників.

1. Lobov, V. Investigation of temperature distribution along the height of the layer of
pellets on conveyor roasting machine / V. Lobov, K. Lobova, M. Koltiar // Metallurgical and
Mining Industry. – 2015. – No. 4. Р. 34-38.

2. Лобов, В. Й. Моделювання розподілу температур у шарі залізорудних обкотишів
газоповітряної камери в конвеєрних печах фабрики оґрудкування / В. Й. Лобов, М. О.
Котляр // Научный вестник НГУ. – 2015. – № 2 (146). – С. 109-117.
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AUTOMATIC CONTROL SYSTEMHEATINGLAYERPELLETSON
A CONVEYORKILNSMACHINES

V. Lobov, К. Lobova.
Криворізький національний університет.

Courtesy ofthe principle of theACR, which is to maintainthe temperature ofthe
surfacelayerof pelletson the givenuserlevel. Monitoring andcontrolis based ontemperaturedata
fromfour points ofthe surface of thepellets.

ДОСЛІДЖЕННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ЗАСОБІВ
ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЇ ПРОЦЕДУР ОПТИМІЗАЦІЇ
РЕЖИМІВ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ЗАЛІЗНИЦЬ

Г. Голуб.

Державний економіко-технологічний університет транспорту,
03049, м. Київ, вул. Лукашевича, 19, detut@detut.edu.ua

Одним із представницьких споживачів електричної енергії є залізничний
транспорт, система електропостачання якого тісно пов'язана з єдиною енергосистемою і
застосовується також для живлення районних і не тягових споживачів. До особливостей
систем електропостачання залізниць можна віднести велику нерівномірність
навантажень, труднощі захисту від короткого замикання, несинусоїдальність і
несиметрія струму, істотний вплив на лінії передачі інформації. Вирішенням такої
проблеми як забезпечення надійності та якості функціонування існуючих тягових
електричних мереж і відповідно покращення безпеки руху залізничного транспорту є
безпосередньо комп'ютеризація технологічних процесів, що забезпечують передачу і
споживання електроенергії. Досвід застосування  комп'ютерних засобів і інформаційних
технологій при рішення задач  технологічного управління в енергетиці показав, що для
їхнього ефективного використання потрібна розробка нових принципів і методів
керування режимами електричних мереж, з розширеними функціональними
можливостями, які дозволятимуть створювати комп’ютерні засоби  інтелектуалізації,
управління та оптимізації бистроплинних технологічних процесів постачання
електроенергії на тягу залізничному транспорту в реальному часі, що досягається за
рахунок введення нових процедур і часових зв’язків між ними відкривається
можливість реалізувати безперервний  моніторингу параметрів режимів силових
електричних мереж та реєструвати доаварійні, аварійні і післяаварійні режими з
прив’язкою до часу і синхронно з роботою системи захисту, визначити відстань до
місця аварії, а також формувати та організувати передачу на всі рівні управління файлів
експрес-аварійної і повної інформації про аварійний режим [2].

Поставлена мета досягається тим, що за допомогою створення комп’ютерних
засобів інтелектуалізації процедур оптимізації режимів електропостачання залізниць
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реалізується формування інформації про властивості і топологію мережі
електропостачання залізниць та  канали аналогових і дискретних даних, виконується
інтеграція електронних компонентів включаючи  реконфігурацію обчислювального
середовища згідно інформації про топологію для інтелектуалізації процедур
електропостачання, формуються програмні сегменти компенсації похибки виміру,
інсталяції каналів аналогових і дискретних сигналів, обробки інформації, а також
проводиться моделювання архітектури обчислювального середовища інтелектуалізації
процедур оптимізації режимів електропостачання, тестування, контроль і формування
оброблених даних в необхідній формі [1].

Послідовність виконання процедур створення комп’ютерних засобів
інтелектуалізації процедур оптимізації режимів електропостачання залізниць, яка
включає процедуру формування інформації про властивості і топологію тягової мережі
постачання електроенергії, її обсяг, процедури формування інформації про аналогові та
дискретні канали зв’язку з датчиками, процедуру інтеграції електронних компонентів
включаючи  реконфігурацію обчислювального середовища згідно інформації про
топологію електричної мережі, процедуру формування програмних компонентів
комплексної похибки виміру, а також інсталяції каналів дискретної і аналогової
інформації. Після виконання вищеописаних процедур реалізується моделювання
архітектури обчислювального середовища інтелектуалізації процедур оптимізації
режимів електропостачання, тестування, контроль і формування оброблених даних в
необхідній формі. Процедура інтеграції електронних компонентів реалізується,
наприклад, шляхом декомпозиції математичної моделі комплексу бистроплинних
технологічних процесів постачання електроенергії на тягу і реалізації відображення
кожного компонента моделі на архітектуру обчислювача інтеграція яких з єдиних
загальносистемних позицій дозволяє сформувати комп’ютерне середовище
інтелектуалізації процедур оптимізації режимів.

1. Стасюк, О. І. Методи комп’ютерної інтелектуалізації режимів функціонування
тягових мереж залізниць / О. І. Стасюк, Л. Л. Гончарова, В. Ф. Максимчук, Г. М. Голуб //
Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. – 2013. – № 5. – С. 29-36.

2. Стасюк, О. І. Математичні моделі і комп’ютерно – орієнтовані методи моніторингу
і ідентифікації аварійних режимів тягових мереж / О. І. Стасюк, В. Л. Тутик, Л. Л. Гончарова, Г.
М. Голуб // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. – 2015. – № 2. – С. 7-13.

RESEARCH OF COMPUTER MEANS OF INTELLECTUALIZATION
PROCEDURES OPTIMIZATION MODES ELECTRICAL SUPPLY

RAILWAYS

G. Golub.
State Economic and Technological University of Transport,  m. Kyiv.

detut@detut.edu.ua
A study of the functioning of the electrical system of railways of Ukraine in the creation

and application of innovative computer tools intellectualization optimization of the system,
making it possible to implement continuous monitoring settings mode power electric
networks and pre accident register, post accident and emergency modes with reference to time
and in sync the work protection system, determine the distance to the accident, as well as to
form and organize the transfer of all levels of government files an emergency rapid and
complete information about emergency mode.
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ОЦЕНКА ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ СОЗДАНИЯ ИУС

М. Столбовой.
Харьковский национальный университет радиоэлектроники.

stdep@kture.kharkov.ua

В настоящее время наблюдается рост использования ИУС в различных областях.
Информационно-управляющая система (ИУС) предназначена для сбора, обработки и
выдачи руководителям информации, необходимой для принятия управленческих
решений и контроля их выполнения. В большинстве случаев при проектировании ИУС
встает вопрос о целесообразности ее создания, об успехе будущего проекта.

Предпроектное исследование является стратегическим этапом процесса
проектирования ИУС, которое проводится в условиях не полной информации при
наличии ресурсных и временных ограничений [1]. Предпроектный этап содержит два
звена: сбор информации и её методологическую обработку (анализ).

Звено сбора информации призвано получить показатели, на основе которых
может быть принято решения о целесообразности; об уровне конкурентоспособности,
оценки перспектив развития, постановке задачи на проект и трудоемкости
проектирования будущей системы.

Для более точной и адекватной оценки этих показателей и принятия решения о
создании ИС необходимо разработать методологию, синтезирующую всю полученную
информацию в результате анализа собранных данных на начальных этапах жизненного
цикла при проектировании ИУС.

Определение трудоемкости создания ИС и оценка трудозатрат является одной из
задач, решаемых на этапе предпроектного исследования. Наиболее перспективным
решением задачи повышения точности расчета трудозатрат является комбинация
классического метода функциональных точек, метода объектных точек и модели
COCOMO II [2]. Данный подход позволяет наиболее полно учесть основные
особенности разрабатываемой ИС, используя при расчете трудозатрат преимущества
данных методов и моделей. Для последующего увлечения точности оценивания затрат в
ходе инициации IT-проекта разработки ИУС необходимо провести целый ряд
дополнительных исследований. Одним из направлений таких исследований является
модификация метода объектных точек в соответствии с предложенным в [2] подходом.

Важной задачей, которую необходимо решить на этапе предпроектного
проектирования ИС вопрос об экономической эффективности выполняемых работ,
обоснование экономического эффекта, ожидаемого в результате ее создания. Проблема
прогнозирования и оценки эффективности ИС актуальна для всех отраслей и напрямую
связана с необходимостью совершенствования средств обработки информации,
управления сложными объектами и поддержки принятия решений. Существо данной
проблемы заключается в развитии известных, разработке и применении новых методов
системного анализа [3]. Существуют методы оценки эффективности проекта,
основанные на дисконтированных оценках, которые учитывают различные типы
инфляции, изменения процентной ставки, нормы доходности и т.д. К этим показателям
относят метод индекса рентабельности (profitability index, PI), чистую стоимость, иначе
называемую “чистый дисконтированный доход” (net present value, NPV), и внутреннюю
норму доходности (internal rate of return, IRR) [4].

Реализация инновационных проектов сопряжена с повышенным риском. Это
обусловлено высокой неопределенностью как внешней, так и внутренней среды, в
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которых реализуется проектирование. Для оценки рисков инновационных проектов
могут использоваться методы рассмотренные в [5]. Данные методы способны
учитывать специфику проекта, позволяют своевременно реагировать на изменения
предпосылок использования метода, уменьшают негативное влияние человеческого
фактора при оценивании возможных рисков.

Предлагаемый подход способен аккумулировать все собранные данные, и при
соответствующей математической, информационной, алгоритмической и программной
их проработке позволит значительно снизить неопределенность, повысить качество
предпроектного исследования.

Одним из возможных путей оптимизации решения проблемы также является
применение систем поддержки принятия решений (СППР), которые позволят
формализовать слабоструктурированные и неструктурированные задачи планирования,
прогнозирования и управления, позволят максимально приспособить решение данных
задач для получения адекватных оценок в повседневных управленческих проблемах.

1. Ананьев, А. С. Методика концептуального проектирования программных
информационных систем / А. С. Ананьев, К. В.  Попов, Д. В. Бутенко // Программные
продукты и системы. – 2012. – № 2. – С. 101-104.

2. Евланов, М. В. Унификация методов оценивания затрат на создание
современных информационных систем / М. В. Евланов, Е. И. Соловьева // Вісник
Кременчуцького національного університету ім. М. Остроградського. – 2014. – Випуск
5 (88). – С. 62-67.

3. Белых, А. А., Основы методологии прогнозирования и оценки эффективности
информационных систем / А. А. Белых  // Научный журнал КубГАУ. – 2011. – № 71 (07).
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АСВ; СПб.: СПбГАСУ, 2006. – 312 с.

5. Давтян, Д. К. Оценка рисков инновационных проектов / Д. К. Давтян //
Развитие научно-учебных лабораторий в НИУ ВШЭ : метод. пособ. – 2010.

EVALUATION OF EXPEDIENCY OF DESIGNING IMS

M. Stolbovyi.

Department of System Engineering, Kharkiv National University of Radio Electronics.

In most cases, the design of IMS raises the question of the expediency of its creation,
the success of the future project. Pre-study is a strategic step in the process of designing IS,
which is held under incomplete information in the presence of resource and time constraints;
which resulted in the decision about the level of competitiveness assessment of the prospects
of development, the problem statement for the project, the complexity and feasibility of the
system. An approach that is able to accumulate all the data collected, and the corresponding
mathematical, information, algorithmic and software of their elaboration will greatly reduce
uncertainty, improve the quality of pre-study.
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ПРОСТОРОВО-ЧАСОВЕ ПЕРЕТВОРЕННЯ АЛГОРИТМУ
ШВИДКОГО КОСИНУСНОГО ПЕРЕТВОРЕННЯ

В. Грига, О. Данилюк.

Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника, кафедра комп’ютерної
інженерії та електроніки.

v.dr_2000@ukr.net

Впродовж останніх років апаратна реалізація алгоритму чи класу алгоритмів
передбачає наявність спеціалізованих пристроїв, які реалізують різні операції.
Особливо актуальним є питання апаратної реалізації алгоритмів ортогональних
тригонометричних перетворень із застосуванням просторово-часових графів [1]. Для
прикладу вибрано алгоритм оберненого швидкого косинусного перетворення (ОШКП),
який складається з матриці корегування (МК) та матриці перетворення (МП) базовою
опрацією якої є так званий “дійсний метелик” [2]. Важливою задачею є розробка та
дослідження структури МП алгоритму ОШКП із застосуванням різних типів
просторово-часових графів.

На рис. 1 зображено структуру багатотактового операційного пристрою (БОП)
ітераційного типу МП 8-точкового алгоритму ОШКП.

Рис. 1. Структура БОП ітераційного типу МП алгоритму ОШКП для N = 8.

Структура БОП ітераційного типу МП складається з одного синтезованого
обчислювального блоку (СОБ), двох 12-входових мультиплексорів (М1, М2), двох
демультиплексорів (Дм1, Дм2) з двома виходами, з 8-ми вхідних регістрів (Рг1,…,Рг8),
8-ми вихідних регістрів (Рг20,…,Рг27), регістрів затримки проміжних результатів
(Рг9,…,Рг19) та регістрів затримки кінцевих результатів, які забезпечують одночасну
видачу кінцевих результатів на виходи розробленої структури операційного пристрою.
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Вхідні 12-розрядні дані (X(0), X(4), X(2), X(6), X(1), X(5), X(3), X(7)) для МП
поступають з вхідних регістрів на вхідні мультиплексори (М1, М2), які керуються 4-
розрядними сигналами керування (sm1, sm2).

З вхідних мультиплексорів вхідні дані по-черзі поступають на синтезований
обчислювальний блок для обробки. Внутрішня структура СОБ побудована на основі
рекурсивного просторово-часового графу спеціалізованого перемножувача на декілька
констант [3]. За допомогою демультиплексорів (Дм1, Дм2), які мають 2 виходи і
керуються однорозрядними сигналами керування (dm1, dm2), проміжні результати
обробки в СОБ поступають на входи мультиплексорів з певною затримкою на
елементах затримки проміжних результатів, в ролі яких виступають регістри
(Рг9,…,Рг19). Кінцеві результати будуть видаватися на виходи пристрою при зміні
значень керуючих сигналів демультиплексорів. Для одночасної видачі всіх значень
кінцевих результатів їх потрібно затримати на відповідну кількість тактів на елементах
затримки кінцевих результатів (ЕЗКР).

При дослідженні ітераційного БОП МП 8-точкового алгоритму ОШКП отримано
результати затрат обладнання в логічних одиницях та значення часових параметрів в
тактах, які подано в табл. 1. В даній таблиці також приведені результати затрат
обладнання і часових характеристик для відомих реалізацій однотактового, конвеєрного
та комбінованого операційних пристроїв МП 8-точкового алгоритму ОШКП описаних в
роботі [1].

Таблиця 1. Результати затрат обладнання і часових характеристик на реалізацію
МП 8-точкового алгоритму ОШКП для різних типів пристроїв.

№ Тип пристрою МП
алгоритму ОШКП

Затрати обладнання на
реалізацію МП виражені

в логічних одиницях
(вентилях)

Часова
затримка
(такти)

Пропускна
здатність
(такти)

1. Однотактовий ОП 12000 1 1

2. Конвеєрний ОП 25440 12 1

3. БОП комбінованого типу 10752 12 2

4. БОП ітераційного типу 5124 36 36

Отже, при порівнянні з конвеєрним операційним пристроєм затрати обладнання
в розробленому БОП ітераційного типу в 5 разів менші, часова затримка в 3 рази більша
а пропускна здатність максимальна, а у випадку порівняння з однотактовим
операційним пристроєм затрати обладнання менші в 2,3 рази при максимальних
значеннях часової затримки і пропускної здатності.

1. Dunets, R. Spatio-temporal synthesis of transformation matrix of reverse fast cosine
transformation / R. Dunets, V. Gryga // The Experience of Designing and Application of CAD
Systems in Microelectronics. Proceedings of XIIIth International Conference. CADSM’2015.
– Lviv-Poljana, Ukraine, 2015. – P. 45- 49.

2. Яцимірський, М. М. Швидкі алгроритми ортогональних тригонометричних
перетворень / М. М. Яцимірський. – Львів : Академічний Експрес, 1997. – 219 с.

3. Грига, В. Спеціалізований перемножував на декілька констант / В. Грига //
Комп’ютерні науки та інженерія : матеріали 4-ї міжнародної конференції молодих вче-
них. – Львів : Львівська політехніка, 2010. – С. 180-181.
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SPATIO-TEMPORAL TRANSFORMATION OF ALGORITHM FAST
COSINE TRANSFORM

V. Gryga, O. Danulyk.
Department of Computer Engineering and Electronics, Vasul Stefanuk Precarpathian

National University.

In this work the iterative multiple operating device transformation matrix 8-point
algorithm reverse fast cosine transform with application of spatio-temporal graphs. The
developed device can be used in specialized processors that are used in systems compressing
audio and video information. As a result of this iterative construction device managed to
reduce equipment costs by 5 times and the number of information lines for transmission of
intermediate results compared with the known embodiment of time at maximum performance.

МЕТОДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ
КОМП’ЮТЕРНИХ МЕРЕЖ УПРАВЛІННЯ
ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯМ ЗАЛІЗНИЦЬ

Л. Гончарова.

Державний економіко-технологічний університет транспорту, м. Київ.
detut@detut.edu.ua

Проблема організації надійності функціонування інтелектуальних комп’ютерних
мереж управління електричним господарством залізниць тісно пов’язана з проблемами
їх кібернетичної та інформаційної безпеки і необхідністю захисту комп’ютерної
інформації. В інтелектуальних обчислювальних мережах, захист комп’ютерних даних
тісно пов’язаний з рішення комплексу взаємообумовлених задач, для забезпеченням
цілісності інформації, її доступності та конфіденційності [1]. Пошук нових шляхів
вирішення задачі безпеки інформації для ефективного функціонування інтелектуальних
комп’ютерних мереж в енергетичному секторі залізниць, стимулював появу широкого
спектру наукових досліджень, створення нових концептуальних підходів і, як наслідок,
відкрив новий етап для синтезу, з загальносистемних позицій, математичних моделей та
комп’ютерно-орієнтованих алгоритмів забезпечення безпеки підвищеної стійкості [2].

В доповіді наводяться результати аналізу комплексної проблеми забезпечення
безпеки інформації локальних обчислювальних мереж тягових підстанцій залізниць,
орієнтованих для керування, в реальному часі, швидкоплинними технологічними про-
цесами постачання електроенергії на тягу [2].

Запропоновано логічну структуру локальної обчислювальної мережі оператив-
ного управління електропостачанням у вигляді графа, що відображає топологічні хара-
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ктеристики тягової підстанції і розроблено її математичну модель у вигляді системи
диференціальних рівнянь Колмогорова-Чепмена для визначення множини ймовірнос-
тей стану відповідно до вузлів графа і характеристик локальної мережі тягової підстан-
ції.

Використано сучасний математичний апарат диференціальних перетворень Пу-
хова для створення математичних диференціальних моделей, завдяки чому відкрилась
можливість достатньо просто отримати їх рішення в аналітичному вигляді для визна-
чення ймовірностей станів вузлів графа локальної обчислювальної мережі тягової під-
станції – як основи створення інтелектуальних засобів захисту інформаційних ресурсів
локальних обчислювальних мереж управління постачанням електроенергії на тягу залі-
зницям.

Сформульовано критерій оцінки рівня безпеки інформації і, на основі принципу
мінімаксу, наведено стратегії захисту комп’ютерних даних, як пошук закону зміни по-
току інтенсивності захисних дій при стохастичній інтенсивності потоків кібератак.

1. Гончарова, Л. Л. Методи комп’ютеризації та оцінювання рівня захищеності
інформації інтелектуальних електроенергетичних мереж / Л. Л. Гончарова // Захист
інформації. – 2014. – № 3. – С. 233-237.

2. Стасюк, О. І. Математичні моделі і методи організації інтелектуальних мереж
постачання електроенергії на тягу залізничному транспорту / О. І. Стасюк, Л. Л.
Гончарова // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. – 2015. – № 3
– С. 10-19.

METHODS OF INFORMATION SECURITY MANAGEMENT
POWER SUPPLY NETWORKS OF RAILWAYS

L. Goncharova.

State Economic and Technological University of Transport, m. Kyiv.
detut@detut.edu.ua

The results of the analysis of the complex problem of information security of local
area networks railway traction substations oriented to manage, in real time, rapid technologi-
cal processes supplying electricity for traction. The criterion of assessing the level of informa-
tion security. Present strategy to protect computer data, as the search for law changes the in-
tensity of the flow of protective actions with stochastic intensity flows cyber attacks.
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ПОДХОДЫ К ПОСТРОЕНИЮ ПАМЯТИ
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ НА ОСНОВЕ

МЕМРИСТОРОВ

А. Гончаренко, А. Волокита.

Национальный технический университет Украины «Киевский Политехнический
Институт». artem.volokita@kpi.ua

Современные корпорации активно ведут поиск инновационных решений для
повышения производительности суперкомпьютеров, которым необходимо обрабатывать
все возрастающие массивы информации. В данной работе рассмотрено изобретение,
способное изменить современную ЭВМ – элемент памяти на основе мемристора.

В 1971 г. профессор Калифорнийского университета Леон Чуа создал теорию
мемристоров. Название “мемристор” происходит из сочетания двух английских слов
memory и store. Мемристор – это пассивный элемент в микроэлектронике, способный
изменять своё сопротивление в зависимости от протекавшего через него заряда.
Теоретически мемристорные запоминающие элементы могут быть более плотными и
быстрыми, чем современная флеш-память.

Рис. 1. Обозначение мемристора
В 2008 г. коллективом учёных Hewlett-Packard во главе с Р. Стенли Уильямсом,

был создан первый лабораторный образец запоминающего элемента,
демонстрирующего некоторые свойства мемристора [1]. Элемент разработан на основе
химических превращений в тонкой (5 нм) двухслойной плёнке двуокиси титана. Один
из слоев пленки обеднен кислородом, и кислородные вакансии мигрируют между
слоями под действием приложенного к устройству электрического напряжения. Данную
реализацию мемристора следует отнести к классу наноионных устройств

В работе [2] авторами предлагается схемотехническая модель мемристора в качестве
элемента памяти (рис. 2).

Рис. 2. Структурная схема модели мемристора

Основными блоками схемы являются: сенсор тока мемристора (А), блок
управления сопротивлением мемристора (БУСМ); блок управления порогами
ограничения (БУПО).
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Ученые из Тринити-колледжа (TrinityCollegeDublin) создали мемристор, который
способен запоминать шесть состояний, в отличие от памяти на основе транзисторов,
которая хранит только двоичные значения. В современной памяти (флеш-память и
DRAM) биты представлены в виде электрического заряда, мемристоры жебудут
хранить данные как сопротивление (RRAM – резистивная RAM), т.к. обладают
способностью изменять свое сопротивление в зависимости от тока. Умение
мемристоров «запоминать» заряд позволит создать энергонезависимую память.

В 2014 г. корпорация HP опубликовала проект суперкомпьютера TheMachine [3] с
новой компьютерной архитектурой, новой операционной системой и новым типом ОЗУ
на мемристорах, что предполагает сверхвысокие скорости передачи данных.

Рис. 3.  Мемристоры под атомно-силовым микроскопом

По словам Мартина Финка (MartinFink), руководителя исследовательского
подразделения HP Labs, прототип TheMachine (2500 вычислительных ядер и 320 Тбайт
основной памяти) появится в 2016 году. Однако, вместо памяти на мемристорах HP
применит традиционные DRAM-чипы, т.к. работы над накопителями будущего пока
далеки от завершения. Коммерциализация технологии ожидается в 2020-х.

Таким образом, компьютеры на основе мемристоров будут лишены ограничений
современной DRAM и флэш-памяти, что позволит проектировать новые
сверхпродуктивные вычислительные системы.

1. Strukov, Dmitri B., et al. "The missing memristor found".  Nature 453.7191 (2008):
80-83. doi:10.1038/nature06932

2. Коноплев, Б. Г. Схемотехническая модель мемристора в САПР CADENCE / Б.
Г. Коноплев, А. В. Ковалев, В. В. Кальсков, Е. Б. Лукьяненко, А. В. Кальсков, И. А. Ко-
маров // Фундаментальные исследования. – 2012. – № 11–2. – С. 412-415.

3. The Machine: A new kind of computer [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.hpl.hp.com/research/systems-research/themachine/
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APPROACH TO BUILDING COMPUTER MEMORY SYSTEMS
BASED ON MEMRISTOR

O. Goncharenko, A. Volokita.
National Technical University of Ukraine «Kyiv Polytechnic Institute»

artem.volokita@kpi.ua

Modern corporations are actively searching for innovative solutions to improve the
performance of supercomputers, which must to handle the ever-increasing amounts of
information. In this paper we consider the invention that can change the modern computers -
memory element based on memristor.

МЕТОДИ КОМП’ЮТЕРНОЇ ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЇ
ПРОЦЕСІВ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ І БЕЗПЕКИ РУХУ

ЗАЛІЗНИЦЬ

О. Стасюк.

Державний економіко-технологічний університет транспорту,  м. Київ.
detut@detut.edu.ua

Аналіз  сучасних принципів комп’ютерної інтелектуалізації процесів обробки
інформації показав, що  існує актуальна наукова проблема створення сучасного
інструментарію з інтелектуальними властивостями на базі перспективних інноваційних
підходів і методів синтезу високоефективних комп’ютерних систем і мереж з
інтелектуальною обробкою даних, які проводяться в реальному часі,  для оптимізації і
керування складними електротехнічними об’єктами і комплексами електропостачання
залізниць.

Стан наукових досліджень в предметній області, пов’язаній з комп’ютерною
інтелектуалізацією процесів складних енергетичних об’єктів і систем, дозволяє зробити
висновок, що процедури інтелектуальної обробки інформації базуються на моделі
інформаційної інтелектуальної системи, комп’ютерних засобах і відповідної структури
бази знань, в основі яких використовуються, або синтезуються, сучасні методи
отримання і представлення знань, а також методи і критерії оцінки ефективності
функціонування інтелектуальної комп’ютерної мережі [1]. Теоретичну основу
дослідження в області інтелектуалізації швидкоплинних технологічних процесів, як
правило, є математичний апарат теорії нечітких множин для синтезу алгоритмів
обробки інформації,  що погано формалізується, а також методів оперування нею.

В доповіді показано, що при вирішення проблеми інтелектуальної обробки
інформації в комп’ютерних системах і мережах для   формування і накопичення нових
знань домінуючим є проведення більш глибокого дослідження стохастичних процесів
функціонування енергосистеми  з метою суттєвого підвищення рівня інформативності в
отриманих первинних даних. Приведені результати дослідження властивостей і
характеристик в предметній області, до якої відноситься  залізнична електроенергетика,
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показали, що інтелектуальним інструментом на фоні інноваційних і інвестиційних
перетворень систем електропостачання, а також організації їх життєздатності з точки
зору оптимального функціонування, може бути інтелектуально-комп’ютерне
середовище, синтезоване на основі запропонованої сукупності принципів організації
інтелектуальних, що самонавчаються, адаптивних мереж електропостачання на тягу.

Для визначення високого рівня інформативності стохастичних первинних даних
функціонування енергосистем, як бази формування нових знань в залізничній
енергетиці  і оптимізації енергоспоживання та створення  сучасних енергозберігаючих
технологій [2], запропоновано методологію використання математичного апарату
диференційних перетворень, що дозволяє, з високою точністю, описувати і
досліджувати аномальні і аварійні режими енергосистем. Запропоновано сукупність
методів синтезу архітектури розподіленого багаторівневого  інтелектуально –
комп’ютерного середовища.

1. Стасюк, О. І. Методи синтезу розподілених комп’ютерно-інтегрованих мереж і
технологій інтелектуалізації, моніторингу та оптимізації режимів електропостачання і
енергозбереження залізниць / О. І. Стасюк, Л. Л. Гончарова, В. Ф. Максимчук //
Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. – 2015. – № 1. – С. 3-10.

2. Стасюк, О. І. Математичні моделі і методи організації інтелектуальних мереж
постачання електроенергії на тягу залізничному транспорту / О. І. Стасюк, Л. Л.
Гончарова // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. – 2015. – № 3.
– С. 10-19.

METHODS OF COMPUTER OF INTELLECTUALIZATION
PROCESS ENERGY AND SAFETY RAILWAY

A. Stasiuk.
State Economic and Technological University of Transport, m. Kyiv.

detut@detut.edu.ua

A study of the properties and characteristics of a subject area to which the railway
electricity related to computer intellectualization processes complex energy facilities and
systems, as well as analysis of modern principles of computer intellectualization information
processing. A methodology using mathematical apparatus of differential transformations
which allows accurately describe and explore abnormal and emergency operation of power
systems, as well as the proposed methods of synthesis architecture intelligently distributed
multi - computer environment.
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ЗАСТОСУВАННЯ НЕЙРОМЕРЕЖ ДЛЯ РОЗПІЗНАВАННЯ
ЗОБРАЖЕНЬ

В. Кнуренко, М. Писаревська.

Інститут підприємництва «Стратегія», м. Жовті Води.
mihalchuk1964may@gmail.com , dmytri4@gmail.com

Розглянуті питання застосування нейронних мереж в задачі розпізнавання
зображень.

Були розглянуті питання, що стосуються найбільш частих проблем при
розпізнаванні зображень за допомогою нейронних мереж. З проведених досліджень
з’ясовано,  що сильною стороною використання існуючих методів є застосування
алгоритмів обробки інформації через нейронні мережі разом з розробленими раніше
методами обробки зображень. Подача на вхід мережі зображення, у вигляді простого
перерахування стану кожного пікселя в ньому, призвело б до надмірної завантаженості
мережі непотрібною інформацією, що призвело б до зниження її швидкодії. Подібний
метод також привів би до зниження, а точніше, повної втрати, інваріантності мережі до
зміни положення джерел освітлення, положення та орієнтації об'єктів в зображенні.
Таким чином, основний висновок такий, що для реалізації процесу розпізнавання
об'єктів за допомогою нейронних мереж, перед безпосередньою подачею сигналу на її
входи, слід попередньо обробити зображення для зменшення загального обсягу
вхідного сигналу і збільшення його інформативності. За допомогою проведених
досліджень обробки зображень була досягнута інваріантність до переміщення об'єкта
на екрані, а також суттєве зменшення розрядності вхідного сигналу.

Отже, ґрунтуючись на методах, розроблених раніше, можна перейти до
конкретної реалізації прикладу роботи мережі, метою якого буде створення реально
діючої програми емуляції процесу створення архітектури мережі, її навчання та
застосування для реалізації задачі розпізнавання об'єктів.

APPLICATIONS NEURAL NETWORK FOR IMAGE
RECOGNITION

V. Knurenko, M. Pisarevskaya.
Institute of Entrepreneurship "Strategy",  Zhovty Vody.

Were considered issues relating to the most frequently occurring problems in image
recognition using neural networks. Of the studies found that the strength of the use of existing
methods is the use of algorithms for processing information through neural networks along
with methods previously developed image processing. With the studies imaging was achieved
invariance to move an object on the screen, as well as a significant decrease bit input.
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
АНТЕННОЙ НАУКИ И ТЕХНИКИ ДЛЯ СИСТЕМ

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ

В. Овсяников.

Днепропетровский национальный  университет  им. О. Гончара.
ovsin1937@gmail.com

В настоящее время требуется все большая миниатюризация антенно-фидерных
устройств (АФУ) и антенных решеток (АР), обеспечение их работы на волнах
ортогональной линейной или круговой (эллиптической) поляризации, требуется
расширение частотного диапазона работы, обеспечение возможности формирования
необходимых диаграмм направленности (ДН) и сканирования ими. Решение этих
вопросов является перспективными направлениями науки и техники, современных
АФУ и АР.

1. Методы расчета перспективных АФУ и АР. Наряду с приближенными
методами расчета антенн наиболее перспективными являются методы в строгой
постановке задачи моделирования и расчета АФУ и АР, которые основаны на
определении, прежде всего распределения комплексного тока на антенне с
последующим расчетом с учетом этого результата всех необходимых параметров
данной антенны или АР. Таких, например, как входной импеданс, КСВН, КПД, ДН и
других. Для решения этих задач применяются линейные или поверхностные
интегродифференциальные или интегралльные уравнения относительно искомого тока
[1], один из вариантов которых имеет следующий вид
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где d – длина плеча симметричного вибратора;  zI z – искомый ток на антенне;
z  и z– точки наблюдения на поверхности антенны и точки интегрирования
(источников) на ее оси, соответственно;  zzG , – функция Грина; k – волновое число,
равное aa ;  – круговая частота; aa  , – абсолютная диэлектрическая и

магнитная проницаемости среды;  zE i
z – стороннее возбуждающее электрическое

поле.
Для решения подобных уравнений применяется метод моментов [1], основанный

на представлении интегральных уравнений в виде системы линейных уравнений и
решении их относительно неизвестного тока на антенне с последующим определением
всех вышеуказанных антенных параметров. В настоящее время для решения сложных
антенных задач перспективными являются такие программные среды как Super NEC,
FEKO v.7, MICROWAVE VIZIO и многие другие.

2. Примеры перспективных антенн и АР диапазона СВЧ с улучшенными
параметрами. Отметим, что уменьшение размера и массы антенн является весьма
актуальной задачей, однако оно затруднено не только конструктивными проблемами, но
и значением рабочей частоты антенны. На рис. 1 представлена малогабаритная
двухчастотная антенна дециметрового диапазона, размеры которой удалось уменьшить
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приблизительно вдвое за счет достижения нового «дополнительного» резонанса тока в
антенне [2], создания оригинальной конфигурации антенны и включения в ее
излучающие ветви трех емкостных корректирующих нагрузок (поз.5) в определенных
точках и определенной величины.

Рис. 1. Двухчастотная ан-
тенна с ортогональной по-
ляризацией волн [2, 3] (рис.
1а – вид сбоку, рис. 1б – вид
сверху): 1, 2 – СВЧ входы; 3
– проводяшая рамка; 4 - ме-
таллический стержень; 5 -
емкостные нагрузки; 6 –
проводящий противовес

Рис 2. Космический аппарат
«AUREOL-3 » с конической
спиральной равноугольной
логопериодической 1 и турни-
кетной 2 антеннами телеком-
муникаций эллиптической
поляризации диапазона СВЧ
[4]

Рис. 3 Широкополосная осе-
симметричная вибраторная
антенная решетка: 1-8 –
вибраторные антенны с емко-
стными корректирующими
нагрузками 1C , 2C  опреде-
ленной величины, установ-
ленными в определенных точ-
ках антенн; 9 – проводящий
экран [5]

Кроме того, данная двухчастотная антенна обеспечивает работу аппаратуры на
волнах ортогональной линейной поляризации по входам поз. 1 и поз 2, что также
является положительным фактором. Как отмечается в [2,3] антенны аналогичные,
представленной на рис. 1 могут быть выполнены в микрополосковом исполнении.

Отметим, что разработка и применение антенн круговой (эллиптической)
поляризации весьма актуальна в связи с меньшими искажениями сигнала при
прохождении через атмосферу и космическое пространство. Приводится пример
космического аппарата (рис. 2) с конической спиральной (поз. 1) и турникетной
вибраторной (поз. 2) антеннами эллиптической поляризации [4]. Отмечается
перспективность применения подобных антенн в каналах телекоммуникаций и их
дальнейшее совершенствование с учетом уменьшения габаритов и массы.

Отметим перспективоность разработки и применения широкополосных антенн и
АР в каналах телекоммуникаций. На рис. 3 приведен пример широкополосной антенной
решетки круговой поляризации. Благодаря наличию в АР корректирующих емкостных
нагрузок в антеннах АР образуется режим близкий к бегущей волне, расширяется
рабочий частотный диапазон АР, уменьшается взаимовлияние между элементами
решетки [5].
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3. Диэлектрические и плазменные антенны СВЧ диапазона. Отметим, что
общим свойством стержневых диэлектрических и плазменных антенн поверхностной
бегущей волны является их «однонаправленность», с максимумом ДН вдоль оси
антенны без наличия отражателя (рефлектора), что упрощает и облегчает их
конструкцию [6]. Те и другие антенны обеспечивают по сравнению с металлическими
' большую скрытность от обнаружения радиолокационными средствами противника.
Вместе с тем диэлектрические и плазменные антенны вкорне отличаются как
различные физические структуры, при этом диэлектрическая проницаемость
плазменной антенны в отличие от диэлектрической проницаемости диэлектрической
антенны - величина отрицательная! [6].

Автор выражает благодарность ведущему инженеру кафедры электронных средств
телекоммуникаций ДНУ им. О. Гончара Безносовой Е.Р. за участие в подготовке и оформлении тезисов
доклада.
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2. Овсяников, В. В. Вибраторные антенны с реактивными нагрузками / В. В.
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Лысенко, И. Н., Поллуксов, И. М., Варывдин, В. С., Родин, К. В., Овсяников, В. В. //
Annales de Geophysique: Centre National de la Pecherde Scientifique. – Paris: t. 38, n. 5. –
1982. – Р. 547-556.

5. Овсяников, В. В. Исследование широкополосной вибраторной антенной
решетки круговой поляризации. – Ж. РФ и РА. – Харьков, 1999. – Т. 4, № 4. – С. 349-
356.

6. Morrow, I. L. The Contribution of J.R. James to Dielectric Rod and Other Novel
Antennas. / I. L. Morrow. //Antennas and Propagation, on Edinburg, UK. – 2007. – 11-16
Nov. – Р. 1-4.

PROMISING DIRECTIONS OF DEVELOPMENT ANTENNA
OF SCIENCE AND TECHNOLOGY FOR TELECOMMUNICATION

SYSTEMS

V. Ovsyanikov.
Dnipropetrovsk National University after O. Honchar.

ovsin1937@gmail.com

Promising areas of research and development of modern antennas and antenna arrays
and methods of their calculation are reviewed. Examples of antennas and antenna arrays with
enhanced parameters, including are electrically small linear and spiral antennas and antennas
with orthogonal and elliptical polarization, rotationally symmetrical broadband antenna array
are shown. The basic properties of promising dielectric rod antenna and plasma antennas are
set out.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ Т-РАЗВЕТВЛЕНИЯ И ПОВОРОТА ПОД
ПРЯМЫМ УГЛОМ КОПЛАНАРНЫХ ЛИНИЙ ПЕРЕДАЧИ

О. Аседовская, А. Колосова, А. Гниленко.

Днепропетровский национальный университет.
gnilenko@ua.fm

Копланарные линии передачи нашли самое широкое применение в современных
объемных интегральных схемах сверхвысоких частот (ОИС СВЧ), интерес к которым
постоянно возрастает в связи с необходимостью миниатюризации радиоэлектронных
устройств. В отличие от микрополосковой линии, все проводники копланарной линии
расположены на одной стороне диэлектрической подложки, что обеспечивает простоту
размещения как активных, так и пассивных элементов с сосредоточенными
параметрами. В то же время характеристики копланарной линии оказываются не хуже,
чем у микрополосковой линии передачи [1].  Для СВЧ тракта, построенного на основе
копланарных линий передачи характерны те же основные элементы – базовые
неоднородности, что и для микроволновых схем на традиционных микрополосковых
линиях. Одними из самых распространенных базовых неоднородностей являются Т-
разветвление линий и поворот линии на 90 градусов. Т-разветвление используется в
качестве делителя мощности, а поворот линии передачи необходим для формирования
компактной топологии схемы [2; 3].

В докладе представлены результаты моделирования Т-разветвления
копланарных линий передачи и поворота копланарной линии под прямым углом в
компьютерной программе CSTMicrowaveStudio. Конструкция и дисперсионные
характеристики элементов матрицы рассеяния исследуемых электродинамических
структур показаны на рис. 1 и рис. 2, соответственно для Т-разветвления копланарных
линий и для поворота копланарной линии под прямым углом.

Рис. 1. Конструкция и характеристики Т-разветвления копланарных линий передачи.
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Рис. 2. Конструкция и характеристики 900 поворота копланарных линий передачи.

Моделирование проводилось для неоднородностей, образованных 50-омными
копланарными линиями с шириной центрального проводника 70 мкм, шириной щели
между центральным проводником и экраном – 62 мкм, подложкой из арсенида галлия с
относительной диэлектрической проницаемостью 12,94 и толщиной 350 мкм.
Электромагнитная волна возбуждалась при помощи 1 мм коаксиальной линии с
плавным переходом на копланарную линию. Для подавления паразитных мод щелевой
линии использовались гальванические перемычки. В докладе рассматривается влияние
на поведение элементов матриц рассеяния размеров и положения перемычек, а также
возможности согласования и оптимизации при помощи ступенчатых трансформаторов.

1. Gupta, K. C. Microstriplinesandslotlines / K. C. Gupta, R. Garg, BahlI, P. Bhartia. –
Boston: ArtechHouse. –1996. – 535 p.

2. Simons R. N. Coplanar waveguide circuits, components and systems / R. N.
Simons. – New York : Wiley. – 2001. – 439 p.

3. Wolf, I. Coplanar microwave integrated circuits / I. Wolf. – Hoboken, New Jersey:
Wiley. –2007. – 547 p.

COPLANAR LINE T-JUNCTION AND RECTANGULAR BEND
SIMULATION

O. Asedovskaya, A. Kolosova, A. Gnilenko.
Dniepropetrovsk National University, Dniepropetrovsk.

gnilenko@ua.fm

Coplanar line T-junction and rectangular bend are simulated by the use of CST
Microwave Studio software. Electromagnetic wave excitation by the coaxial line, tapered
coaxial to coplanar transitions, the air-bridges to suppress the parasitic slot-line mode, and the
step-wise transformers to compensate reflected waves are applied to the constructions of the
discontinuities. The influence of air-bridge locations and compensating step-wise transformer
parameters on the scattering matrix elements is studied and analyzed. The coplanar line
discontinuity parameters are optimized for the given operating frequency.
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FILTERING SYSTEMS OF DOPPLER SIGNALS REFLECTED
BY UNDERLYING SURFACE

K. Scherbina, V. Pechenin, M. Vonsovich, J. Syedina, L. Babakova.

National Aerospace University «Kharkov Aviation Institute» (KhAI).
ks.sherbina@yandex.ru

The general tendency of further development and perfection of the Doppler radio
systems is predetermined by the attempt to find new methods and to improve existing ones in
order to optimize the reception and processing quality indicators of the signal observed at the
input of the resonant tract of radio system upon the additive normal noise.

The required accuracy of the Doppler measurements upon noise and distortion
parameters of Doppler signal (amplitude, frequency, phase, etc.), generated by reflection of
the probing signal (continuous, frequency-modulated, pulse-modulated, etc.), is achieved
primarily using narrowband tracking reception and processing of the observed input signal
and noise [1].

The analysis of Doppler signal models reflected by the underlying surface shows that
Doppler signal, observed at the system input during irradiation of the reflecting surface by
continuous harmonic signal, corresponds to amplitude-frequency modulated waves [2] with
deterministic base, equal to the regular Doppler frequency shift due to aircraft speed (or its
variations) and the spectrum caused by reflections from random physical structure of the
underlying surface (a set of luminous points), limited by the geometric dimensions of the
irradiated area due to the antenna system angular parameters (azimuth and elevation beam
width, beam angle to the irradiated surface, distance between aircraft and the surface, etc.).

At the same time the narrowband filtering procedure is carried out by the Doppler
tracking filter (DTF) – tuned by tracking heterodyne in the whole range of possible frequency
changes ( DF ), that is a deterministic base of the average Doppler frequency with regard to the
spectral signal structure. The tracking process is always preceded by the process of the
average Doppler frequency  search and lock, which is carried out by a separate support
circuit [1].

However, the narrowband filtering procedure can be carried out by other known
means, namely the replacement of the tracking heterodyne by the modulation filtering (MF).

Correspondingly, the method for the Doppler signal receiving and processing can be
called the modulation filtering method.

Basic theoretical and practical research results of MF [3], applicable in radio
communication systems upon wideband frequency modulated (FM) signals transmit and
receive, are cited. In this case, the filtering problem is to obtain the best modulation function -
the useful signal. In our case, reception and processing of the amplitude-frequency (AF)
Doppler signal consists in determining the best average Doppler frequency, thus, making it
possible to measure the value of the deterministic aircraft speed.

A detailed analysis of FM signals reception in communication channels shows that the
difference in the tracking method leads to the fundamental distinctions of FM signal reception
with the usage of MF method. The main difference between the two tracking methods of FM
signal reception (tracking heterodyne method and MF method) is that MF, however
narrowband it is, does not change the frequency deviation of FM signal, that is the input and
output signals have the same deviation.
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The tracking heterodyne converts each in phase with its FM component of the
complex input signal into harmonic, thus the initial frequency deviation of the input signal is
not regenerated at the tracking heterodyne circuit output.

It will be further demonstrated that the MF carries out spectral processing of the input
signal spectral components.  Some quality indicators of filtration, such as noise immunity
performance, can be improved due to this procedure as compared with the tracking
heterodyne circuit.

The aim of the carried out research was to improve the reception and processing
quality indicators of the Doppler signal with deterministic spectrum base, with regard to the
aircraft speed, the additive noise presence and the influence of physical properties of the
underlying surface.

1. Колчинский, В. Е. Автономные доплеровские устройства и системы навигации
летательных аппаратов / В. Е. Колчинский, И. А. Мандуровский, М. И.
Константиновский. – М.: Сов. радио. –1975. – 432 с.

2. Щербина, К. А. Статистическая модель доплеровского сигнала автономного
измерителя скорости летательного аппарата / К.А.Щербина, В.В.Печенин, О.В.
Войтенко // Всеукраинский межведомственный научно-технический сборник
«Радиотехника». – 2014. – Вып. 177. – С. 64-70.

3. Винницкий, А. С. Модулированные фильтры и следящий прием ЧМ сигналов /
А. С. Винницкий. – М. : Советское радио, 1969. –548 с.

FILTERING SYSTEMS OF DOPPLER SIGNALS REFLECTED BY
UNDERLYING SURFACE

K. Scherbina, M. Vonsovich, J. Syedina, L. Babakova.

National Aerospace University «Kharkov Aviation Institute» (KhAI),  Kharkov.

The present research has reviewed and analyzed the two methods of noise immunity
increase of the Doppler tracking signal reflected by the underlying surface. Structural and
physical model of tracking filters with implementation of the developed noise immunity
improvement methods has been synthesized. Analytical expressions convenient for practical
calculations are obtained to estimate noise immunity of the developed tracking circuits, as
well as stability and performance of the cancel circuit of the Doppler signal amplitude
fluctuations.
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АВТОМАТИЗАЦІЯ ВИМІРЮВАННЯ ПАРАМЕТРІВ
ВІДКРИТОГО ХВИЛЕВІДНОГО РЕЗОНАТОРА

М. Білокопитова, В. Рябчій, Д. Салтиков.
Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара.

alvicbe@gmail.com

Метою роботи є дослідження розробленого приладу для автоматизації і
керування процесом вимірювання та проведення первинної обробки одержаних даних,
який працює з вимірювальними приладами з використанням обміну даними через
інтерфейс USB персонального комп’ютера. Була проведена апробація приладу для
автоматизованого вимірювання частотних характеристик відкритих хвилевідних
металодіелектричних резонаторів мікрохвильового діапазону з подальшою цифровою
обробкою даних эксперимента для визначення параметрів резонатора [1].

Вимірювальна установка була реалізована на базі панорамного вимірювача Р2-
61, який складається з генератора коливальної частоти (ГКЧ) в діапазоні 8-12 ГГц і
індикаторного пристрою Я2Р-67 та розробленого блоку спряження з ПК. Керування
процесом вимірювання здійснювалося з персонального комп’ютера за допомогою
мікропроцесорного блоку з USB-інтерфейсом. Керуючі сигнали (установка частоти ГКЧ
та ін.) передаються за USB до блоку спряження. У блоці спряження здійснюється
перетворення цифрового сигналу в аналоговий, який подається на генератор. Для
керування частотою випромінювання ГКЧ у мікропроцесорному блоці встановлений 8-
розрядний ЦАП, тому кількість відліків частотної характеристики складала 256.

Розглянута вимірювальна установка була застосована для дослідження
параметрів відкритих резонаторів з діелектричними вставками змінного перерізу, які є
перспективними елементами вимірювальної техніки мікрохвильового діапазону [2].
Резонатор був виконаний на базі відрізка регулярного круглого хвилеводу довжиною
150 мм, діаметром 35 мм. Діелектричні вставки у вигляді діелектричних трубок
зовнішнього діаметру 35 мм, товщина стінок яких зменшується від центру до країв,
були виготовлені з фторопласту (ε = 2,08, tgδ = 10-4). Були досліджені резонатори зі
вставками довжиною 135 мм, 79 мм і 52,3 мм, з кутами скосу φ = 6°, 10°, 15° (для
зручності пронумеровані від 2 до 4, номер 1 відповідає резонатору без вставки).

а)         б)
Рис. 1. Частотні характеристики коефіцієнтів відбиття і передачі для резонансних коливань

електричного (а) та магнітного типів (б): 1 – резонатор без вставки;
2 – φ = 6°; 3 – φ = 10°; 4 – φ = 15°

mailto:alvicbe@gmail.com
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На рис. 1 показані частотні залежності коефіцієнтів відбиття (лінії зверху) і
передачі (лінії знизу) для резонансних коливань електричного (а) та магнітного типів
(графік справа) досліджуваних резонаторів в діапазоні 8,5-12 ГГц. Для розглянутих
резонаторів значення навантаженої добротності змінюються у діапазоні 335-360 для
різних випадків. Густина спектру резонансних частот залежить від ступеня
неоднорідності, тобто величини кута φ для розглянутих резонаторів. Невдалий вибір
параметрів вставки може призвести до накладення і спотворення структури полів
сусідніх коливань, що добре видно з характеристик резонатора з діелектричною
вставкою з кутом скоса 15°. Визначення добротності класичними методами в таких
випадках стає неможливим. Застосування різноманітних методів цифрової обробки
експериментальних даних, наприклад [1], дозволяє визначати параметри резонансних
коливань навіть при практично повному перекритті резонансних піків частотних
характеристик. Таким чином, можливість введення даних експерименту в ПК для
подальшої обробки є необхідним для вимірювання власних параметрів резонаторів
мікрохвильового діапазону в даному випадку.

Результати експериментальних досліджень дозволяють зробити висновок, що
розглянутий прилад для автоматизації і керування процесом вимірювань дозволяє
автоматизувати і проводити процес вимірювання частотних характеристик
мікрохвильових резонансних систем зокрема відкритих хвилевідних метало-
діелектричних резонаторів в режимі реального часу з виводом даних вимірювань до
персонального комп’ютера для подальшої цифрової обробки і визначення власних
параметрів резонатора.

1. Андреев, М. В. Определение параметров резонаторов по частотной характери-
стике при помощи цифровой обработки с использованием цепных дробей / М. В. Анд-
реев, В. Ф. Борулько, О. О. Дробахин, Д. Ю. Салтыков // Актуальные проблемы элек-
тронного приборостроения : материалы VIII межд. науч.-тех. конф. АПЭП-2006 (Ново-
сибирск, 26-28 сент. 2006). – 2006. – Т. 3. – С. 49-53.

2. Drobakhin, O. O. Open-ended waveguide cutoff resonators for monitoring dielec-
trics parameters of gases / O. O. Drobakhin , Ye. N. Privalov , D. Yu. Saltykov  // In Tele-
communications and Radio Engineering. – 2013. – Vol. 72, No 7. – P. 627-640.

AUTOMATION OF MEASURING OF OPEN-ENDED WAVEGUIDE
RESONATOR PARAMETERS

M. Bilokopytova, V. Ryabchiy, D. Saltykov.

Dep. of Physics, Electronics and Computer Systems, Dnipropetrovsk National
University.

The device for automatic measuring of microwave resonator parameters was tested.
Resonator with different irregular dielectric inserts was investigated by means of the
developed device. The frequency responses of reflection and transmission coefficients of the
resonator have been obtained. These responses can be used to determine the Q-factor of
resonator. For considered resonator loaded Q-factor varied in the range of 335 – 360.



Секція ІІІ. Радіотехнічні пристрої й засоби телекомунікації

Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених і студентів
«ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ СУЧАСНОЇ ЕЛЕКТРОНІКИ, ІНФОРМАЦІЙНИХ

ТА КОМП'ЮТЕРНИХ СИСТЕМ» MEICS-2015
25-27 листопада 2015 р, Дніпропетровськ, Україна

143

РОЗРОБКА ВИМІРЮВАЧА ПОТОКУ ПОТУЖНОСТІ
ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ПОЛЯ У S-ДІАПАЗОНІ

Д. Кисельов, В. Рябчій.
Дніпропетровський національний університет. dimith93@gmail.com

S-діапазон за визначенням IEEE охоплює частоти від 2 ГГц до 4 ГГц
електромагнітного спектра. У цьому діапазоні випромінюють, зокрема, засоби
мобільного зв’язку стандарту GSM, бездротові пристрої Wi-Fi, мікрохвильові печі. Це
все свідчить про високий рівень електромагнітного забруднення саме цього діапазону
частот.

На сучасному ринку широко представлені малогабаритні портативні вимірювачі
напруженості електромагнітного поля. Проте, вони мають досить високу вартість, на
наш погляд, саме через універсальність застосувань та широкий сервіс користувача. Це,
насамперед, обмежує їх використання у побуті. Тому, представляється актуальною
задача розробки вимірювача потоку потужності електромагнітного поля незначної
вартості для застосування у побуті чи на робочому місці.

Для реалізації вимірювача потоку потужності у вільному просторі в S-діапазоні
була обрана у якості прототипу електрична схема [1]. Основу схеми вимірювача складає
мікросхема AD8313, яка представляє собою логарифмічний детектор. За документацією
AD8313 працює у діапазоні потужностей від -65 дБм до 0 дБм у діапазоні частот від
1 МГц до 3,5 ГГц. Схема вимірювача містить засоби калібрування. Результати
вимірювання представляються в децибел-міліватах. У якості відлікового пристрою
використовується звичайний мультиметр.

При виборі типу антени вимірювача потоку потужності у S-діапазоні
передбачалось задоволення наступних вимог. Антена повинна сприймати
електромагнітні хвилі будь-якого напряму поляризації, працювати у широкому діапазоні
частот (близько октави), мати певну спрямованість для локалізації напрямку джерела
випромінювання, мати незначні габаритні розміри та просту конструкцію для
здешевлення виготовлення. Таким вимогам цілком задовольняє плоска спіральна антена
кругової поляризації [2]. Для отримання односпрямованості дротяна спіраль була
розташована попереду металевого диску.

1. Очень разумные технологии [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CODE=article&article=2410.

2. Юрцев, О. А. Спиральные антенны / О. А. Юрцев, А. В. Рунов, А. Н. Казарин. – М. :
Сов. радио, 1974. –  224 с.

DEVELOPEMENT OF ELEKTROMAGNETIC FIELD POWER FLOW
MEASURER IN S-RANGE

D. Kyselov, V. Ryabchiy.
Dep. of Physics, Electronics and Computer Systems, Dnipropetrovsk National University.

The device for measuring the power flow of electromagnetic field in s-range is
presented. Circuit diagram of the device is based on Logarithmic Detector/Controller
AD8313. The measurement results are represented in decibel-milliwatt (dBm). Conventional
multimeter was used as reading device. Flat helical antenna of circular polarization was used
for electromagnetic radiation reception.
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СИСТЕМА АВТОМАТИЧНОГО КОНТРОЛЮ
ГЕОМЕТРИЧНИХ РОЗМІРІВ ОБ'ЄКТІВ
З ВИКОРИСТАННЯМ ВІДЕОКАМЕРИ

О. Галь.

Кременчуцький університет економіки, інформаційних технологій та управління.
sandey90@bk.ru

У наш час злитки напівпровідникових кристалів мають твердий допуск по
діаметра, що становить ±0,5-1,0 мм. Ці вимоги визначаються скороченням відходів при
технологічній операції "калібрування".  При цьому, відходи при калібрування злитків
можуть досягати 8-11%. Ситуація погіршується при вирощуванні злитків
монокристаличного кремнію в орієнтації [111],  форма перетину яких має близький до
еліпса вид. Практичне дослідження розкиду діаметра по довжині злитка монокристала
кремнію існуючих ростових установок показало, що відхилення діаметра від заданого
може становити більш 1 мм.

Використовувані системи контролю діаметра злитка засновані на контролі
положення меніска приводять до погрішностей виміру діаметра сягаючої 4 мм, що у
свою чергу викликає флуктуації швидкості вирощування в діапазоні 0,7-1,8 мм/хв.

Найбільше поширення одержали оптичні методи, в основі яких лежить
автоматичне визначення границі розплав-злиток.

Метод з використанням оптичного датчика заснований на позиціюванні
фотодіода, що є оптичним датчиком, у зону меніска. Даний метод, будучи
найпростішим по реалізації, у цей час широко використається на застарілому й
експлуатованому устаткуванні. Однак він має істотні недоліки.

Метод з використанням відеокамери усуває ряд недоліків, властивих оптичному
датчику. В основі цього методу лежить вимір діаметра злитка шляхом обробки
відеозображення, отриманого з телекамери, що сфальцьована в зону росту.

Внаслідок виконання роботи і аналізу результатів моделювання, отримано
наступні результати: розроблена математична модель телевізійного методу виміру
діаметра зливка кремнію на етапі вирощування показала, що підвищення точності
виміру можна досягнути з застосуванням принципу інваріантного опису діаметра;
аналіз факторів, що впливають на точність виміру діаметра злитка, показав, що основна
похибка викликається поганою якістю телевізійного зображення, отриманого з
відеокамери у зоні вирощування; для підвищення точності виміру необхідна обробка
відеокадру з застосування операцій контрастування та вирівнювання яскравості.

1. Лубе, Э. Л.. Современные методы контроля и управления процессами
кристаллизации // Рост кристаллов. – М. : Наука, 1980. – Т. 13. – С. 304-313.

2. Кагановский, И. П. Система автоматического контроля геометрических
размеров объектов с использованием датчиков изображения на приборах с зарядовой
связью / И. П. Кагановский, В. Д. Антошин, Г. Н. Козлова // Научные труды Гиредмета.
– 1983. – Т. 113. – С. 79-81.
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SYNTHESIS NON-CONTACT SYSTEM FOR MEASURING
GEOMETRIC DIMENSIONS OF INGOT SEMICONDUCTOR

O. Hal’.
Kremenchuk university of economics, information technology and management.

sandey90@bk.ru

The mathematical model of TV measurement method diameter silicon ingot
growing phase showed that increasing the measurement accuracy can be achieved with the
application of the principle of invariant description diameter; analysis of factors affecting the
accuracy of measurement of the diameter of the ingot showed that the main error is caused by
poor quality television images obtained from cameras in the area of cultivation; to improve
the accuracy of measurement required the use of processing video frame and alignment
operations contrasting brightness.

СИНТЕЗ І АНАЛІЗ ЕЛЕКТРОННОЇ СИСТЕМИ
ВЕКТОРНОГО КЕРУВАННЯ АСИНХРОННИМ

ДВИГУНОМ

Д. Ложченко, С. Сидоренко, О. Вашерук.

Кременчуцький університет економіки, інформаційних технологій і управління.
dimon24121993@mail.ru

В даний час близько половини вироблюваної у світі електроенергії, у тому числі й в
Україні, споживається асинхронними двигунами (АД). Основною проблемою створення
сучасних електроприводів змінного струму є розробка високоефективних і простих в
обчислювальному відношенні методів векторного керування. Особливо важливим є
розширення діапазону регулювання швидкості АД. Збільшення діапазону регулювання
дозволить розширити область використання цих дешевих і надійних електродвигунів.

Метою роботи є синтез і аналіз методів векторного керування асинхронними
двигунами з поліпшеними енергетичними і динамічними характеристиками і малим
обсягом обчислень. Об'єкт дослідження – АД з короткозамкненим ротором і векторним
принципом керування. Предмет дослідження – робастні оптимальні адаптивні векторні
методи і закони керування АД.

В результаті проведених досліджень були отримані наступні результати:
модифіковано методи формування електромагнітного моменту, які засновані на
спостереженні і компенсації невизначеностей, нелінійностей, навантаження і збурень
АД; синтезована електронна схема керування та запропоновано адаптивні аналого-
цифрові фільтри для вимірювання без перекручувань головних гармонік струмів і
напруг на виходах перетворювача частоти (ПЧ) із широтно-імпульсною модуляцією
(ШІМ); запропоновано комбінований робастний закон керування контурами струмів
статора.

mailto:sandey90@bk.ru
mailto:dimon24121993@mail.ru


Секція ІІІ. Радіотехнічні пристрої й засоби телекомунікації

Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених і студентів
«ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ СУЧАСНОЇ ЕЛЕКТРОНІКИ, ІНФОРМАЦІЙНИХ

ТА КОМП'ЮТЕРНИХ СИСТЕМ» MEICS-2015
25-27 листопада 2015 р, Дніпропетровськ, Україна

146

1. Потапенко, Е. Е. Энергосберегающее робастное управление асинхронными при-
водами / Е. Е. Потапенко, Е. М. Потапенко // Механіка та машинобудування. – 1999. – №
1. – С. 106-111.

2. Потапенко, Е. Е. Синтез экстремального робастного управления асинхронным
приводом / Е. Е. Потапенко, Е. М. Потапенко // Технічна електродинаміка. Тематичний
випуск: Проблеми сучасної електротехніки, Ч. 6. – Київ : ІЕ НАНУ. – 2000. – С. 34–37.

3. Бичай, В. Г. Состояние, тенденции и проблемы в области методов управления
асинхронными двигателями / В. Г. Бичай, Д. М. Пиза, Е. Е. Потапенко, Е. М. Потапенко
// Радіоелектроніка. Інформатика. Управління. – 2001. – № 1. – С. 151–167.

4. Теорія електропривода / [М. Г. Попович, М. Г. Борисюк, В. А. Гаврилюк та
ін.; за ред. М. Г. Поповича]. – К. : Вища школа, 1993. – 494 с.

BASIS OF VECTOR CONTROL INDUCTION MOTOR

D. Lozhchenko.

Kremenchuk university of economics, information technology and management.

The paper substantiates the synthesis and analysis methods for vector control (VC)
induction motors (DR) with improved power and dynamic performance and low volume
calculations. The review of the literature on VC systematized mathematical description of AD
for VC, synth-Busi- software current analytical expressions that minimize power consumption
or current stator synthesized robust optimal control law circuit speed.A special attention had
been devoted to the informative support of IM VC just by terminal measure-ments of output
currents and voltages of the converter with pulse width modulation. Current and voltage
filters which select their basic components without distortions of amplitudes, phases and
distortions due to the constant sensor faults had been synthesized.The compensators for
control by current circuits with calculation of zero displacements of current sensors had been
synthesized. Ob-servers, which come into the compensators, estimate basic current
components, current circuit uncertain-ties and cross couplings between current circuits on
background of hindrances of wide–impulse modula-tion. The synthesized compensators are
robust with respect to all uncertainties of current circuits. Digital and physical modeling
confirmed well control performance indexes of the synthesized control methods.
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УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ
ЕЛЕКТРОПРИВОДОМ СТРІЧКОВОГО КОНВЕЄРА

А. Кобзарь.
Кременчуцький університет економіки, інформаційних технологій і управління.

alinka_kaulitz@mail.ru

Стрічкові конвеєри застосовують для переміщення в горизонтальному і
похилому напрямах насипних і штучних вантажів, а також для транспортування виробів
при потоковому виробництві.

До науково-технічних проблем, пов'язаних з розробкою систем управління
перетворювачами тиристорів, що потребують дослідження, можна віднести взаємний
вплив перетворювачів і живлячої мережі; дослідження роботи систем управління в
умовах перешкод і підвищення їх перешкодостійкості; дослідження і створення
технічних засобів, що дозволяють будувати надійні і точні системи управління.

Розроблений пристрій дозволяє регулювати змінну напругу трифазної мережі,
навантаження якої сполучене зіркою. Розроблений трифазний регулятор напруги
складається з трьох однакових однофазних регулювальників. Кожна фаза працює
незалежно від інших. Для регулювальника були використані симетричні тиристори з
гальванічною розв'язкою імпульсним трансформатором з коефіцієнтом трансформації 1.
Побудована система управління дозволяє змінювати напругу на навантаженні в межах
50-220 В. Регулятор розрахований на струм навантаження 20 А.

Для підтвердження проведених теоретичних розрахунків виконано модельне
дослідження роботи трьохфазного тиристорного регулятора. При інтерактивному
моделюванні був вибраний програмний продукт Multisim. Особливістю дослідження
моделі являться те що після збірки схеми були вибрані контрольні точки вимірювання
форми та рівня сигналу.

1. Замятин, В. Я. Мощные полупроводниковые приборы. Тиристоры : Справочник / В.
Я. Замятин, Б. В. Кондратьев, В. М. Петухов и др. – М. : Радио и связь, 1987. – 576 с.

2. Забродин, Ю. С. Промышленная электроника : учебн. для вузов / Ю.С.Забродин. –
М. : ВШ, 1982. – 496 с., ил.

3. Перетворювальна техніка : підручн., ч. 2 / [Гончаров Ю. П., Будьонний О. В., Моро-
зов В. Г., Панасенко М. В., Ромашко В. Я., Руденко В. С. : за ред. Руденка В. С.] – Х. : Фоліо,
2000. – 360 с.

IMPROVED CONTROL SYSTEMS FOR ELECTRIC
CONVEYOR BELT

A. Kobzar.
Kremenchuk university of economics, information technology and management.

Developed a device that allows you to adjust the three-phase AC voltage network load
which the United star. Three-phase voltage regulator consists of three identical single-phase
regulators. Each phase is independent from the others. For the regulator used symmetrical
thyristors with galvanic isolation pulse transformer with a transformation ratio 1. Done
modeling study of three-phase thyristor regulator. With interactive modeling software was
chosen Multisim.
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АНАЛИЗ ПРИМЕНИМОСТИ МЕТОДА ПЕРЕДАЧИ
ДАННЫХ С ПРОМЕЖУТОЧНЫМ ХРАНЕНИЕМ ДЛЯ

ОБМЕНА ДАННЫМИ С УДАЛЕННЫМИ
КОСМИЧЕСКИМИ АППАРАТАМИ

В. Ткачев1,2, А. Коваленко1, В. Лебедев1.
1Харьковский национальный университет радиоэлектроники.

2Радиоастрономический институт НАН Украины.
vitalii.tkachov@nure.ua

Космические аппараты семейства «Вояджер» в настоящее время удалились от
Земли на значительное расстояние, находясь на грани выхода за пределы Солнечной
системы (около 11 миллиардов километров). При этом ими производится стабильная
отправка важных данных, время доставки которых составляет прядка 10 часов.

Передача данных с данного космического аппарата осуществляется благодаря
использованию ряда специализированных технических решений, включая 23-ваттный
радиопередатчик, специальные узконаправленные антенны, высокий уровень
юстировки антенн приемной и передающей стороны, радиочастоту с малым
количеством помех.

Предполагается, что через 5-10 лет космические аппараты «Вояджер» выйдут за
пределы Солнечной системы и окажутся в межзвёздном пространстве, и, пройдя через
границы гелиопаузы, навсегда потеряют связь с наземными станциями связи –
мощности передатчика не хватит для приёма сигнала на Земле [1].

Аналогичная ситуация ожидается и с космическим аппаратом «Новые
горизонты», автоматической межпланетной станцией Национального управления по
воздухоплаванию и исследованию космического пространства (НАСА), запущенной в
рамках программы «Новые рубежи» и предназначенной для изучения Плутона и его
спутника Харона в 2006 г.

Одним из решений данной прикладной задачи является использование систем-
репитеров для буферизации данных. Такими системами, например, могут выступать
космические аппараты, находящиеся на незначительном удалении от Земли, при этом,
позволяющие обмениваться данными с удаленными космическими аппаратами.

В данной работе рассматривается вариант использования описаного метода
передачи данных с промежуточным хранением в работах [2; 3]. Особенностью этого
метода является то, что он позволяет осуществлять передачу данных между источником
и получателем данных путем введения средств, реализующих функцию
промежуточного хранения.

В связи с этим, актуальной является задача проведения теоретических
исследований метода передачи данных с промежуточным хранением при передаче
данных от удаленных действующих космических аппаратов.

При проведении исследований важными условиями являлись: специфические
технические особенности и малое количество реально действующих удаленных
космических аппаратов с одновременным учетом немаловажного экономического
фактора.

Итак, предполагается, что космический аппарат, при отдалении от Земли
получает и отправляет данные с непрерывно нарастающей задержкой. При этом
наращивать мощность приемопередатчика возможно только со стороны Земли.

mailto:tkachov@nure.ua
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Однако существует ряд ограничений, связанных со сложностью и
необоснованностью строительства затратных приемопередающих комплексов для
решения одной узкоспециализированной задачи. В таком случае, при достижении
предела возможности осуществления связи с космическим аппаратом, он считается
утерянным или неуправляемым. С другой стороны, временные затраты на преодоление
больших расстояний в космических масштабах приводят к необоснованному развитию
морально устаревших комплексов радиосвязи.

Предложенный метод передачи данных с промежуточным хранением
предполагает использование существующих космических средств для передачи данных,
на которые возлагается функция промежуточного хранения. Данная функция позволяет
избежать повторных передач за счет буферизации данных и при этом сократить время
передачи данных.

В перспективе, при исследовании дальнего космоса, предлагается использовать
караван-системы космических буферов для передачи данных. Такой подход может
позволить передавать данные при более удаленных полетах космических аппаратов. В
случае выхода из строя аппаратов в цепи, необходимо иметь возможность передавать
данные расстоянием в 1-2 потерянных аппарата.

Таким образом, в данной работе проанализирована проблема передачи данных с
удаленных космических аппаратов и, на основании теоретических исследований,
сделано предположение о возможности создания караван-систем передачи данных
посредством функций промежуточного хранения данных, разработанных в методе
передачи данных с промежуточным хранением.

1. Intriligator, D. S., Sun, W., Miller, W. D., Dryer, M., Deehr, C., Webber, W. R., ... &
Detman, T. M.. Modelling the March 2012 solar events and their impacts at Voyager 1 in the
vicinity of the heliopause. In Journal of Physics: Conference Series. – 2015. – Vol. 577, No. 1.
– Р. 012-013. IOP Publishing.

2. Саваневич, В. Е. Метод передачи данных с промежуточным хранением / В. Е.
Саваневич, В. Н. Ткачев // Системи обробки інформації. – 2014. – Вып. 7. – С. 99-105.

3. Ткачев, В. Н. Использование метода передачи данных с промежуточным хра-
нением при передаче результатов радиоастрономических наблюдений / В. Н.Ткачев, А.
М. Резниченко // Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв'язку. –
2014. – Вып. 4. – С. 49-53.

THEORETICAL RESEARCH METHOD FOR TRANSFER OF DATA
WITH INTERMEDIATE STORAGE IN TRANSMITTING DATA FROM

DISTANT OPERATIONAL SPACECRAFT

V. Tkachov1,2, A. Kovalenko1, V. Lebediev1.
1Kharkiv National University of Radioelectronics.

2Institute of Radio Astronomy of the National Academy of Sciences of Ukraine.

In this thesis, we analyzed the problem of data transmission from remote satellites and
on the basis of theoretical research has been suggested the possibility of a caravan of data
transmission functions via an intermediate storage developed method of data transmission
with intermediate storage.
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СИНТЕЗИРОВАНИЕ ВРЕМЕННЫХ СИГНАЛОВ
НА ОСНОВЕ ПРИНЦИПА ФУРЬЕ-ГОЛОГРАФИИ

ПО ДАННЫМ МНОГОЧАСТОТНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ДВУХ РУПОРОВ

О. Дробахин, М. Чаркин.
Днепропетровский национальный университет им. О. Гончара.

tgk4kprivat@gmail.com

В микроволновом диапазоне многочастотные измерения комплексного
коэффициента отражения (КО) после преобразования во временную
(пространственную) область позволяют определить распределение неоднородностей в
СВЧ трактах, решить задачу толщинометрии для слоистых диэлектрических структур,
выявлять внутренние объекты, что является мощным средством неразрушающего
контроля. Переход в фурье-сопряженную область осуществляется посредством
дискретного преобразования Фурье или одного из методов современного
параметрического спектрального анализа. Прямое применение указанного подхода
требует наличия фазовой информации, а наиболее просто проводятся измерения
амплитудных значений, измерение фазовых характеристик является проблемой,
особенно в миллиметровом диапазоне длин волн, и, по крайней мере, требует
дорогостоящего оборудования. Цифровые технологии открыли новые взгляды на
проблемы голографии. Первым из них является фурье-голография с одним известным
опорным сигналом. Преобразование Фурье является неотъемлемой частью этого
варианта реализации голографической записи информации. Выделение нужного
фрагмента может быть достигнуто при условии сдвига опорного сигнала.

Рассмотрим частотную зависимость амплитуды характеристики отражения )(A
в присутствии исследуемой структуры с собственным КО отражения )(R  при нали-
чии N  опорных отражений iR  с временными задержками it . Количество опорных от-
ражений обусловлено реальным количеством неоднородностей в измерительной систе-
ме, например, в рупорной антенне, обычно существует две неоднородности. Амплиту-
ды iR  и временные задержки it описывают не только отражения в антенне, но и отра-
жения в волноводных переходах. В предположении квадратичности характеристик де-
текторов после преобразования характеристики отражения )(A  во временную область
при помощи обратного дискретного преобразования Фурье результирующий сигнал
содержит функцию автокорреляции (АКФ) })({)( 21 RFtrA

 и совокупность взаимно-
корреляционных функций (ВКФ), которые появляются в определенных позициях на
оси положительного времени и симметрично на оси отрицательного времени.

После обработки измеренных многочастотных данных )(A  при выполнении
определенных условий можно выделить ВКФ коэффициента отражения исследуемой
структуры и некоторого опорного сигнала и АКФ коэффициента отражения путем ис-
пользования временного окна. Результат фурье-преобразования в частотную область
ВКФ, предварительно выделенной соответствующим окном, содержит информацию о
фазе КО исследуемой структуры относительно фазы опорного отражения. Модуль по-
следней зависимости соответствует произведению модуля КО исследуемой структуры
и модуля опорного сигнала. Вследствие этого обстоятельства частотная зависимость
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модуля КО искажена. Вместе с тем, фурье-преобразование выделенной временным ок-
ном АКФ в частотную область содержит информацию только о модуле КО исследуе-
мой структуры. Сочетание этих двух подходов позволяет получить более правильные
значения комплексного КО от исследуемой структуры.

Для выделения АКФ в ряде случаев целесообразно использовать метод Прони в
скользящем кадре, последовательность кадров может иметь перекрытие.  АКФ отвечает
амплитудный множитель при экспоненте с нулевым показателем. Для простой структу-
ры порядок метода Прони был 3M , в то время как длина кадра  составляла 9n   вы-
борок (общее количество отсчетов было 256N при полосе частот  GHz52;38 ).
Для трехслойной структуры, размер кадра должен быть увеличен до 11n  вследствие
более сложного характера частотной зависимости.

Описанный подход имеет недостатки, связанные с тем, что необходимо
использовать направленные ответвители с переходным ослаблением 20 дБ, что
приводит к снижению уровня измеряемых сигналов. Наличие нескольких
неоднородностей в измерительном тракте, которые выполняют функцию источников
опорных сигналов, требует выполнения ряда условий, что не всегда бывает легко
реализовано. Принцип Фурье-голографии может быть осуществлен в двухрупорном
рефлектометре, когда роль опорного сигнала выполняет сигнал, поступающий из
одного рупора в другой. Уровень опорного сигнала обеспечивается выбором угла между
рупорами. Были рассмотрены две конструкции с горизонтальным и вертикальным
расположением рупоров. При этом в приемной части нет необходимости использовать
направленный ответвитель. Был рассмотрен диапазон углов от 3 до 30 град. Наиболее
подходящим оказался угол 5 град. При численном моделировании рассматривалось
отражение от однослойной диэлектрической структуры толщиной      8 мм,
диэлектрическая проницаемость материала которого составляла 1,15, 2,0, 2,7 и 4,0.
Было проведено сравнение результатов преобразования Фурье комплексного сигнала и
квадрата его модуля. Сигнал, синтезированный из квадрата модуля, имеет довольно
четкие пики, соответствующие отражениям от границ раздела диэлектрического слоя,
но в начале системы координат присутствуют пики, соответствующие
автокорреляционной функции. Для обоих сигналов была применена операция
вычитания из измеренного данных сигнала, измеренного при условии излучения в
свободное пространство. На основе численного эксперимента была подтверждена
возможность синтезирования временных сигналов с использованием принципа фурье-
голографии для указанной конструкции измерителя отражения.

SYNTHESIZING TIME-DOMAIN SIGNALS DUE FOURIER
HOLOGRAPHY PRINCIPLE USING MULTIFREQUENCY

MEASUREMENTS WITH TWO HORNS
O. Drobakhin, M. Charkin.

Dep. of Applied and Computer Radio Physics,
Oles Honchar Dniepropetrovsk National University,

The general principle of Fourier holography including Fourier transformation of multi-
frequency data measured in presence of reference signal was applied to a two-horn reflecto-
meter. The reference signal was implemented due to coupling signal between the two pyrami-
dal horns. Advantages of synthesis of time-domain signal using the complex signal in the sec-
ond horn was demonstrated. The approach is illustrated by results of numerical simulation.
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МЕТОД ФОРМИРОВАНИЯ КЛАССИФИЦИРОВАННОЙ
ОБУЧАЮЩЕЙ ВЫБОРКИ ДЛЯ АДАПТАЦИИ ВЕСОВЫХ

КОЭФФИЦИЕНТОВ АВТОКОМПЕНСАТОРА ПОМЕХ ПРИ
ВРЕМЯ-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ОБРАБОТКЕ

Д. Пиза, Е. Звягинцев.
Запорожский национальный технический университет.

dpiza@zntu.edu.ua

При раздельной время-пространственной обработке (ВПО) в когерентно-
импульсных РЛС вначале выполняют временную, а затем пространственную
фильтрацию сигналов. Временную фильтрацию в современных РЛС реализуют путем
использования дискретного преобразования Фурье

∑
1-N

0=k

)
N

nр2
-j(ц

kk
keXK=(n)G ,

где )n(G – комплексное значение сигнала на выходе n-ого фазового фильтра; k и N –
соответственно номер периода повторения и их количество в частотной пачке; Kk –
коэффициенты весового окна; Xk и φk – значение амплитуды и фазы сигнала в k-том
периоде повторения, соответственно.

Пространственную фильтрацию реализуют путем использования
компенсационных каналов приема и различных видов автокомпенсаторов помех или
адаптивных антенных решеток.

Основным недостатком ВПО является уменьшение эффективности подавления
активной помехи (АП) при одновременном воздействии пассивной помехи (ПП). Это
обусловлено декорреляцией точечного источника АП пассивной составляющей
комбинированной помехи [1].

Известен метод ВПО [2], основанный на адаптации весовых коэффициентов
(ВК) пространственного фильтра, переменных для всех дискретов дальности в каждой
частотной пачке. При этом формирование ВК автокомпенсатора (АК) осуществляется
по информации фазовых фильтров основного и компенсационного каналов, которые
дальше всех отстоят от фазовых фильтров с минимальными фазовыми сдвигами.

Недостатком известного метода компенсации АП является относительно низкая
эффективность помехозащиты РЛС при одновременном воздействии ПП.
Ограничивающими факторами являются межфильтровое "просачивание" пассивной
помехи через боковые лепестки смежных фильтров и относительно высокие
вероятности наличия ПП в каждом фильтровом канале.

Для уменьшения влияния пассивной помехи на процесс формирования весового
коэффициента пространственного фильтра представляется целесообразным оценить
распределение пассивной помехи по дальности и выбрать интервал для адаптации
весовых коэффициентов автокомпенсатора, на котором пассивная помеха отсутствует
или имеет наименьший уровень. Это может быть реализовано путём оценивания
распределения коэффициента межканальной корреляции (КМК) по дальности. Выбор
временного интервала для адаптации ВК автокомпенсатора с максимальным значением
КМК, который соответствует наименьшему уровню (или отсутствию) пассивной
помехи, позволяет уменьшить декорреляцию АП пассивной составляющей
комбинированной помехи.

mailto:dpiza@zntu.edu.ua


Секція ІІІ. Радіотехнічні пристрої й засоби телекомунікації

Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених і студентів
«ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ СУЧАСНОЇ ЕЛЕКТРОНІКИ, ІНФОРМАЦІЙНИХ

ТА КОМП'ЮТЕРНИХ СИСТЕМ» MEICS-2015
25-27 листопада 2015 р, Дніпропетровськ, Україна

153

Таким образом, для решения задачи формирования классифицированной
выборки, порожденной только АП, возможно использовать как спектральные, так и
временные отличия в структуре активных и пассивных составляющих
комбинированной помехи.

Коэффициент межканальной корреляции  с может быть рассчитан по методу
“скользящего окна” на интервалах, состоящих из m дискретов дальности по формуле:

2
kU

2
0U

_________

kU0U
с




  ,

где 0U  и KU - комплексные амплитуды помех на выходах фазовых фильтров
основного и компенсационного каналов.

Выбор временного интервала с наименьшим уровнем пассивной помехи
(наибольшим КМК) позволяет повысить качество обучающей выборки для
формирования ВК пространственного фильтра.

1. Предложен новый метод формирования классифицированной обучающей
выборки для адаптации ВК пространственного фильтра при ВПО сигналов в
когерентно-импульсных РЛС.

2. Впервые при ВПО сигналов предложено формировать классифицированную
обучающую выборку с учетом не только спектральных отличий между составляющими
комбинированной помехи, но и временных отличий.

3. Повышение качества классифицированной обучающей выборки позволяет
уменьшить влияние ПП на процесс компенсации АП, что обеспечивает повышение
помехозащищенности когерентно-импульсных РЛС в условиях воздействия
комбинированных помех.

1. Журавльов, А. К. Адаптивные радиотехнические системы с антенными решетками /
А. К. Журавльов, В. А. Хлебников и др. – Л. : Изд. Ленинградского университета, 1991. – 544 с.

2. Пат. 48705 Україна, МПК G01 S 7/36 H04B 15/00. Спосіб компенсації активної
складової комбінованої завади / Кононович В.Я., Кукольницький А. П., Залевський О. П.,
Каспирович О. Г., Мейстер Ю. Л., Денека А.А. Казенне підприємство "Науково-виробничий
комплекс "Іскра". – № u200911296; Заявл. 2009.11.06; Опубл. 2010.03.25, Бюл. № 6, 2010 р. – 4 с.

METHOD OF FORMING CLASSIFICATIONAL TRAINING SAMPLE
FOR ADJUSTING THE WEIGHTING COEFFICIENTS OF THE

CANCELLER WHEN USING TIME-SPACE PROCESSING

Д. Пиза, Е. Звягинцев.
Запорожский национальный технический университет.

Time-space processing can be used for increasing protection of the coherent-pulse
radars against combined noise interference. One of drawbacks of this method is decreasing of
effectiveness of jamming suppression because of clutter presence. Forming classificational
training sample originated only of jamming can increase protection of the radar from
combined noise interference. For solving this problem the new method was proposed. This
method is based on using not the only spectral, but time also, differencies in the structure of
jamming and clutter components of combined interference.
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СПОСОБИ ВПРОВАДЖЕННЯ МАСИВІВ MIMO
У ГЕТЕРОГЕННИХ МЕРЕЖАХ МОБІЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ

О. Яремко, Д. Грозова.
Національний університет «Львівська Політехніка».

oleg-yaremko@yandex.ru, darya_grozova@ukr.net

На даний час спостерігається швидке зростання трафіку у мобільних мережах
від численних кінцевих пристроїв. Постійне підвищення якості обслуговування
встановило нову вимогу – 1000-кратне збільшення пропускної здатності безпровідної
мережі в межах наступного десятиліття [1]. Будь-який з сучасних методів безпровідного
доступу не може забезпечити таке значне поліпшення сервісу. Варіантом вирішення цієї
проблеми є ущільнення мережі шляхом додавання невеликих комірок (піко- та
фемтокомірок) в області макрокомірок [2]. Мікрокомірки (МК), які використовують ту
ж саму спектральну смугу можуть збільшити ємність мережі мобільного зв'язку від 10
до 100 разів залежно від кількості невеликих комірок і обраного методу повторного
використання частот [3].

Безпровідні транзитні канали прямої видимості (LOS) важко реалізувати у
великих містах, через значну кількість високих будівель, які блокують траєкторію
сигналу. Тому використання масивів MIMO є перспективним рішенням для реалізації
транзитної мережі непрямої видимості (NLOS). З великою кількістю передавальних
антен та малих комірок, ми можемо застосувати схему (MIDO), розроблену в [4]. MIDO
дозволяє декільком розподіленим однією антеною приймачам працювати разом, як один
приймач з безліччю антен, незалежно від їх місця розташування і відстані між ними. У
роботі [4] автори стверджують, що пропускна здатність для кожного приймача в цій
системі обмежена тільки доступним спектром частот і не залежить від кількості
приймачів. Використання методів попереднього тестування каналу і методів
попереднього кодування дозволяє створювати транзитну мережу NLOS майже без
інтерференційних завад, де кожна мікрокомірка використовує всю доступну смугу
пропускання. Функціональна схема цієї системи показана на рис. 1.

Рис. 1. Функціональна схема транзитного з'єднання з використанням масиву MIMO

mailto:oleg-yaremko@yandex.ru
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По-перше, кожна антена передає тестовий пілот-сигнал для оцінки умов каналу.
Приймач на кожній маленькій комірці, здійснює демодуляцію пілот-сигналу, оцінює
умови каналу і відправляє результат через канал управління зі зворотнім зв'язком. По-
друге, передавальна сторона, аналізує отримані результати з кожного приймача, щоб
оцінити наявність завад в радіосередовищі. Варто зауважити, що цей крок є більш
простим у запропонованій транспортній мережі в порівнянні з типовою MIDO
мережею, оскільки приймально-передавальні модулі невеликих комірок є фіксованими.
По-третє, маршрутизація даних і попереднє кодування здійснюється згідно умов каналу.
По-четверте, кожна антена передає власний сигнал в бездротовому каналі. Кожна
мікрокомірка отримує модульовану суму радіосигналів, що складається з несучої і
даних, призначених для неї [4]. Крім того, фіксовані з’єднання дають змогу досягти
значної продуктивності попереднього кодування, що забезпечує високе відношення
сигналу до шуму та інтерференції, що дозволяє використовувати QAM(квадратурна
амплітудну модуляцію) більш високого порядку (2048 QAM або 4096 QAM), що
забезпечить надзвичайно високу спектральну ефективність.

Запропоновано можливий варіант впровадження масивів МІМО у гетерогенних
мережах мобільного зв’язку. Доведена ефективність методу із використанням масивів
МІМО для забезпечення транзитного з’єднання мікрокомірок. Описаний процес
передавання корисного навантаження при використанні масивів МІМО для
забезпечення транзитного з’єднання мікрокомірок. Наведена функціональна схема
транзитного з'єднання з використанням масиву MIMO.

1. Cloud cooperated heterogeneous cellular networks in IEEE / [K. Sakaguchi, S.
Sampei, H. Shimodaira, R. Rezagah, G. K. Tran and K. Araki] // International Symposium on
Intelligent Signal Processing and Communications Systems (ISPACS). – 2013. – Nov. –
Р. 787-791,

2., The role of small cells, coordinated multipoint, and massive MIMO in 5G / [V.
Jungnickel, K. Manolakis, W. Zirwas, B. Panzner, V. Braun, M. Lossow, M. Sternad, R. Apel-
fröjd and T. Svensson] // IEEE Communications Magazine, – 2014. – Vol. 52, № 5. –
Р. 44-51,.

3. Tudzarov, A. Functional architecture for 5G mobile networks / A. Tudzarov, T.
Janevski. // International Journal of Advanced Science and Technology, – 2011. – № 32 –
Р. 65-78.

4. A. Forenza, R. W. Heath Jr, S.G. Perlman, R. Van der Laan and J. Speck, “System
and method for distributed input distributed output wireless communications,” U.S. Patent
No. 8,428,162. Washington, DC: U.S. Patent and Trademark Office. – Apr., 2013.

METHODS OF MIMO IMPLEMENTATION IN HETEROGENEOUS
MOBILE NETWORKS
O. Yaremko., D. Grozova.

Department of Telecommunications, Lviv Polytechnic National University.

The paper proposes implementation of massive MIMO in HetNet. We consider the
scenario of massive MIMO utilization for backhaul by its splitting into small cells. In
addition, in this paper we analyze the methods of interference cancelation in heterogeneous
mobile networks based on massive MIMO.
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СИНТЕЗ АЛГОРИТМА ОЦЕНКИ РАДИОМЕТРИЧЕСКИХ
ИЗОБРАЖЕНИЙ В СВЕРХШИРОКОПОЛОСНЫХ

РАДИОМЕТРИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСАХ
С ТРЕХЭЛЕМЕНТНОЙ АНТЕННОЙ СИСТЕМОЙ

В. Павликов1, Нгуен Ван Кием1, Е. Тимощук2

1 Национальный аэрокосмический университет им. Н.  Жуковского «ХАИ».
2 Киевская государственная академия водного транспорта

 им. гетмана П. Конашевича-Сагайдачного.

Необходимо синтезировать алгоритм оптимального формирования
радиометрических изображений (РМИ) €I( )

r
 в сверхширокополосных (СШП)

радиометрических комплексах (РМК) с трехэлементной антенной системой.
Предполагается, что статистические характеристики сигналов и шумов известны.

Решение задачи: Алгоритм оптимальной
оценки РМИ найден из решения уравнения
максимального правдоподобия в следующем виде:

3 Tob
0

ob i 1
j mod(i,3) 1
k mod(j,3) 1

u (t)Tk,W1€I( ) Re dt,
u (t )T Ti,W ki

 
 

 
        

r

где T,i,Wu (t) – наблюдение на выходе линейной
части приемника в i -м канале, i 1, 2,3 ,

1
ki 0 ki ki k i2 f ( ) a c , a a a ,       

r r r r r r
obT – время

наблюдения. Этому алгоритму обработки сигналов соответствует структурная схема
РМК, показанная на рис. 2, где введены следующие обозначения: Вх.Тракт – входный
тракт приемника, Ф – выбеливающий фильтр, ДФ – настройки выбеливающего
фильтра, effA – эффективная площадь отдельной антенны, Система ЛЗ –  система

линий задержки,  – перемножитель, 1
obT dt  – интегратор с усилением в 1

obT  раз.
Функция неопределенности (ФН) найдена в следующем виде:

 

1 1 10 0 ij 0 0 jk 0 kij2 f ( ) a c j2 f ( ) a c j2 f ( ) a ceff 0 3

eff 0 0
Aij Ajk Akii 1

j mod(i,3) 1eff 0 0
k mod( j,3) 1

A (f , ) e e e
Re A (f , ) df.

ReB B B
A (f , )

             



 
 

               
 
    



r r r r r rr r rr r

r r

r r

где
1

ijj2 f a c
Aij eff 0B A (f , )B(f , )e d .

  


    
r rr r r r

На рис. 3 показана геометрия трехэлементной антенной системы, а на рис. 4-6 –
соответствующая ей ФН в узкополосном ( 1 ), многополосном ( 2 ) и
сверхширокополосном ( 3 ) приближениях.

Рис. 1. Геометрия антенной системы
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Синтезирован и исследован алгоритм оптимального формирования РМИ с
помощью трехантенных СШП РМК. Получено аналитическое выражение для функции
неопределенности РМК и приведен пример её моделирования. Показано, что в СШП
РМК отсутствует неоднозначность угловых измерений.

1. Волосюк, В. К. Статистическая теория сверхширокополосных радиометрических
устройств и систем / В. К. Волосюк, В. Ф. Кравченко, Б. Г. Кутуза, В. В. Павликов,
В. И. Пустовойт // Физические основы приборостроения. – 2014. – Т. 3, № 3. – С. 5-65.

SYNTHESIS OF OPTIMAL ESTIMATION ALGORITHM OF
RADIOMETRIC IMAGES IN ULTRA-WIDEBAND RADIOME-TRIC

COMPLEX WITH THREEELEMENT ANTENNA SYSTEM
1V. Pavlikov, 1Van Kiem Nguyen, 2 E. Tymoshchuk.

1National aerospace university named after N. Zhukovsky “Kharkiv Aviation Institute”.
2Kyiv State Maritime Academy named after hetman Petro Konashevich- Sahaydachniy.

Optimal algorithm for the formation of radiometric imaging (RMI) with the three-
antenna ultra-wideband (UWB) radiometric system is synthesized and investigated. Analytical
expression for the system ambiguity function (AF) is derived and examples of its simulation
is shown and the use of narrow-band, multi-band, UWB of the input path. It is shown that
UWB and multiband signal processing allows to form AF with one main lobe.

Рис. 3. Геометрия АР Рис. 4. ФН 1

Рис. 2. Структурная схема трехантенного РМК
Рис. 5 ФН 2 Рис. 6. ФН 3
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ОПТИМАЛЬНОЕ ОБНАРУЖЕНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННО-
ПРОТЯЖЕННЫХ ОБЪЕКТОВ В МНОГОАНТЕННЫХ

РАДИОМЕТРИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ

В. Волосюк, В. Павликов, Кыонг Ву Та.

Национальный аэрокосмический университет им. Н. Жуковского
"Харьковский авиационный институт".

valeriy_volosyuk@mail.ru, pavlikov_kharkov@mail.ru, vutacuong109@gmail.com

При решении задач дистанционного зондирования широко применяются
радиометрические системы (РМС), извлекающие информацию об изучаемых объектах
за счет обработки радиотеплового излучения. Такое излучение по своей природе
сверхширокополосное (СШП). Поэтому целесообразно разрабатывать такие РМС,
которые смогут работать в очень широкой полосе частот. Расширение полосы частот и
переход к обработке СШП сигналов позволит [1] существенно повысить основные
показатели качества РМС, а вопросы структурного синтеза СШП РМС приобретают
особую значимость.

В докладе решается задача структурного синтеза оптимального обнаружителя
сигналов в многоантенных СШП РМС.

Требуется синтезировать метод оптимальной обработки СШП сигналов,
обеспечивающий обнаружение пространственно-протяженных объектов в заданной
области пространства.

Оптимальный метод принятия решений найдем из следующего правила [2]:

01
1 1 2 2 1 2 1 1 2 2 1 2

0 10 0 0 0

( |1) 1 1exp ( ) ( , ,0) ( ) ( ) ( , ,1) ( )
( | 0) 2 2

T T T T
T T Pkp u u t W t t u t dt dt u t W t t u t dt dt

p u k P
   
  
   


   

 , (1)

где 0P  и 1P – вероятности отсутствия ( 0  ) и наличия ( 1  ) элемента dS
пространственно-протяженного объекта, ( | 0)p u  и ( |1)p u – условные плотности

вероятности наблюдений 1( ) ( ) ... ( ) T
Nu t u t u t

  при отсутствии ( 0  ) и наличии
( 1  ) элемента dS  пространственно-протяженного объекта в заданном диапазоне
обзора, «T » – знак транспонирования.

Оптимальный метод обнаружения найден в виде [3]

00
, 1

( ) ( )
N T

NW iW jW
i j
i j

Z u t u t dt Z




   , (2)

где 0Z – пороговое значение,  1( ) ( ) , 1..iW iWu t F U j i N   , 1F  − оператор

обратного преобразования Фурье, ( )iWU j − спектр наблюдения в i -м канале после
обеляющего фильтра с характеристикой | ( ) |WK j& .
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Структурная схема, соответствующая полученному методу обработки сигналов,
показана на рис. 1. Здесь ( 1.. )iA i N – антенны, ( 1.. )iБУ i N – блок управления
направлением антенны iA , ЦУ – центр управления антеннами,  – умножитель, dt –
интегратор,  – сумматор, ПУ – пороговое устройство.

Рис. 1. Структурная схема многоантенного оптимального обнаружителя

1. Волосюк, В. К. Статистическая теория радиотехнических систем дистанцион-
ного зондирования и радиолокации: монография / В. К. Волосюк, В. Ф.  Кравченко (под
ред. В. Ф. Кравченко). – М. : Физматлит, 2008. – 704 с.

2. Фалькович, С. Е. Основы статистической теории радиотехнических систем:
учеб. пособ. / С. Е. Фалькович, П. Ю.  Костенко. – Х. : ХАИ, 2005. – 390 с.

3. Волосюк, В. К. Синтез оптимального обнаружителя в многоантенной радио-
метрической системе / В. К. Волосюк, Ву Та Кыонг, Е. Н. Тимощук, С. С. Жила // Все-
украинский межведомственный научно-технический сборник «Радиотехника». – 2015. –
Вып. 182. – С. 5-12.

OPTIMAL DETECTION OF SPATIALLY EXTENDED OBJECTS
IN MULTIANTENNAS RADIOMETRIC SYSTEMS

V. Volosyuk, V. Pavlikov, Cuong Vu Ta.

National Aerospace University named after N. Zhukovsky "Kharkiv Aviation Institute".

The optimal detection method of spatially extended objects in multi-antenna
radiometric systems is synthesized and investigated. According to the method of signal
processing the block diagram of multi-antenna optimal detector is developed. Expressions for
false-alarm probability and probability of correct detection are solved, accordingly graph of
false-alarm probability from threshold and detection curves are plotted.
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МАЛОГАБАРИТНИЙ ПРИСТРІЙ ДЛЯ КОНТРОЛЮ
ПРОЦЕСУ СЕДИМЕНТАЦІЇ ТА ВИМІРЮВАННЯ

КОНЦЕНТРАЦІЇ ДОМІШОК У РІДИНІ

В. Губар, І. Адаменко.
НТУУ «Київський політехнічний інститут».

ira_adamenko@ukr.net

Екологічна ситуація на Україні зараз викликає серйозне занепокоєння. Кількість
органічних та неорганічних домішок у природних джерелах води завдає значної шкоди
здоров’ю людей. Ситуація з малогабаритною, достатньо об’єктивною, інформативною і
відносно дешевою апаратурою для аналізу та контролю якості води в даний час не може
вважатися задовільною.

Метою даної роботи є розроблення макету високоефективного малогабаритного
приладу, який дозволить проводити аналіз рідини.

Для досягнення поставленої мети було розглянуто існуючі базові методи,
покладені в основу такої апаратури. В цілому, це прилади кондуктометричного типу,
аналітичні можливості яких не завжди можна вважати оптимальними. Принцип
контролю, який базується на релеєвському світлорозсіюванні, відомий дуже давно.
Однак, існуючі на даний час прилади мають велику кількість вагомих недоліків, що
заважає їх широкому використанню.

Завдання роботи полягає у створенні приладу для здійснення контролю процесу
седиментації та вимірювання концентрації домішок у рідині. За основу взято принцип
релеєвського розсіювання та модуляції інтенсивності світлового потоку.

Основні переваги цього приладу:
-  немає необхідності дотримуватись суворої світлоізоляції;
-  немає необхідності занурювати у воду якісь електроди;
-  процес вимірювання простий, швидкий та може проводитись оператором з

низькою кваліфікацією;
- вимірювання не потребує додаткових реагентів й реактивів;
-  процес вимірювання не потребує застосування водоводів з малим діаметром

перерізу.
Ці переваги в цілому забезпечуються завдяки модуляції інтенсивності світлового

потоку, який направлено на кювету, що містить досліджувану рідину.
Практична новизна. В даному приладі використовується ефект Тіндаля та

модуляція інтенсивності світлового потоку, яка здійснюється чисто електронним, а не
механічним способом, що значно підвищує чутливість приладу.

Практичне значення.  Запропонований метод можна використовувати:
- для вивчення процесу седиментації;
- для вимірювання концентрації дисперсних домішок у рідині;
- для вимірювання концентрації гумусових речовин у рідині;
- для вивчення концентрації наночасток металів різноманітних суспензій;
- для аналізу дисперсності каолінів та донних осадків різноманітних водоймищ;
- в побуті, де все ширше використовуються фільтри для очищення води, які

треба контролювати.
Прилад побудований на широко розповсюдженій та сучасній елементній базі.

mailto:ira_adamenko@ukr.net
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1. Рам, А. Г. Рассеяние света малыми частицами / А. Г. Рам // Оптика и спектроскопия. –
1977 – № 3. – 523-531.
2. Пилипенко А. Т. Фотометрический аналіз / А. Т. Пилипенко, А. К. Бабко. – М., Хи-
мия, 1974. – С. 119-123.
3. Кульский, А. Л. Автоматизация и регулирование электрохимических установок для
обработки воды / А. Л.Кульский. // Интенсификация процессов обеззараживания воды.
– К. : Наукова думка, 1978. – С. 45-51.

COMPACT DEVICE TO CONTROL THE PROCESS OF
SEDIMENTATION AND MEASURING THE CONCENTRATION OF

IMPURITIES IN THE LIQUID

V. Gubar, I. Adamenko.

NTUU «KPI». Kyiv. ira_adamenko@ukr.net

This work discusses the creation of new high-performance device for checking the
purity of the liquid using Tyndall effect and modulation of light flux intensity. Existing
devices were considered and their disadvantages were corrected while the development of this
device. The measurement process is simple, fast and can be performed by low-skilled the
operator. In addition, measurement does not require additional reagents and chemicals, the
device is sensitive to extraneous occasional light, the need to submerge electrodes is absent
and it is designed on the commonly used and relatively modern element base. The developed
device model has confirmed the prospect of its use.

ЛАБОРАТОРНЫЙ МАКЕТ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
АЛГОРИТМОВ ОБРАБОТКИ РАДИОМЕТРИЧЕСКИХ

СИГНАЛОВ

Хиу Нгуен Ван,  А. Одокиенко, Кыонг Ву Та, К. Нежальская.

Национальный аэрокосмический университет им. Н. Жуковского
"Харьковский авиационный институт"

nguyenvanhuu2709@gmail.com

Радиометрические системы и комплексы широко применяют в задачах
дистанционного зондирования в различных отраслях науки и народного хозяйства.
Внедрению новых алгоритмов обработки радиометрических сигналов в промышленные
изделия предшествуют многоэтапные работы от синтеза структурных схем до
разработки опытного образца изделия, что требует значительных экономических затрат.

На кафедре проектирования радиоэлектронных систем летательных аппаратов
Национального аэрокосмического университета им. Н. Жуковского ведутся
многолетние исследования по синтезу алгоритмов обработки пространственно-

mailto:ira_adamenko@ukr.net
mailto:nguyenvanhuu2709@gmail.com


Секція ІІІ. Радіотехнічні пристрої й засоби телекомунікації

Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених і студентів
«ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ СУЧАСНОЇ ЕЛЕКТРОНІКИ, ІНФОРМАЦІЙНИХ

ТА КОМП'ЮТЕРНИХ СИСТЕМ» MEICS-2015
25-27 листопада 2015 р, Дніпропетровськ, Україна

162

временных сигналов и соответствующих структурных схем перспективных
радиометрических систем и комплексов. Такие алгоритмы тестируются с
использованием современных программных комплексов. В то же время для
обоснования достоверности синтезированных алгоритмов необходимо проводить
полунатурное моделирование и обработку сигналов, сформированных и записанных с
использованием радиотехнических устройств.

На кафедре разработан лабораторный комплекс (рис. 1) для полунатурного
моделирования алгоритмов обработки радиометрических сигналов с использованием
генератора гауссовых шумовых сигналов (в полосе 0-100 МГц), макетных плат,
аналого-цифровых преобразователей (на базе четырех двухканальных осциллографов)
и компьютера. В докладе излагаются особенности технической реализации
лабораторного макета, его сопряжение с компьютером, программного обеспечения и
перспективы применения в учебных и научно-исследовательских целях. Приводятся
результаты моделирования алгоритмов обработки сигналов для решения задач
пассивной дальнометрии.

Рис. 2. Лабораторный макет

LABORATORY MODEL FOR ALGORITHM RESEARCH OF
RADIOMETRIC SIGNALS PROCESSING

Huu Nguyen Van, A. Odokienko, Cuong Vu Ta, K. Nezhalskaya
National Aerospace University named after N.  Zhukovsky "Kharkiv Aviation Institute".

The block diagram for radiometric signals processing is developed using noise signals
generator SIGLENT SDG5162 and oscilloscope SIGLENT SDS1102CNL. Working
principles of linear delays are investigated and simulation of their schemas is given in
program MATLAB.
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ЗАВАДОСТІЙКІСТЬ ПОТОКОВИХ СИСТЕМ ЗАХИСТУ
ІНФОРМАЦІЇ У ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ

В. Попов, В. Корчинський.

Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара.
korchins50@mail.ru

У залежності від ступеня секретності даних, які містяться у повідомленнях, що
передаються по телекомунікаційних цифрових каналах, на даний час використовуються
різні системи криптографічного захисту (шифрування) даних. У сучасних системах
передачі інформації, у зв’язку зі збільшенням швидкості передачі та постійним
зростанням  об’єму даних, що передаються, значного розвитку набули системи
потокового захисту інформації. Потокове  шифрування  даних не спричиняє затримок у
системі передавання даних, тому найважливішою перевагою потокових шифрів є
висока швидкість шифрування, співрозмірна зі швидкістю надходження вхідної
інформації [1].

За потокового шифрування розрізняють синхронні системи та системи, що
самосинхронізуються. Достоїнством синхронних систем є простота апаратної реалізації
на регістрах зсуву; основний недолік – невисока криптографічна стійкість [1, 2].
Особливий інтерес мають системи, що самосинхронізуються. За застосування таких
систем, кожен ключовий символ визначається з фіксованого числа попередніх
символів повідомлення попередньо  шифрованого тексту за одним з блокових
криптографічних протоколів [3].

Між тим, залишається відритим питання щодо ступеня стійкості до завад таких
систем шифрування. У більшості відомих робіт (див., напр., [1-3]) шифрування і
завадостійке кодування розглядаються окремо, що не дозволяє оцінити загальну
картину процесів, що відбуваються у телекомунікаційних мережах.

Метою роботи є дослідження систем потокового захисту інформації із
застосуванням різних систем завадостійкого шифрування (циклічне кодування, (коди
БЧХ, згорткове кодування), визначення основних характеристик таких систем та
обрання найліпшої системи кодування при роботі  з потоковими системами
шифрування.

Розроблено систему імітаційного моделювання телекомунікаційних мереж, що
складається з блоків шифрування, завадостійкого кодування та фазової маніпуляції та
моделює повний цикл передачі та прийому сигналу із застосуванням допоміжного
блокового кодування (циклічні коди, коди Бозе-Чоудхурі-Хоквінгема)  та згорткового
кодування. Призначення системи – визначення найбільш ефективної реалізації
завадостійкого кодування для потокових систем шифрування за критерієм мінімізації
кількості невиправлених помилок передавання.

Отримані за багаторазового моделювання результати дозволяють зробити
висновки щодо ефективності використання різних завадостійких кодів у системах з
потоковим шифруванням. Розглядаючи відносну  швидкість передачі, можна зазначити,
що код БЧХ (31,6)  суттєво програє іншим розглянутим кодам, але повністю виправляє
усі помилки за мінімально можливого відношення «сигнал/шум»  у каналі передачі.

Перспективним є застосування згорткового коду зі ступенем кодування 1/3 та
кодовим просвітом 16 і декодуванням за алгоритмом Вітербі. Цей код опинився на
другому місці після кодів БЧХ за мінімальним та середнім значенням відношення
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«сигнал-шум», при цьому маючи набагато вищу відносну швидкість передачі даних.
Головним недоліком застосування такого коду є значна кількість невиправлених
помилок за недодержання необхідного значення  «сигнал/шум».

Певним чином обернену до згорткового коду характеристику має циклічний код з
генераторним поліномом 4 3 1x x x    (один з великої кількості циклічних кодів).
Маючи більше середнє та мінімальне значення відношення «сигнал/шум»
безпомилкової передачі,  за недотримання цього параметру  максимальна  кількість
помилок, що не будуть виправлені, значно менша і становить в середньому 5,8 біт.

Такі характеристики дозволяють виділити три такі ситуації можливого
застосування різних типів завадостійкого кодування:

у разі, якщо головною для нас є безпомилкова передача даних, при цьому відомо,
що відношення «сигнал/шум» в каналі передачі низьке (менше за 1 дБ), то
найефективнішим  є застосування коду БЧХ;

у випадку, коли у каналі може бути досягнене значення відношення «сигнал/шум»,
більше за 3,4 дБ, з жорстким дотриманням цього параметру без періодичного
погіршення цього відношення, то оптимальним варіантом є застосування  згорткового
коду; з параметрами, наведеними вище;

якщо в каналі передачі, в цілому, очікується дотримання необхідного відношення
«сигнал/шум», але з періодичним погіршенням цього показника, то ефективним
виявляється циклічний код з генераторним поліномом 4 3 1x x x   .

Визначена кількісна міра практичної стійкості систем потокового шифрування, що
самосинхронізуються. Для усіх типів кодування вона наближується до 100%.

1. Скляр, Б. Цифровая связь. Теоретические основы и практическое применение
: изд. 2-е, испр. (пер. с англ.) / Б. Скляр. – М. : Издательский дом «Вильямс». – 2003. –
1104 с.

2. Габидулин, Э. М. Защита информации в телекоммуникационных сетях / Э. М.
Габидулин, Н. И. Пилипчик, О. В. Трушина // Труды МФТИ, Серия «Радиотехника и
телекомуникации». – 2013. – Вып. 3. – С.97-111.

3. Введение в криптографию : под. ред. В. В. Ященко. – СПб. : Питер. –2001. –
288 с.

NOISE IMMUNITY OF STREAM INFORMATION SECURITY
SYSTEMS IN TELECOMMUNICATION SYSTEMS

V. Popov, V. Korchinsky.
Dnipropetrovsk National University named after O. Honchar.

The work is devoted to investigation of noise immunity of the signals with the use of
stream  information  security systems, grounding of the benefits of using cyclic codes and
BCH codes, convolutional codes using Viterbi algorithm with the chosen encryption system,
selection of an optimum solution.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ
И ПЛАЗМЕННЫХ АНТЕНН СВЧ ДИАПАЗОНА

ДЛЯ КАНАЛОВ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ
1Р. Комарук, 1И. Михайлова, 1В. Доценко, 2Е. Безносова.

1Национальный горный университет, Днепропетровск.
2Днепропетровский национальный  университет  им. О. Гончара.

Rostik3@meta.ua  elbezn@mail.ru

Наряду с разнообразными антеннами каналов телекоммуникаций, которые, как
правило, выполняются на основе металлов, известны стержневые диэлектрические
(ДА) и плазменные антенны (ПА) поверхностной бегущей волны (рис. 1) СВЧ
диапазона [1; 2]. Они способны обеспечивать «однонаправленное» излучение (прием)
ЭМ энергии. То есть, эти антенны обладают свойством обеспечивать при определенных
условиях излучение (прием) ЭМ волн с максимумом диаграммы направленности (ДН)
вдоль ее оси без наличия какого-либо отражателя (рефлектора), что упрощает и
облегчает их конструкцию. Те и другие антенны обеспечивают большую скрытность от
обнаружения радиолокационными средствами противника по сравнению с
металлическими антеннами. Также имеется возможность создания на основе ПА
многофункциональных перспективных реконфигурируемых антенн. Отметим, что ДА и
ПА существенно отличаются между собой как различные физические структуры.
Например, диэлектрическая проницаемость ПА – величина отрицательная, а
проницаемость ДА – положительна.

В известной литературе по антеннам предлагаются приближенные формулы для
расчета основных параметров ДА, которые не для всех случаев обеспечивают
необходимую точность и достоверность. В последнее время появились более точные
новые методы и программные среды моделирования и расчета сложных антенных
систем, основанные на строгой постановке антенной задачи, такие как SuperNEC WIN,
MICROWAVE VISIO, FEKO и многие другие.

В программной среде FEKO методом моментов с учетом [1-3] рассчитаны
электродинамические параметры стержневых, ДА и ПА антенн (рис. 1). В том числе
ДН для ДА приведена на рис. 2 для рабочей частоты 6, 3 ГГц, а ДН ПА имеет подобный
направленный характер. Обе антенны весьма актуальны для ряда практических
применений. ДН петлевой ПА (рис. 3) в отличие от ДА или ПА (рис. 1), очевидно,
имеет квазиизотропный характер [3] и также находит практическое применение [2].
Работа выполнена под руководством профессора В.В. Овсяникова.

1. Morrow, I.L. The Contribution of J.R. James to Dielectric Rod and Other Novel
Antennas. Antennas and Propagation, on Edinburg, UK, 11-16 Nov. (2007) Р. 1-4.

2. Anderson Т. Plasma Antennas. Library of Congress Cataloging in Publication
Data, on Norwood, USA, (2011) 203 p.

3. Овсяников, В. В. Петлевые плазменные и металлические антенны для
мобильных объектов / В. В. Овсяников, С. В. Бухаров, С. Н. Мороз // Радиоэлектроника.
– 2014. – № 3. – С. 19-32.
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Рис. 1.
Диэлектрическая
или плазменная

стержневая антенна:
1 – излучатель; 2 –

часть
металлического
волновода; 3 –

вибраторный СВЧ
возбудитель антенны

[1]

Рис. 2. Диаграмма направленности
диэлектрической стержневой

антенны в масштабе
коэффициента усиления для
случая, когда проводимость

антенны  = 2, 1* mSm /10 4 ,
относительная диэлектрическая
проницаемость r =5, (0dB=6dBi)

[1]

Рис. 3. Петлевая плазменная
антенна: 1 - диэлектрическая
трубка с холодной плазмой;
2 – проводящий противовес;

3 – микроволновое
возбуждающее кольцо;

4 – устройство возбуждения
плазмы в антенне [2; 3]

RESEARCH OF DIELECTRIC AND PLASMA ANTENNAS UHF
RANGE FOR TELECOMMUNICATION CHANNELS

 R. Komaruk,  I. Mihaylova,  V. Docenko,
  E. Beznosova

 State Higher Educational Institution "National Mining University", ostik3@meta.ua
  Gonchar Dnipropetrovsk National University, elbezn@mail.ru

The main features of the dielectric and plasma antennas are considered. Antennas provide
greater stealth from detection by enemy radar facilities in comparison with metal antennas.
These antennas differ significantly like different physical structures, namely, the dielectric
permittivity of plasma antennas is the negative value, and dielectric permittivity of dielectric
antennas is positive. The results of the calculation of directivity pattern of the dielectric rod
antenna, obtained in a software environment FEKO are given. It is noted that the directivity
pattern of the plasma rod antenna has a similar directional character, and the directivity
pattern of the plasma loop antenna is "quasi-isotropic". Also we have the opportunity to create
multi-functional plasma antennas-based perspective reconfigurable antennas.
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СИГНАЛІЗАЦІЯ ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНОЇ ПРИГОДИ
"BLACK CAT"

В. Лаврушкін, П. Лаврик, І. Гомілко, М. Фесенко.

Noosphere Engineering School, м. Дніпропетровськ.
 v.lavrushkin@i.ua

Транспорт давно вже не розкіш, а засіб пересування. Щороку в світі стає все
більше транспортних засобів на душу населення. Дехто користується ним лише для
переміщення по місту, а хтось долає в день по декілька сотень кілометрів. На жаль,
існує сумна статистика дорожньо-транспортних подій, в які потрапляють сотні тисяч
людей щороку. Звичайно, найбільші автокомпанії світу займаються розробками та
покращенням систем безпеки автомобілів, але все ж недосконалість механізмів, які
мають свій певний ресурс, та людський фактор інколи призводять до фатальних
ситуацій на дорозі.

Прилад "Black CAT" представляє собою систему сигналізації в разі дорожньо-
транспортної події (ДТП) і може бути частиною пасивної безпеки транспортного засобу
(ТЗ). Основною функцією сигналізації є оповіщення служби швидкого реагування для
невідкладної допомоги постраждалим в ДТП, додатково може використовуватися як
GPS - трекер, за допомогою якого можна відстежувати переміщення ТЗ.

Розглядаються такі ситуації спрацьовування приладу:
- зіткнення ТЗ з перешкодою або іншим ТЗ;
- екстремальний кут нахилу ТЗ або його переворот;
- виникнення високих температур всередині ТЗ.
За допомогою гіроскопу та датчика температури перевіряються кутове

прискорення та температура всередині ТЗ, що і показують дані по пунктах ситуацій
спрацьовування приладу. Коли кутове прискорення по одній з осей перевищує певний
рівень (приблизно 8g) або температура всередині ТЗ перевищує 75 0С, формується
критичне повідомлення. Це повідомлення містить дані про водія, його місце
знаходження та час події за даними GPS. Також тут є інформація про причину, з якої це
повідомлення було відправлено. При спрацюванні приладу спочатку водій отримує
SMS сповіщення, що дає йому змогу відмінити відправку критичного повідомлення,
якщо все гаразд і він не потребує серйозної допомоги. В іншому випадку повідомлення
відправляється на номери, які вказано власником приладу. Якщо ж відбувся інцидент,
через який водій або хтось інший потребує допомоги, існує можливість відправити SMS
зі словом "HELP" на номер пристрою, і критичне повідомлення буде відправлено
негайно.

Додатково дані з датчиків приладу записуються на карту пам'яті формату
microSD, критичні дані записуються окремо і зберігаються довше за звичайні для
подальшої обробки при потребі.

На момент написання даної статті існує дослідний зразок, що складається з
платформи, яка встановлюється на відлагоджувальну плату STM32F4 Discovery. За
допомогою цього розробляється програмне забезпечення для кінцевого приладу та
проводиться початкове тестування установки. Наступним кроком є розробка
повноцінного приладу для більш точного проведення випробувань в реальних умовах.
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1. RM0090 Reference manual STM32F405xx/07xx, STM32F415xx/17xx,
STM32F42xxx and STM32F43xxx advanced ARM®-based 32-bit MCUs [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://www.st.com/web/en/catalog/mmc/SC1169/SS1577/LN11.

2. SIM908_Hardware Design v2.02 [Електроний ресурс]. – Режим доступу:
http://simcomm2m.com/En/module/?type=24.

3. MPU-6000 and MPU-6050 Product Specification Revision 3.4 [Електроний
ресурс]. – Режим доступу: http://www.invensense.com/products/motion-tracking/6-
axis/mpu-6500.

SIGNALING OF TRAFFIC ACCIDENT "BLACK CAT"

V. Lavrushkin, P. Lavrik, I. Gomilko, M. Fesenko.

Noosphere Engineering School, Dniepropetrovsk 49050 Ukraine, v.lavrushkin@i.ua

With the development of the automotive industry needs to develop the safety of
drivers and their travel companions. Modern roads conceals many dangers. And if the road
accident happened every second counts to call for help. Our device is activated immediately
and provides hope for rescue of affected people. This unit for people which value their lives
and the lives of their loved ones.

http://www.st.com/web/en/catalog/mmc/SC1169/SS1577/LN11
http://simcomm2m.com/En/module/
http://www.invensense.com/products/motion-tracking/6-
mailto:lavrushkin@i.ua
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НАНОКОМПОЗИТНІ ПЛІВКИ З ВБУДОВАНИМИ
НАНОКРИСТАЛАМИ ПОТРІЙНИХ

НАПІВПРОВІДНИКОВИХ СПОЛУК ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ЇХ ПРАКТИЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ

Д. Корбутяк1, С. Будзуляк1, В. Єрмаков1, О. Шевчук2, Г. Ільчук2, Р. Петрусь2,
В. Токарев2.

Інститут фізики напівпровідників ім. В. Лашкарьова НАН України,
kdv45@isp.kiev.ua

Національний університет «Львівська політехніка»,
gilchuk@polynet.lviv.ua

Робота присвячена розробці нових підходів до формування нанокомпозитних
полімерних плівок (ПП) з вбудованими нанокристалами (НК) потрійних
напівпровідникових сполук; встановленню основних закономірностей «золь-гель»
методу синтезу напівпровідникових НК в полімерних матрицях, іммобілізованих на
твердих поверхнях різної природи; вивченню впливу хімічної будови і структури
полімерних матриць на процеси синтезу та властивості напівпровідникових НК.
Формування тонких ПП з вбудованими НК потрійних напівпровідникових сполук
CdxZn1-xS та CdxCu1-xS реалізувалось у декілька стадій. На першій стадії одержували
розчини полімерного плівкоутворювача з відповідними прекурсорами
напівпровідникових сполук. Для цього спочатку готували окремо два розчини в
диметилформаміді:

і) реакційного кополімеру (РК) полі[(бутилакрилат)-ко-(5-трет-бутилперокси-5-
метил-1-гексен-3-ін)-ко-(малеїновий ангідрид)],модифікованого диметиламіноетанолом,
та поліетиленгліколю ПЕГ-200 в кількості 10% від маси РК;

іі) суміші ацетату кадмію Cd(Ac)2 з ацетатом купруму Cu(Ac)2 або цинку Zn(Ac)2
при співвідношеннях [Cd(Ac)2]:[Me(Ac)] = 99:1÷90:10, де Me = Cu або Zn. На другій
стадії тонкі ПП, що містять іони металів, зв’язані з полімерною матрицею за рахунок
сольових та координаційних зв’язків, наносили з отриманого розчину на скляні
пластинки методом спінкоатингу. Структурування одержаних плівок проводили при
прогріві протягом 1,5 год. при Т = 393K.

На завершальній стадії в ПП формували НК напівпровідників CdхMe1-хS
обробкою плівок сірководнем (H2S) з газової фази протягом 6 год. при Т =333К. В
результаті отримували прозорі ПП з вмістом НК – 20% і товщиною в середньому
≈ 20 нм.

Легування міддю не змінює Eg НК CdS у всьому дослідженому інтервалі
концентрації легуючої добавки. Натомість введення цинку приводить до зростання Eg
НК. Така різниця у поведінці цих легуючих добавок зумовлена різним механізмом їх
вбудовування у НК CdS під час їх росту. Атоми Zn вбудовуються в кристалічну ґратку
НК CdS, змінюючи її параметри і електронну структуру, а тому закономірно змінюють
край фундаментального поглинання. Атоми Cu в кристалічну ґратку НК CdS не

mailto:kdv45@isp.kiev.ua
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вбудовуються, а під час формування нанокристалів локалізуються на їх поверхні;
параметри ґратки і електронна структура НК CdS при цьому не змінюються, і тому
суттєвих змін в їх спектрах поглинання не відбувається.

Виготовлені запропонованим способом нанокомпозитні ПП з вбудованими
нанокристалами характеризуються стабільними оптичними характеристиками і є
перспективними для виготовлення різного типу світловипромінюючих пристроїв та
флуоресцентних шарів.

Публікація містить результати досліджень, проведених при грантовій підтримці
Державного фонду фундаментальних досліджень за конкурсним проектом №Ф64 7468-
10279.

NANOCOMPOSITE FILMS WITH EMBEDDED NANOCRYSTALS OF
TERNARY SEMICONDUCTOR COMPOUNDS AND

PROSPECTS OF THEIR PRACTICAL USE

D. Korbutyak1, S. Budzulyak1, V. Ermakov1,
O. Shevchuk2, G. Il’chuk2, R. Petrus’2, V. Tokarev2.

1Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics, National Academy of Sciences of Ukraine,
kdv45@isp.kiev.ua

2Lviv Polytechnic National University, gilchuk@polynet.lviv.ua

This work is devoted to the development of the methods for forming the nanocomposite
polymer films (PFs) with embedded nanocrystals (NCs) of ternary semiconductor compounds
and establishment of basic laws of “sol-gel” semiconductor NC synthesis in polymer
matrices.

The nanocomposite PFs with the embedded NCs, which have been produced on the
base of the proposed method, are characterized by stable optical characteristics and are
promising for the manufacture of various types of light emitting devices and fluorescent
layers.
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ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ШВИДКОДІЇ ТРАНЗИСТОРІВ НА
ГОМОПЕРЕХОДАХ

С. Новосядлий, С. Бойко.
Прикарпатський Національний Університет ім. В. Стефаника.

sergiy1300@gmail.com

Гомоструктурними називають транзистори, виготовлені на основі однорідно
легованого за складом напівпровідника, або інакше, на основі гомопереходів. На їх
основі будують схемотехніку сьогоднішнього дня. Шляхи підвищення швидкодії
гомоструктурних біполярних та польових транзисторів лежать, в принципі, в двох
напрямах: 1) максимальне зниження довжини робочих областей транзистора (затвора,
емітера, бази); 2) використання напівпровідників з високою рухливістю носіїв струму
та максимальною дрейфовою швидкістю. До таких напівпровідників належать GaAs,
InP, InGaAs, які входять в другу групу селективно легованих біполярних та польових
транзисторів [1].

В результаті дослідження тестових структур польових транзисторів Шотткі
(ПТШ), сформованих на GaAs, було встановлено, що ефект спалаху дрейфової
швидкості та зменшення довжини субмікронного затвора ПТШ дозволяє зменшити час
затримки перемикання τд з 2,5 нс до 0,65 нс і досягнути fτ на рівні 213 ГГц, а fmax - на
рівні 424 ГГц. Також встановлено, що ПТ на GaAs можна використовувати у ВІС НВЧ,
включаючи міліметровий діапазон, що також дозволяє розробляти більш швидкодіючі
ВІС в порівнянні з тими, що сформовані на моно-Si. Було досліджено епітаксійні
структури, сформовані на монокремнії з буферним шаром GaAs товщиною 2 мкм. ПТШ
формувались на епішарі GaAs товщиною 3 мкм, легованого кремнієм до рівня
Nд = 3∙1017 см-3. Власна крутизна ПТШ з λ = 0,25 мкм досягала 360-380 мСм/мм.
Екстраполяція НВЧ-вимірювань підсилення струму, проведених до 20 ГГц, на більш
високі частоти дала fτ = 55 ГГц, а шум-фактор при 18 ГГц був рівний 2,8 дБ, що на 1,4
дБ вище, ніж в кращих ПТШ на підкладці GaAs. Крім того, проводилися дослідження, в
яких канал оброблявся водневою плазмою. В такої результаті обробки в n-GaAs
нейтралізуються донори, що приводить до значного підвищення рухливості електронів.
Обробка високолегованого кремнієм n+-GaAs (Nд = 2∙1018 см-3) з μ = 2200 см2/В∙с у
водневій плазмі дозволило отримати епішар з ростом рухливості для Nд = 2∙1017 см-3 до
μ = 4200 см2/В∙с. У сформованого на отриманому шарі транзистора з λ = 1,2 мкм
крутизна була рівною 430 мСм/мм, а частота відсічки більшою 15-20 ГГц.

1. Новосядлий, С. П. Фізико-технологічні основи субмікронної технології великих
інтегральних схем / С. П.  Новосядлий. – Івано-Франківськ: Сімик. – 2003. – 370 с.

WAYS TO IMPROVE PERFORMANCE OF HOMOJUNCTION
TRANSISTORS
S. Novosyadlyy1, S. Bojko1.

Department of computer engineering and electronics, Carpathian national university.

This paper presets results of study of ways to improve performance of homojunction
transistors. Research included studies of transistors formed on bulk GaAs, thin film of GaAs
and processing of transistor channel by hydrogen plasma. We found that transistors formed on
GaAs can be used in high frequency VLSI including millimeter frequency band.
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ВЛИЯНИЕ ТЕРМИЧЕСКОГО ОТЖИГА НА ИЗМЕНЕНИЕ
СТРУКТУРЫ И ПОВЕДЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ

ПОЛОС ФЛ ИОНОВ Mn2+ В КРИСТАЛЛАХ ZnS

Е. Плахтий, Т. Прокофьев, М. Буланый, А. Коваленко, Е. Хамазюк.

Днепропетровский национальный университет им. O. Гончара.
zhenya_kondor@mail.ru

В данной работе исследовались выращенные из расплава кристаллы ZnS:Mn с
искусственно стабилизированной гексагональной структурой (2Н). Исследования ЭПР
данных кристаллов до и после отжига[1] показали, что, в зависимости от режима
термического отжига, возможно получение образцов с любым, контролируемым
количеством дефектов упаковки и соотношением объемов кубической (3С) и
гексагональной (2Н) фаз (рис.1), а значит, и центров Mn2+, находящихся в различном
окружении.
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Рис. 1. Зависимость соотношения объемов дефектов упаковки (VДУ - 1), кубической
фазы(V3С - 2) и гексагональной фазы (V2Н - 3) в кристаллах ZnS:Mn от температуры закалки

по данным [1]

С учётом связи индивидуальных полос фотолюминесценции данных кристаллов
с излучением ионов Mn2+, находящихся в различных местах кристаллической решётки
ZnS [2,3], найдена корреляция между изменением реальной структуры кристаллов
ZnS:Mn и поведением индивидуальных полос ФЛ ионов Mn2+ в кристаллах ZnS в
процессе отжига, представленная на рис. 2.
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Рис. 2. Зависимость индивидуальных  полос ФЛ ионов Mn2+ в кристаллах ZnS от температуры
закалки. max = 530 нм (1), max = 557 нм (2), max = 578 нм (3), max = 600 нм(4),

max = 635 нм (5).

1.  Омельченко, С. А. Природа фазового перехода в кристаллах сульфида цинка / С. А.
Омельченко, М. Ф. Буланый, А. В. Коваленко // Нові технології. –  2008. – № 3 (21). – С. 17-19.

2. Prokofiev, T. A. Individual glow bands of Mn2+ ions photoluminescence in plastically
deformed ZnS single crystals / T. A. Prokofiev, A. V. Kovalenko, B. A. Polezaev, M. F. Bulanyi, A. A.
Gorban, O. V. Hmelenko // Semiconductor Physics, Quantum & Optoelectronics (SQO) – 2004. – V. 7.
– № 1. – Р. 63-67

3. Георгобиани, А. Н. Влияние отжига в парах собственных компонентов на желтую
полосу свечения кристаллов и пленок ZnS:Mn2+ / А.Н. Георгобиани, А.Н. Грузинцев. //
Неорганические материалы. – 1998. – том 34, № 8. – С. 932-935.

THE THERMAL ANNEALING INFLUENCE ON THE CHANGE
OF STRUCTURE AND CONDUCT OF PHOTOLUMINESCENCE

INDIVIDUAL BANDS OF Mn2+ IONS IN ZnS CRYSTALS

E. Plakhtiy, T. Prokofiev, М. Bulanyi, E. Hamazyuk, A. Kovalenko.

O. Gonchar Dnepropetrovsk National University.
zhenya_kondor@mail.ru

Taking into account the connections between photoluminescence individual bands of
these crystals and with the radiation of ions Mn2+, which are located in various places of
crystal grate ZnS [1; 2; 3], the correlation is found between the change of real structure of
crystals ZnS-Mn and individual bands conduct of photoluminescence of Mn2+ ions in ZnS
crystals in the process of annealing.
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OPTICALLY INDUCED DIFFRACTION GRATINGS
ON CARBAZOLE-CONTAINING POLYMERS

A. Neguta1, C. Covalenco1, A. Meshalkin1, D. Shepel2, O. Paiuk3, M. Popovych4.

1Institute of Applied Physics, Academy of Sciences of Moldova, Chisinau.
a.neguta@phys.asm.md

2Institute of Chemistry Academy of Sciences of Moldova, Chisinau, Moldova.
3V. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics NAS of Ukraine, Kyiv.

4Institute of Physics and Technology of NTUU “KPI”, Kyiv.

A lot of interest in carbazole-containing polymers was caused by the discovery of
photoconductivity in poly(N-vinylcarbazole) by H. Hoegl [1]. The ongoing peak of interest in
carbazole-containing polymers was  connected mostly with the discovery of polymeric light
emitting diodes and organic photorefractive materials [2]. The photorefractive effect appears
in materials that are photosensitive, such that the spatial distribution of photogenerated charge
carriers is modified on irradiation with light. The diffraction pattern formed by the
interference of two coherent light beams within such a material generates a non-uniform
internal electric field that in turn modulates the refractive index. Although the best
photorefractive materials currently available are inorganic crystals such as LiNbO3, there is
considerable interest in the development of photorefractive polymers, owing to their structural
flexibility, ease of processing and lower cost.

Andries and his group in [3] showed the possibility of using carbazole-containing
polymers as recording media for both optical and electron-beam writing. Though carbazole-
containing polymer has appeared as fairly effective materials for laser and e-beam recording it
is necessary to undertake the new efforts to improve the holographic, optical, mechanical and
processing characteristics of this material. In this study, a series of carbazole-containing
compounds namely poly-epoxypropylcarbazole (PEPC) with different sensitizers such as
iodoform and Disperse Orange were synthesized and investigated.

A set of PEPC was prepared by polymerization of epoxypropylcarbazole at the
presence of 1-3% potassium methylate on the anionic mechanism at temperature 80-120˚C
within 2-6 hours. For the full drying they were stored in a vacuum drying chamber at 50˚С up
to constant mass. Molecular weight was from 2000 to 3000. To increase the photosensitivity
of the polymers the iodoform CHI3 has been introduced into the samples. The dependence of
photosensitivity of the deposited films on the content of iodoform CHI3 was studied earlier. It
was established that the optimum concentration of the iodoform was 10 mass%. The less
concentration of iodoform was recognized to be insufficient for increasing of photosensitivity.
At the same time the optical transmittance of polymer films at the concentration of iodoform
more than 12 mass% was drastically deteriorated due to CHI3 crystallization. Therefore all
polymer samples were sensitized with 10 mass% of iodoform CHI3.

As second set we used epoxypropylcarbazole (EPC) and azodye Disperse Orange
(DO). DO was purchased as a commercial product from Sigma-Aldrich Company.  DO
molecule was chemically attached to EPC monomer by polycondensation scheme at a
temperature of 120º C for 4 hours. The molar ratio between EPC and DO was 90/10. The
copolymer was purified by precipitation in hexane and then in methanol.

The constituents of synthesizing copolymer (monomer EPC, azo-dye DO) and
polymer PEPC and copolymer EPC:DO obtained were characterized by FTIR spectroscopy
with attribution of infrared absorption bands to main functional groups. The conjunction of
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azo group in synthesized copolymer EPC:DO was confirmed by the appearance of the peak at
1505 cm-1 in the IR spectrum corresponding to the N = N stretching frequency.

Thin polymer films were prepared from homogeneous polymer solution by spin
coating procedure using programmable spin-coater.. Polymer thin films were prepared by spin
coating of the 10 wt.% polymer solution in toluene onto glass substrate. Obtained films were
dried in a oven at 60°C for 6 hours. Green (532 nm) DPSS lasers were used for holographic
recording. The incident angle  was adjusted by tuning the two mirrors symmetrically, and
grating period was 1 m. In order to monitor the dynamics of grating formation, a red laser
beam (λ= 650 nm, power = 1 mW) was sent into the interference area, and the first-order
diffraction intensity was measured as a function of time, indicating the formation of
diffraction grating. After recording an atomic-force microscopy (AFM NANOStation II) was
applied for relief formation investigations.

In the Fig. 1 and Fig. 2 the AFM profile of surface gratings recorded on PEPC
sensitized by iodoform and on copolymer EPC:DO are shown respectively.

Fig. 1. AFM profile of surface gratings recorded
on PEPC sensitized by iodoform.

Fig. 2. AFM profile of surface gratings recorded on co-
polymer EPC:DO.

It was shown that surface relief gratings could be obtained on carbazole-containing
materials with different sensitizers. AFM measurements showed very regularly spaced surface
relief structures with a period of 1 m in both cases.  Using of iodoform as sensitizer surface
relief grating could be obtained only by a wet chemical process leads to film thickness
changes. In this case the depth of the surface relief patterns was about 80 nm. Using of
Disperse Orange as sensitizer we observed that surface relief grating could be obtained by
direct one-step holographic recording without any subsequent processing steps. In this case
the depth of the surface relief patterns was about 130 nm. We can conclude that the formation
of surface relief grating therefore strongly depends on the type of sensitizers.
Acknowledgement. The research was supported by the project № 080-314 by CIS
International Innovation Center for Nanotechnology.
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ВПЛИВ УЛЬТРАЗВУКОВИХ КОЛИВАНЬ
НА ФОТОЛЮМІНЕСЦЕНЦІЮ КРИСТАЛІВ ZnxCd1-xS

О. Коричковський, М. Буланий, О. Коваленко.

Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара.
alex.korichkovskiy@gmail.com

Метою цієї роботи було вивчення впливу ультразвукових коливань на спектри
фотолюмінесценції (ФЛ) кристалів типу А2В6, кінетики та механізмів
структуроутворення центрів рекомбінації. Експерименти проведені на кристалах
твердих розчинів ZnxCd1-xS та ZnS:Mn,Al. Ультразвукові коливання збуджувались в
п’єзоперетворювачі з цирконат-титанату свинцю, після коливання передавались по
металевому концентратору до кристалу. Досліджено спектри ФЛ кристалів як до, так і
після  ультразвукової обробки.

 При порівнянні спектрів ФЛ кристалів ZnS:Mn,Al до та після ультразвукової
обробки встановлено, що інтенсивність спектрів ФЛ з часом падає для всіх компонент
спектра. Амплітуда ФЛ в максимумі через годину після обробки знижується на 12%, а
через дві години – ще на 3%. Аналіз розкладених на індивідуальні смуги спектрів ФЛ
показує, що під дією ультразвуку відбувається перерозподіл інтенсивності
індивідуальних смуг. Отримані результати можна пояснити зміною зарядового стану
люмінесцентних центрів – іонів Mn2+. Такі зміни можуть відбуватись при взаємодії
рухомої дислокації з центром ФЛ. Відомо [1], що дислокація, маючи певний заряд,
здатна змінювати іонний стан атомів домішок. У випадку зміни зарядового стану іону
Mn2+ це призводить до зменшення концентрації центрів випромінювання. Іншим
поясненням зменшення інтенсивності ФЛ може бути взаємодія дислокації з іонами Al,
який є сенсибілізатором для центрів ФЛ. Зниження концентрації іонів Al3+ за рахунок
дії заряду дислокації також може призвести до зниження інтенсивності ФЛ.

При дослідженні впливу ультразвуку на ФЛ твердих розчинів встановлено, що  в
спектрах спостерігались зміни як у формі спектра, так і в положенні максимуму
інтенсивності ФЛ, яка становила відповідно до кристалів для Zn0.9Cd0.1S – 527 нм,
Zn0.8Cd0.2S – 561 нм, Zn0.7Cd0.3S – 536 нм. Виявлено, що в цих кристалах  кінетика змін
ФЛ має більш складний характер. Так, для всіх кристалів через півгодини після дії
ультразвуку спостерігається збільшення інтенсивності ФЛ  в максимумі для розчину з х
= 0.9 – на 22%, х = 0.7-25%. Через годину після дії ультразвуку для цих же кристалів
інтенсивність ФЛ зменшувалась.

На відміну від кристалів ZnS:Mn,Al, центрами люмінесценції в твердих розчинах є
асоціації точкових дефектів. Зниження інтенсивності люмінесценції може бути
пов’язано зі зменшенням перетину рекомбінаційних центрів, зі збільшенням
концентрації безвипромінювальних центрів при дії ультразвуку, які перерозподіляють
на себе рекомбінаційний потік вільних носіїв заряду, а також зі зміною зарядового стану
центрів ФЛ внаслідок руху заряджених дислокацій.

Варто зазначити, що характер змін ФЛ під впливом ультразвуку подібний до змін
ФЛ під впливом дії пластичної деформації кристалу (рис. 1).
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Рис. 1. Залежність інтенсивності ФЛ в кристалах Zn0.9Cd0.1S під дією пластичної
деформації (а) та під дією ультразвукової обробки (б). Т = 300 К

Це може бути обумовлено однаковим механізмом змін у кристалі, що відбуваються
при пластичній деформації і при впливі ультразвуку. Відомо, що дислокації під дією
ультразвуку здатні рухатись. Як показано в [2], дислокація, маючи відповідний
електричний заряд, при переміщенні поблизу центру люмінесценції здатна змінювати
його зарядовий стан. При подальшому русі дислокація віддаляється від центру, що
приводить до релаксаційних змін. Це може спочатку обумовити збільшення
інтенсивності ФЛ, а потім її зменшення. Подібні зміни в спектрах ФЛ відбуваються і
при ультразвуковій обробці кристалу.

1. Коротченков, О. А. Ультразвуковое воздействие на спектры оптического про-
пускания и показатель преломления в кристаллах CdS / О. А. Коротченков, А. Х. Рож-
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2. Омельченко, С. А. Влияние электрических полей неподвижных дислокаций на
фотолюминисценцию и ЭПР в деформированных кристалах ZnS / С. А. Омельченко, М.
Ф. Буланый, О. В. Хмеленко // ФТТ. – 2003. – Т. 45. – В. 9. – С. 1608-1613.

PHOTOLUMINESCENCE INTENSINSITY IN ZnxCd1-xS CRYSTALS
CAUSED BY ULTRASOUND

O. Korychkovksyi, M. Bulanyi, О. Kovalenko.
Dnipropetrovsk National University.

The aim of research was to study the influence of ultrasonic vibrations on
photoluminescence of ZnS and and ZnxCd1-xS single crystals.

The obtained findings suggest that ultrasound influences on monomolecular centres in
crystal, as well as on donor-acceptor recombination complexes. Changes in single lines of
photoluminiscence may signify changes of charge state of monomolecular centres and
changes of concentration of recombinational centres.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ОПТИМАЛЬНИХ УМОВ СИНТЕЗУ
НАНОКРИСТАЛІВ ZnO:Mn МЕТОДОМ

УЛЬТРАЗВУКОВОГО ПІРОЛІЗУ АЕРОЗОЛЮ

П. Лаврик, В. Воровський, О. Коваленко.

Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара.
pavel_lavryk@ukr.net

Метод ультразвукового піролізу аерозолю широко використовується як простий
та ефективний спосіб легування оксиду цинку іонами Mn2+ при синтезі наноструктур на
основі ZnO [1,2]. Але дослідження фізичних властивостей отриманих матеріалів часто
призводить до суперечливих результатів. Це є наслідком того, що на даний час не
визначені оптимальні умови легування ZnO марганцем з врахуванням особливостей
процесу термічного розкладу його сольових розчинів при синтезі методом піролізу
аерозолю. Відомо, що  марганець, який входить до складу розчину, при термічному
розкладі може створювати оксиди різного рівня валентності ( MnO2, Mn2O3, Mn3O4) [3].
Тому за певних умовах з цих оксидів можуть формуватись домішкові фази, які будуть
впливати на  властивості синтезованих матеріалів.

В роботі приводяться результати дослідження оптимальної температури синтезу
нанопорошків ZnO:Mn. Були отримані зразки нанопорошків при  температурах синтезу
450 °С та 650 °С із розчинів  нітратів цинку (Zn(NO3)2×6H2O) та марганцю
(Mn(NO3)2×6H2O) з концентрацією 0,3 М та 0,01 М відповідно, при транспортному газі
азоті. Дослідження проводились методом рентгенофазового аналізу за допомогою
дифрактометра ДРОН-2.0 та методом диференціально-термічного аналізу (ДТА) за
допомогою дериватографа Q-1500D.

а б

Рис.1. Рентгенограми зразків нанопорошку ZnO:Mn (а), синтезованих при температурі 450 °С
(крива 1) та 650 °С (крива 2), а також дериватограма нітрату марганцю (б).
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Встановлено, що при температурі синтезу 650 °С в нанопорошку ZnO:Mn
з’являється домішкова фаза Mn2O3 (рис. 1а, крива 2), яка може значно впливати при
вимірюванні фізичних характеристик. Для більш детального вивчення цього питання
був проведений ДТА аналіз нітрату марганцю, який використовувався в експерименті
(ГОСТ 6203-77). ДТА аналіз проводився в інтервалі температур від 17 °С до 750 °С,
швидкість нагрівання зразка — 10 град/хв. На рис.1б приведена дериватограма
термічного розкладу нітрату марганцю.

Аналіз отриманої дериватограми приводить до висновку, що процес термічного
розкладу Mn(NO3)2×6H2O послідовно проходить через стадії плавлення (Тп = 38 °С),
дегідратації (Тд = 160 °С), формування кристалічної фази MnO2 (Тк = 190 °С) та
термічного розкладу MnO2 до Mn2O3 (Тр = 620 °С). Останній процес починається при
температурі 520 °С та закінчується при 700 °С.

Таким чином, встановлено, що для одержання методом піролізу аерозолю
однорідних за хімічним складом нанопорошків ZnO:Mn температура синтезу не
повинна перевищувати 500 °С.

1. Motaunga D.E., Kortidise I., Papadakie D. аt al. Defect-induced magnetism in
undoped and Mn-doped wide band gapzinc oxide grown by aerosol spray pyrolysis. Applied
Surface Science. Vol. 311. – 2014). – P.14–26.

2. Пеленович, В .О. Магнитные, оптические и магнитооптические свойства ZnO
легированного Mn / В.О. Пеленович // Автореф. дис. на соис. ученой степени канд. физ.
–мат. наук по спец. 01.04.11 – физика магнитных явлений. Академия наук Республики
Узбекистан, отдел теплофизики, Ташкент. – 2011. – 21 с.

3. Старостин, А. Г. Особенности получения покрытия диоксида марганца
методом термолиза на танталовом аноде конденсатора / А. Г. Старостин, И. С. Потапов
// Инженерный вестник Дона [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
www.ivdon.ru/magazine/archive/n2y2013/1728

RESEARCH OPTIMUM CONDITIONS OF SYNTHESIS
OF NANOCRYSTALS ZNO:MN BY ULTRASONIC SPRAY PYROLYSIS

P. Lavryk, V. Vorovsky, О. Kovalenko.

Dep. of Radioelecronics, Dnipropetrovsk National University.

Ultrasonic spray pyrolysis method with nitrate zinc and manganese obtained
nanopowders ZnO: Mn manganese concentration of 0,01M. Studies have nanopowder
samples ZnO:Mn synthesized at temperatures 450  °С and 650  °С by X-ray diffraction
analysis and manganese nitrate thermal analysis method which showed, that the optimum
temperature synthesis shall not exceed 500 °С.
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ГАРМОНИЧЕСКИЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ
ИНДУКТИВНОСТИ НА ОСНОВЕ КОНВЕРТОРА

ОТРИЦАТЕЛЬНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ

В. Семенча, Н. Твердоступ.

Днепропетровский национальный университет им. О. Гончара.

Особенностью гармонических автогенераторных преобразователей является их
высокая чувствительность к преобразуемому параметру при малых аппаратных
затратах. В таких преобразователях информационный сигнал в виде амплитуды
гармонического напряжения U на колебательном контуре является функцией его
эквивалентного сопротивления Rэ и определяется режимом работы автогенератора. При
этом наибольшая параметрическая чувствительность наблюдается в области малых
значений Rэ колебательного контура. Одной из возможных реализаций является
автогенераторный преобразователь (рис.1а), у которого к параллельному
колебательному LC-контуру, индуктивной ветвью которого является датчик магнитной
проницаемости, подключен конвертор отрицательного сопротивления (КОС),
выполненный в виде усилителя с комбинированной обратной связью [1].

а)                                                      б)
Рис. 1

Входное сопротивление Rвх КОС  представляет собой статическое
отрицательное сопротивление, которое при работе усилителя в линейном режиме
постоянно и равно Rвх = – R1R3 /R2; при насыщенном усилителе Rвх  становится
зависимым от напряжения U, на входе КОС: Rвх = – R3/(Ен /U – 1), где Ен – напряжение
насыщения усилителя. Стационарные колебания в такой схеме возникают при
выполнении условия   | Rвх| < Rэ = L/Cr, где L, C, r – индуктивность, емкость и активное
сопротивление контура соответственно. Условие существования стационарных
колебаний определяется равенством | Rвх| = Rэ. Анализ схемы методом гармонической
линеаризации позволил получить уравнение преобразования, дающее аналитическую
связь индуктивности с амплитудой гармонического напряжения на контуре: U = UнL
/(СrR3+L). На рис.1б представлены типовые зависимости U = f(L), из которых следует
их нелинейность, а также наличие нижнего предела значений преобразуемой



Секція ІV. Функціональна електроніка. Мікро- і нанотехнології

Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених і студентів
«ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ СУЧАСНОЇ ЕЛЕКТРОНІКИ, ІНФОРМАЦІЙНИХ

ТА КОМП'ЮТЕРНИХ СИСТЕМ» MEICS-2015
25-27 листопада 2015 р, Дніпропетровськ, Україна

181

индуктивности Lmin ≥ CrR1R3 /R2, который ограничивает динамический диапазон
преобразования.
     Для уменьшения нижнего предела Lmin, а также линеаризации зависимости U = f(L) в
цепь отрицательной обратной связи был включен генератор тока iо   с внутренним
сопротивлением ri , зависящим от приложенного ко входу КОС напряжения U (рис. 2а).

                                        а)                                                                 б)
Рис. 2

     Отличительной особенностью такого преобразователя является то, что входное
сопротивление КОС при линейном режиме работы усилителя зависит от напряжения U
на входе конвертора, определяется как R'вх = – UR3 /i0R2 и может принимать значения,
значительно меньше, чем в схеме на рис. 1а, что обеспечивает возможность колебаний
при малых Rэ, соответственно снижая нижний предел Lmin. Уравнение преобразования
имеет вид U = Li0R2 /CrR2, типовые зависимости U = f(L) линейны (рис. 2б) до
насыщения усилителя. Достоинством схемы является также высокая стабильность из-за
действия отрицательной обратной связи, эффективность которой в схеме без генератора
тока снижена насыщенным режимом работы усилителя. В качестве генератора тока был
использован полевой транзистор КП303А, включенный в диагональ выпрямительного
моста, к другой диагонали которого подключалась нагрузка. Более высокая степень
линеаризации характеристики получена при использовании в качестве генератора тока
интегрального стабилизатора 142ЕН12.

 1. Титце, У. Полупроводниковая схемотехника : в 2 т., т. 1 (пер. с нем.) / У. Титце,
К. Шенк. – М. : Додэка – ХХI, 2008. – 832 с. – ISBN 978-5-94120-200-3 (рус.)

HARMONIC TRANSFORMER INDUCTANCES ON BASIS OF
CONVERTER NEGATIVE RESISTANCE

V. Semencha, N. Tverdostup.

Dnipropetrovsk National University.

     The linear transformer of inductance is created in amplitude of harmonic tension on the
basis of converter of negative resistance. The linearness of description of transformation and
wide dynamic range is provided by the additional generator of current in the chain of counter
coupling will strengthen.
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ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
НАНОКОМПОЗИТОВ НА БАЗЕ

МНОГОКОМПОНЕНТНЫХ ПОЛИМЕРНЫХ СИСТЕМ

А. Безкровный, А. Давыдов, А. Ляшков, В. Скуридин.

Днепропетровский национальный университет им. О. Гончара
 vdnu@yandex.ru

Композиты на основе полимера и электропроводящего наполнителя, в частности
системы полиэтилен-углерод, имеют положительный температурный коэффициент и
высокую электрическую проводимость при комнатных температурах (до 0,1 (Омм)-1),
что обусловливает использование их как одного из перспективных материалов для
позисторных элементов и самовосстанавливающихся предохранителей (polyswitch) [1-
2]. Технология изготовления таких композиционных материалов и состав существенно
влияет на их электрические характеристики, поэтому необходимо детальное изучение
особенностей структуры и электронных процессов в них.

Исходными компонентами для изготовления композитов были полиэтилен
низкой плотности (LDPE) (марка 15803-020) в гранулах, промышленный полипропилен
также в гранулах и промышленный углерод марки N330 (согласно ASTM D1765) с
размером частиц 28-36 нм, процентное содержание которого варьировалось в пределах
от 5% до 25% массовой доли.

С целью выяснения влияния температуры на формирование вольт-амперных
характеристик параллельно с ними регистрировалась температура образца. Участок
стабилизации плотности тока через образец на основе смеси полиэтилена и
полипропилена наблюдается уже при температурах  65 оС (рис. 1).

В результате исследований было
обнаружено, что в смесях полимеров
полиэтиленовая матрица с ростом
температуры обеспечивает увеличение
сопротивления образцов, поскольку
имеет более низкую температуру
плавления, чем полипропилен, и
большие значения температурного
коэффициента линейного расширения.
Полипропилен, в свою очередь,
обеспечивает достаточную механиче-
скую прочность экспериментальных
образцов вплоть до температур 120-140
оС. Это позволяет создать самовос-
станавливающиеся предохранители с
улучшенными эксплуатационными
характеристиками, адаптированными к
температурным режимам работы
внутри радиоэлектронных устройств.

Рис. 1. Вольт-амперная характеристика образца
композита полиэтилен-полипропилен-наноуглерод
с учетом температуры (наноуглерод - 15% по массе)

mailto:vdnu@yandex.ru
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1. Degtyar'ov A.V., Tonkoshkur A.S., Lyashkov A.Yu.. Electrical properties of posistor
composite materials based on polyethylene-graphite. Multidiscipline Modeling in Materials
and Structures, VSP. – 2006. – Vol. 2, № 4. – P. 435-441.

ELECTRICAL PROPERTIES NANOCOMPOSITES BASED
MULTICOMPONENT POLYMER SYSTEMS

A. Bezkrovnyy, A. Davydov, A. Lyashkov, V. Skuridin.
Dniepropetrovsk National University.

Composites based polymer and an electrically conductive filler, in particular of
polyethylene-carbon, have a positive temperature coefficient and high electrical conductivity
at room temperature (up to 0.1 (Om m)-1), which makes their use as one of the promising
materials for PTC resettable fuse elements (polyswitch). As a result, they have found that
mixtures of polymers is polyethylene with increasing temperature provides an increase in
resistance of the samples, since it has a lower melting point than polypropylene and high
values of coefficient of linear thermal expansion. Polypropylene, in turn, provides a sufficient
mechanical strength of the experimental samples to temperatures 120-140 оС.

ЕЛЕКТРИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ КЕРАМІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ
НА ОСНОВІ TiO2

А. Васильєв, О. Гапонов.

Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара.
e-mail: vasilyevantonmihailovich@gmail.com

Для захисту приладів мікроелектроніки від перенапруги використовуються
варистори, найбільш розповсюдженим матеріалом яких є ZnO. Два останні десятиліття
інтенсивно досліджується варисторна кераміка на основі SnO2 з високою нелінійністю
вольт-амперних характеристик, яка має проте нестабільні в часі параметри. Тому при
створенні якісних варисторів актуальним є пошук систем на основі інших оксидів.

Одним з відомих, але мало дослідженим перспективним матеріалом для
варисторів є оксид титану. Нами була досліджена спечена при 1300-1400 ºС кераміка
99,4 TiO2 - 0,5 Х - 0,05 Nb2O5 - 0,05 Cr2O3 (мол. %), Х = Co3O4, MnO2, CuO. Електропро-
відність всіх отриманих зразків σ ≈ (1-10)·10-11 Ом-1·см-1, коефіцієнт нелінійності β ≈ 1.
Збільшення концентрації CuO до 2 мол. % суттєво не змінило значень σ і β. Очевидно,
це пов’язане з низьким вмістом відповідального за σ оксиду Nb2O5 і за β оксиду Cr2O3.
Підвищення їх концентрації до 0,5 мол. % призводить до збільшення значень σ та β.

Для зменшення температури випалу й отримання більш щільних зразків до
складу кераміки зазвичай додають оксиди з відносно низькою температурою плавлення.
Для цього ми використали оксиди CuO і Bi2O3 та дослідили властивості кераміки 98,5
TiO2 - 0,5 Y - 0,5 Nb2O5 - 0,5 Cr2O3 (мол. %), Y = CuO, Bi2O3. Додавання легкоплавких
оксидів призводить до збільшення β до 3-4 при класифікаційній напруженості

mailto:vasilyevantonmihailovich@gmail.com
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електричного поля E1 ≈ (3-7)·104 В/см. Підвищення β викликане збільшенням висоти
потенціальних бар’єрів на межах зерен кераміки (до 0,4-0,5 еВ).

При подачі на досліджені зразки з β ≈ 1 як низької, так і високої напруги струм з
часом зменшувався. Для зразків з β ≈ 4 струм знижувався з часом при подачі на зразки
низької та збільшувався при подачі високої напруги. Зменшення струму, імовірно,
пов’язане із захопленням електронів в пастки на межах зерен, а збільшення струму – з
джоулевим розігрівом, який притаманний будь-якій варисторній кераміці.

При зберіганні кераміки на основі SnO2 в кімнатних умовах електропровідність
зразків зменшується за рахунок доокислення областей меж зерен. В досліджених нами
зразках на основі TiO2 залежності j(E) змінюються з часом слабо. Напевно, це пов’язане
з більшою щільністю ρ оксидно-титанової кераміки (у чистому TiO2 ρ ≈ 97%, у чистому
SnO2 ρ ≈ 60%). Отримані дані дозволяють в перспективі створювати негазочутливу
варисторну кераміку на основі TiO2 зі стабільними в часі характеристиками.

ELECTRICAL PROPERTIES OF TiO2-BASED CERAMIC MATERIALS

A. Vasyliev, O. Gaponov.
Oles’ Gonchar Dnipropetrovs’k National University.

In the investigated TiO2 - X - Nb2O5 - Cr2O3 ceramics, where X = Co3O4, MnO2, CuO
or Bi2O3, the obtained value of nonlinear coefficient is 4 at electric field E1 = 7·104 V/cm and
the potential barrier height on the grain boundaries is 0.5 eV. The received results allow to
create the non-humidity-sensitive ceramics on the basis of TiO2 with permanent parameters.

ВПЛИВ УМОВ ВИПАЛУ НА ЕЛЕКТРИЧНІ ПАРАМЕТРИ
ВАРИСТОРНОЇ КЕРАМІКИ SnO2 - Co3O4 - Nb2O5 - La2(CO3)3

О. Гапонов, Р. Мельніченко, С. Опалатенко.

Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара.
alexei_gaponov@ukr.net

Оксидно-олов’яна варисторна кераміка застосовується для захисту електричних
кіл від перенапруги. На структуру виготовленої кераміки впливають температура і три-
валість випалу. При високій температурі відбувається ріст зерен SnO2, формуються
міжзеренні прошарки, покращується спікання зразків. В даній роботі порівняні параме-
три кераміки (99,45-х) SnO2 - 0,5 Co3O4 - 0,05 Nb2O5 - х La2(CO3)3 (мол. %), де х = 0, 1,
1,5 і 2 мол.%, яка була виготовлена при температурах випалу 1300 і 1400ºС. Витримка
зразків при найбільшій температурі спікання становила 1 або 3 години.

При підвищенні температури випалу кераміки від 1300 до 1400ºС спікання по-
кращується, усадка виготовлених зразків збільшується, щільність упаковки зерен зрос-
тає, кількість пор зменшується. Це приводить до зниження чутливості кераміки до на-
вколишнього середовища – коефіцієнт вологочутливості зразків зменшується.

mailto:alexei_gaponov@ukr.net
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Процеси, які протікають в заготовках при високих температурах випалу, відбу-
ваються і при збільшенні тривалості їх витримки при найвищій температурі. При збі-
льшенні часу знаходження при високих температурах під час випалу кераміки покра-
щуються умови для росту зерен, відбувається об’єднання мілких зерен, відповідно,
зменшується кількість меж зерен і пор між ними. Менша кількість потенціальних
бар’єрів на одиницю товщини виготовлених зразків приводить до зменшення класифі-
каційної напруженості електричного поля Е1. В свою чергу, менша кількість меж зерен
і пор приводить до зменшення вологочутливості кераміки. Збільшення в три рази (з 1
до 3 годин) часу витримки заготовок при максимальній температурі випалу викликає
зменшення вологочутливості зразків у 2-5 разів.

Простежити вплив концентрації добавки La2(CO3)3 на вологочутливість кераміки
досить складно. Отримані дані не дають чіткого розуміння, як додавання карбонату ла-
нтану позначається на здатності зразків адсорбувати молекули води. Проте, збільшення
відносної вологості повітря приводить до підвищення електропровідності зразків, що
пов’язане зі зменшенням висоти потенціальних бар’єрів на межах зерен. Більш рухливі
протони H+, які утворюються при дисоціації молекул води, проникають до меж зерен і
викликають зниження потенціальних бар’єрів. Наслідком цього є більші значення пи-
томої електропровідності зразків у повітрі з більшою відносною вологістю.

Підвищення концентрації добавки La2(CO3)3 від 0 до 2 мол. % приводить до зме-
ншення розміру зерен кераміки, що підтверджується більшими значеннями Е1. Одноча-
сно відбувається і збільшення коефіцієнта нелінійності β (рис. 1). Ймовірно, це
пов’язано з кращим розповсюдженням добавки La2(CO3)3 по зразку, яка сприяє підви-
щенню коефіцієнта нелінійності кераміки на основі SnO2 [1].

Залежності j(E) всіх досліджених зразків нелінійні. Це обумовлено неомічною
природою електричної провідності оксидно-олов’яної варисторної кераміки. Збільшен-
ня коефіцієнта нелінійності β при додаванні до складу кераміки карбонату лантану ви-
кликане підвищенням потенціальних бар’єрів на межах зерен SnO2. В роботі простеже-
на загальна тенденція зростання висоти потенціальних бар’єрів при збільшенні концен-
трації добавки La2(CO3)3.

Рис. 1. Залежність коефіцієнта нелінійності β кераміки SnO2-Co3O4-Nb2O5-La2(CO3)3 від концентра-
ції добавки La2(CO3)3, виготовленої в різних умовах: 1 – Твип=1300 ºС, tвип = 1год; 1’ – Твип= 1300 ºС,

tвип= 3год; 2 – Твип= 1400 ºС, tвип= 1год; 2’ – Твип= 1400 ºС, tвип= 3год
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Більш високим потенціальним бар’єрам на межах зерен відповідає менша елект-
ропровідність. Менші значення питомої електропровідності й, відповідно, менший
струм витоку мали зразки з більшою концентрацією добавки La2(CO3)3.

Основні результати та висновки роботи полягають у наступному:

Підвищення температури випалу покращує спікання кераміки, збільшується
усадка зразків, зменшується класифікаційна напруженість електричного поля Е1.

Збільшення часу випалу сприяє збільшенню коефіцієнта нелінійності. Однак не
зафіксовано чіткої залежності висоти потенціальних бар’єрів φ від часу витримки заго-
товок при найвищій температурі випалу. Найбільше значення φ становить 1,1 еВ.

Збільшення концентрації добавки La2(CO3)3 приводить до підвищення коефіціє-
нта нелінійності β і класифікаційної напруженості електричного поля Е1. Найбільше
значення β = 69 має кераміка з добавкою 2 мол. % La2(CO3)3, випал якої відбувався при
1400ºС впродовж 3 годин.

Збільшення температури та часу випалу зразків зменшує їх вологочутливість.

1. Oliveira M. M., Bueno P. R., Cassia-Santos M.R., Longo E., Varela J. A. Sensitivity of
SnO2 non-ohmic behavior to the sintering process and to the addition of La2O3. J. Eur. Ce-
ram. Soc. – 2001. – Vol. 21. – P. 1179-1185.

INFLUENCE OF BAKING CONDITIONS ON THE ELECTRICAL
PARAMETERS OF SnO2 - Co3O4 - Nb2O5 - La2(CO3)3 VARISTOR

CERAMICS

O. Gaponov, R. Meljnichenko, S. Opalatenko.

Oles’ Gonchar Dnipropetrovs’k National University.

In this paper the electric parameters of SnO2-Co3O4-Nb2O5 varistor ceramics, with the
concentration of La2(CO3)3 addition of 0, 1, 1.5 and 2 mol. %, baked at temperatures 1300
and 1400oС during one and three hours are considered. The properties of the obtained samples
have been examined in the environment with different relative humidity. The experiment has
shown that the temperature and the duration of baking as well as the concentration of
La2(CO3)3 addition influence on the potential barrier height. With the increase of La2(CO3)3
concentration the nonlinear coefficient and the potential barrier height on the grain boundaries
increase in the majority of experiments with different temperatures and duration of baking.
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КИНЕТИКА ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТИ КРИСТАЛЛОВ
Li1.8Na0.2Ge4O9

М. Волнянский, А. Михалева, С. Пляка.

Днепропетровский национальный университет им. О. Гончара.
mihaleva_anna@mail.ua

Исследование процессов, происходящих в диэлектриках с высокой ионной
проводимостью, является актуальной на сегодняшний день задачей. К числу
перспективных твердых электролитов относят кристаллы семейства литиевых
германогерманатов, перенос заряда в которых осуществляется катионами лития.
Интерес представляют исследования явлений ионного переноса заряда в этих
соединениях, которые могут открыть новые возможности их практического
применения. Представителями семейства литиевых германогерманатов являются
кристаллы системы Li2-xNaxGe4O9 (0 ≤ x ≤ 1), к числу которых относится исследуемый
монокристалл Li1.8Na0.2Ge4O9. Кристаллическая структура состоит из соединенных
[GeO4]-тетраэдров и [GeO6]-октаэдров. В пустотах образованного таким образом
трехмерного каркаса находятся моновалентные катионы Li+ и Na+ [1].

Электрические свойства кристаллов Li1.8Na0.2Ge4O9, выращенных методом
Чохральского, исследованы в постоянном (E < 1 kV/cm) и переменном (f  = 101 – 105 Hz)
измерительном поле при температурах 300 − 650 K. Измерения выполнялись с
использованием платиновых электродов. В постоянном поле зафиксировано
нелинейное уменьшение электропроводности со временем. Измерения долговременной
кинетики σ (t) на протяжении 4 h показали, что относительное уменьшение
проводимости 76.0~0 . Ранее в работе [2] при исследовании характера анизотропии
в кристаллах Li2−xNaxGe4O9 (x = 1, 0.5, 0.2) показано, что основной вклад в
электропроводность обеспечивается подвижными ионами Li+.

В случае блокирующих ионы электродов, на постоянном напряжении носители
заряда по мере миграции накапливаются в приэлектродных областях, и возникает
объемный заряд. Поле этого заряда противодействует движению ионов. Таким образом,
уменьшение тока через ионный проводник со временем происходит вследствие
компенсации дрейфа носителей заряда диффузионным током и наличия внутреннего
поля пространственного заряда.

На основании кинетических зависимостей построены вольт-амперные
характеристики. В области температур T < 550 K выполняется закон Ома.
Температурная зависимость электропроводности имеет активационный характер, в
координатах Аррениуса наблюдаются два линейных участка. Оценка энергии активации
для T > 450 K дает величину 0.76 eV.

Исследования на переменном токе были проведены с использованием метода
импедансной спектроскопии. На основании изучения спектров комплексного импеданса
и кинетики проводимости показано, что в исследованном температурно-частотном
интервале электропроводность кристаллов Li1.8Na0.2Ge4O9 может быть связана с
прыжками ионов Li+ по междоузельным позициям вдоль структурных каналов.

mailto:mihaleva_anna@mail.ua
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1. Iwata, Y. A Neutron Difraction Study on the Phase Transition in LiNaGe4O9  / Y.
Iwata, N. Koyano, M. Machida, M. Wada, A. Sawada  // J. Korean Phys. Soc. – 1998. – Vol.
32. – Р. 195-198.

2. Волнянский, М. Д. Влияние нестехиометрии состава на проводимость кри-
сталлов LiNaGe4O9. / М. Д. Волнянский, М. П. Трубицын, О. А. Бибикова // ФТТ. –
2014. – 56. – С.1060-1063.

KINETICS OF THE ELECTRICAL CONDUCTIVITY OF Li1.8Na0.2Ge4O9
CRYSTALS

M. Volnianskii, A. Mykhalova, S. Plyaka.

Dniepropetrovsk National University.

The electrical properties of crystals Li1.8Na0.2Ge4O9, grown by Czochralski method are
investigated in a DC (E < 1 kV/cm) and AC (f = 101-105 Hz) measuring fields at temperatures
of 300-650 K. In a DC electric field, the current non-linearly decreases with time. It has been
shown that, in the considered temperature and frequency intervals, the electrical properties of
Li1.8Na0.2Ge4O9 crystals have been determined by the hopping conduction of interstitial ions
Li+ and accumulation of charge carriers near the blocking Pt electrodes.
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IR-SPECTRA OF NEW CARBAZOLE-CONTAINING
AZOPOLYMER MATERIAL

C. Covalenco1, A. Neguta1, A. Meshalkin1, D. Shepel2,
O. Paiuk3, L. Revutska4

1Institute of Applied Physics, Academy of Sciences of Moldova, Chisinau, Moldova.
c.covalenco@phys.asm.md

2Institute of Chemistry Academy of Sciences of Moldova, Chisinau, Moldova.
3V. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics NAS of Ukraine, Kyiv.

4Institute of Physics and Technology of NTUU “KPI”, Kyiv.

Azopolymers comprise a unique materials platform, which have been widely
investigated over the last few years due to their potential use in a variety of optical devices
employing nonlinear optics, surface relief gratings and optically induced birefringence.
Polymers with carbazole groups are of considerable scientific and industrial interest because
of their attractive features, such as their hole-transporting ability, that makes them especially
useful for applications in electrophotographic applications.  So, the aim of our study was the
synthesis of new carbazole-containing azopolymer material and its IR-spectroscopy
characterization.

As carbazole-based polymer the epoxypropilcarbazole (EPC) 90% and as azo dye the
Disperse Orange 3 (DO) 10% were selected respectively. DO was purchased as a commercial
product with dye content 90% from Sigma-Aldrich Company. DO molecule was chemically
attached to EPC monomer by polycondensation scheme at a temperature of 120º C for 4
hours. The molar ratio between EPC and DO was 90/10. Infrared spectra of the samples were
recorded with a PerkinElmer Spectrum 100 FT-IR spectrometer. Data collection covers a total
spectral range from 7800 cm−1 to 400 cm−1 with the resolution 4 cm−1. After scanning, the
spectra of the sample were generated and the major peaks were labelled with the help of
computer software installed in the FTIR spectrometer.

The constituents of synthesizing copolymer (monomer EPC, azo-dye DO) and
copolymer EPC:DO obtained were characterized by FTIR spectroscopy with attribution of
infrared absorption bands to main functional groups. The infrared spectroscopy is one of the
efficient techniques used in the characterization of organic compounds. IR
spectrophotometers as FTIR which was used in the present study to confirm the presence of
functional groups as following, distinguish stretching vibration band of azo group (N=N) at
1505 cm-1 as shown in Figure 1 [1]. An IR spectrum consists of two main regions: above 1500
cm-1 there are absorption bands that can be assigned to individual functional groups, whereas
the region below 1500 cm-1 (the fingerprint region) contains many bands and characterizes the
molecule as a whole [2].

The interpretation of the IR spectra for the studied materials first involved a manual
search of the reference IR functional group tables. Second, the IR spectra were examined
thoroughly by comparing them with some reference reactive dyes structures as shown in
Figure 1. On the Fig. 1 we present IR spectrum of the monomer EPC, azo dye DO and the
copolymer EPC:DO. Based on the preliminary analysis, the possible functional groups and
chemical compounds in copolymer EPC:DO are presented in Table 1 [3].

The conjunction of azo group in synthesized copolymer EPC:DO was confirmed by
the appearance of the peak at 1505 cm-1 in the IR spectrum corresponding to the N = N
stretching frequency.

mailto:covalenco@phys.asm.md
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Fig. 1. IR spectrum of monomer EPC, azo dye DO and copolymer EPC:DO

Table 1. Major stretching vibration of main absorption bands by  FTIR spectroscopy

Compounds ν N=N str. ν NO2 str. ν NH2 str. ν Carbazole str.
Monomer EPC - - - 1151
Azo Dye DO 1505 1334 3398 -

Copolymer EPC:DO 1506 1334 3402 1151

The studies confirm copolymer EPC:DO was prepared from polymer EPC and azo dye
DO. The product was characterized by FTIR spectrophotometer. The functional groups and
compounds were examined by the IR technique. The IR spectrums of the purified samples
were obtained and the distribution of the functional groups and chemical compounds were
analysed.

Acknowledgement. The research was supported by the project № 080-314 by CIS
International Innovation Center for Nanotechnology.

1. C.W.M. Yuen, S.K.A. Ku, P.S.R. Choi, C.W. Kan, S.Y. Tsang. Determining Func-
tional Groups of Commercially Available Ink-Jet Printing Reactive Dyes Using Infrared Spec-
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Polyester Fabric. Open Journal of Applied Sciences. Vol. 2 (2012). P. 54-59
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ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ШВИДКОДІЇ ТРАНЗИСТОРІВ НА
ГОМОПЕРЕХОДАХ

С. Новосядлий, С. Бойко.
Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника, Івано-Франківськ.

sergiy1300@gmail.com

Гомоструктурними називають транзистори, виготовлені на основі однорідно
легованого за складом напівпровідника, або інакше на основі гомопереходів. На їх
основі будують схемотехніку сьогоднішнього дня. Шляхи підвищення швидкодії
гомоструктурних біполярних та польових транзисторів лежать, в принципі, в двох
напрямах: 1) максимальне зниження довжини робочих областей транзистора (затвора,
емітера, бази); 2) використання напівпровідників з високою рухливістю носіїв струму
та максимальною дрейфовою швидкістю. До таких напівпровідників належать GaAs,
InP, InGaAs, які входять в другу групу селективно легованих біполярних та польових
транзисторів [1].

В результаті дослідження тестових структур польових транзисторівШотткі
(ПТШ) сформованих на GaAs було встановлено, що ефект спалаху дрейфової швидкості
та зменшення довжини субмікронного затвора ПТШ дозволяє зменшити час затримки
перемикання τд з 2,5 нс до 0,65 нс і досягнути fτ на рівні 213 ГГц, а fmax на рівні 424 ГГц.
Також встановлено, що ПТ на GaAs можна використовувати у ВІС НВЧ, включаючи
міліметровий діапазон, що також дозволяє розробляти більш швидкодіючі ВІС в
порівнянні з тими, що сформовані на моно-Si. Було досліджено епітаксійні структури
сформовані на монокремнії з буферним шаром GaAs товщиною 2 мкм. ПТШ
формувались на епішаріGaAs товщиною 3 мкм, легованого кремнієм до рівня
Nд = 3∙1017 см-3. Власна крутизна ПТШ з λ = 0,25 мкм досягала 360-380 мСм/мм.
Екстраполяція НВЧ-вимірювань підсилення струму, проведених до 20 ГГц, на більш
високі частоти дала fτ = 55 ГГц, а шум-фактор при 18 ГГц був рівний 2,8 дБ, що на 1,4
дБ вище, ніж в кращих ПТШ на підкладці GaAs. Крім того проводилися дослідження в
яких канал оброблявся водневою плазмою. В такої результаті обробки в n-GaAs
нейтралізуються донори, що приводить до значногопідвищеннярухливостіелектронів.
Обробкависоколегованогокремніємn+-GaAs (Nд = 2∙1018 см-3) з μ = 2200 см2/В∙с у
водневій плазмі дозволило отримати епішар з ростом рухливості для Nд = 2∙1017 см-3 до
μ = 4200 см2/В∙с.У сформованого на отриманому шарі транзистора з λ = 1,2 мкм
крутизна була рівною 430 мСм/мм, а частота відсічки більшою 15-20 ГГц.

1. Новосядлий, С. П. Фізико-технологічні основи субмікронної технології
великих інтегральних схем / С. П. Новосядлий. – Івано-Франківськ : Сімик. – 2003. –
370 с.

WAYS TO IMPROVE PERFORMANCE OF HOMOJUNCTION
TRANSISTORS
S. Novosyadlyy, S. Bojko.

Department of Computer Engineering and Electronics, Carpathian National
University V. Stefanyk,  Ivano-Frankivsk.

This paper presets results of study of ways to improve performance of homojunction
transistors. Research included studies of transistors formed on bulk GaAs, thin film of GaAs
and processing of transistor channel by hydrogen plasma. We found that transistors formed on
GaAs can be used in high frequency VLSI including millimeter frequency band.
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ОПТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ
ГЕТЕРОШАРІВ β- ТА α-ZnSe, ОТРИМАНИХ
МЕТОДОМ ІЗОВАЛЕНТНОГО ЗАМІЩЕННЯ

О. Гавалешко, О. Сльотов.

Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича.
office@chnu.edu.ua, o.slyotov@chnu.edu.ua

Селенід цинку залишається одним з перспективних матеріалів приладів
функціональної електроніки. В них основою є бар’єрні структури різного типу. Для
їх отримання актуальним залишається вдосконалення і розробка нових
технологічних процесів, які дозволяють отримувати матеріали з ефективним
крайовим випромінюванням при кімнатних температурах. Попередні дослідження
показали, що перспективним для цього може бути метод ізовалентного заміщення
(ІВЗ) [1].

Гетерошари селеніду цинку з кубічною (β) та гексагональною (α)
кристалічними ґратками отримувались ізотермічним відпалом монокристалічних
пластинок сульфіду цинку (β-ZnS) та селеніду кадмію (α-CdSe) у насиченій парі Se
та Zn відповідно. Гетерошари утворювалися внаслідок хімічних процесів, що
описуються наступними співвідношеннями:

ГТВГТВ SZnSeSeZnS  
 (1)

ГТВГТВ CdZnSeZnCdSe  
 (2)

де індекси «ТВ» і «Г» відповідають твердому і газоподібному станам учасників
реакцій. Одним із доказів утворення нової хімічної сполуки є зміна кольору поверхні
вихідних підкладинок із прозоро-білого (β-ZnS) і чорного (α-CdSe) на жовто-
зелений, який притаманний селеніду цинку.

Досліджено оптичні та люмінесцентні властивості гетерошарів ZnSe.
Вимірювання проводились на універсальній установці з використанням класичних
методик і методу λ-модуляції. За спектрами оптичного поглинання і відбивання
визначено головні параметри енергетичної структури гетерошарів. У випадку
β-ZnSe ширина забороненої зони становить Eg = 2,70 еВ, а величина спін-
орбітального розщеплення ΔSO = 0,45 еВ, що узгоджується з відомими параметрами
для кубічного ZnSe. Для гетерошарів α-ZnSe, вперше отриманих методом ІВЗ,
визначено значення Eg = 2,89 еВ та величини ΔSO = 0,37 еВ і розщеплення валентної
зони кристалічним полем ΔCR = 0,07 еВ. Отримані гетерошари α- та β-ZnSe
характеризуються інтенсивною фотолюмінесценцією (ФЛ) у крайовій області, рис. 1.
Квантова ефективність випромінювання становить 12 % при 300 К. Спектри ФЛ
характеризуються значною півшириною (0,125 еВ та 0,17 еВ) і складаються з двох
смуг в області енергії ћω  Eg. Для домінуючої смуги (Е) в області енергій фотонів
ћω  Eg притаманні властивості, що вказують на анігіляцію екситонів при їх
непружному розсіюванні на вільних носіях заряду [2]. Такі екситони зв’язуються на
ізовалентних домішках (ІВД), якими є залишкові незаміщені атоми Cd і S в
гетерошарах α- та β-ZnSe, отриманих методом ІВЗ. Зазначимо, що екситони, зв’язані
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з ІВД, характеризуються високою температурною стабільністю. Інтенсивність
випромінювання такої смуги зменшується лише в три рази при зміні температури у
діапазоні 290-420 K. Також, в області ћω  Eg спостерігається смуги (А, В), рис. 1,
зумовлені міжзонними переходами вільних носіїв заряду [3]. Така природа
підтверджується характерними для рекомбінаційних процесів властивостями. Форма
смуги випромінювання адекватно описується відомим рівнянням:

  






 


kT
E

EN g
g





 exp2/12 (3)

Рис. 1. Спектри люмінесценції гетерошарів  – (1) та  – ZnSe (2). Т = 300 К.

Такі рекомбінаційні процеси свідчать про високу структурну досконалість
отриманих шарів. До того ж, на відміну від монокристалів β-ZnSe, у випадку їх
гетерошарів не спостерігається випромінювання внаслідок рекомбінації на донорно-
акцепторних парах, утворених власними точковими дефектами кристалічної ґратки.
Часові дослідження в інтервалі до одного року не виявили змін оптичних і
люмінесцентних властивостей отриманих гетерошарів α- та β-ZnSe.

1. Makhniy, V. P., Baranjuk, V. Ye., Demich, M. V., Melnik, V. V., Malimon I. V.,
Slyotov M. M., Sobistchanskiy B. M., Stets E. V. Isovalent substitution – a perspective
methods of producing heterojunction optoelectronical devices Proc. SPIE. – 2000. –
Vol. 4425. – P. 272-276.

2. Koh Era, Langer D.W. Luminescence of ZnSe near the band edge under strong laser
light excitation // J. Luminescence. – Vol. 1-2. – 1970. –  P. 514-527.

3. Peter Y. Yu, Cardona Manuel Fundamentals of Semiconductors // Physics and
Materials Properties. Fourth Edition. Springer: New York. – 2010. – 793 p.

OPTICAL PROPERTIES OF HETEROLAYERS OF - AND -ZnSe,
OBTAINED BY ISOVALENT SUBSTITUTION

O. Gavaleshko , O. Slyotov.
Yury Fed’kovich Chernivtsi National University, Chernivtsi

office@chnu.edu.ua, o.slyotov@chnu.edu.ua

The obtaining of β- and α-ZnSe heterolayers by isovalent substitution method is
discussed. The optical properties and the parameters of the ZnSe energy structure have
been studied. The luminescence quantum efficiency is characterized by 12%, and the
emission spectrum is determined by the dominant annihilation of bound excitons at 300 K.
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ГАЗОЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА КЕРАМИКИ ZnO
С ДОБАВКОЙ СЕРЕБРА К УГЛЕВОДОРОДАМ

Е.Л. Повзло, А.Ю. Ляшков.

Днепропетровский национальный университет им. О. Гончара.
vdnu@yandex.ru

Оксид цинка с различными добавками часто используется для разработки
газовых сенсоров [1]. В настоящее время опубликовано большое количество статей,
посвященных сенсорным свойствам различных структур основе ZnO к газообразным
веществам органического происхождения. Среди такого класса газочувствительных
материалов особое место занимает керамика ZnO с добавкой оксида серебра. Она
обладает достаточно высокой чувствительностью электропроводности к парам спиртов
[2]. Актуальным представляется изучение особенностей газовой чувствительности
электропроводности керамики ZnO с добавкой Ag2O к другим газам, в частности,
газообразным углеводородам.

В настоящей работе приводятся результаты экспериментальных исследований
чувствительности электропроводности керамики ZnO с добавкой серебра, NiO и SnO2 к
применяемой в качестве автомобильного горючего пропан-бутановой смеси (марка ПБА
(пропан-бутан автомобильный), содержащий 50±10% пропана, бутан и не более 6%
непредельных углеводородов).

Эти экспериментальные данные соответствуют известной барьерной модели
газочувствительных эффектов. Согласно ей с ростом концентрации активного газа вследствие
его хемосорбции на поверхности полупроводниковой фазы керамики ZnO уменьшается
отрицательный заряд из-за уменьшения количества ионов сенсибилизирующего газа -
кислорода. Высота межкристаллитного барьера снижается, и проводимость керамики
увеличивается.

В рассматриваемом случае пропан и бутан ведут себя по отношению к керамике
на основе оксида цинка как донорные газы, то есть, увеличивают ее
электропроводность. Наиболее вероятным механизмом такого взаимодействий является
реакция углеводородов с предварительно хемосорбированным на поверхности
кристаллитов ZnO кислородом в виде ионов 

2O  и O . Освобождаемые при этом
электроны участвуют в дальнейшем в процессах электропроводности керамики.
Увеличение же числа свободных электронов в полупроводнике, приводит к снижению
межкристаллитных потенциальных барьеров вследствие уменьшения числа
заряженных поверхностных энергетических состояний и увеличению электрической
проводимости керамики.

Наименьшие величины отклика наблюдаются для керамики на основе оксида
никеля. При малых концентрациях в воздушной атмосфере пропан-бутановой смеси
наибольшее значение отклика дает керамики на основе оксида олова, что и обусловило
ее применение при детектировании углеводородов. При увеличении концентрации
используемой углеводородной смеси более высокие значения отклика обнаруживают
образцы керамики на основе ZnO с добавкой оксида серебра. Последнее может
рассматриваться как перспективность керамик такого состава для разработки
измерителей содержания углеводородов в воздушной среде.
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1. Wang Chengxiang, Yin Longwei, Zhang Luyuan, Xiang Dong,Gao Rui. Metaloxide
gassensors: sensitivity and influencing factors. Sensors. – 2010. – Vol. 10. – P. 2088-2106.

2. Lyashkov A.Yu., Tonkoshkur A.S., Aguilar-Martinez J.A., Glot A.B. ZnO-Ag ce-
ramics for ethanol sensors. Ceramics International. – 2013. – Vol. 39. – P. 2323-2330.

SENSITIVITY CONDUCTIVITY OF THE CERAMIC ZnO WITH THE
ADDITION OF SILVER TO PROPANE-BUTANE MIXTURE

E. Povzlo, A. Lyashkov.
Dniepropetrovsk national university.

The results of the study of gas-sensitive properties of zinc oxide ceramics with the
addition of silver to the gaseous propane-butane mixture used as an automotive fuel. It is
shown that silver does not directly play a significant role in the electron-molecular processes
on the ceramic surface, but its addition leads to decrease in the density of the samples and
therefore an increase in surface area, which in turn leads to an increase in gas sensitivity. On
the basis of comparative data on sensitivity to propane-butane mixture of other materials The
usefulness of a ceramic ZnO with addition of Ag.

ТРАНСФОРМАЦІЯ ШИРИНИ ЗАБОРОНЕНОЇ ЗОНИ
ТВЕРДИХ РОЗЧИНІВ ЗАМІЩЕННЯ InxTl1-xI

А. Кашуба1, І. Семків2, О. Бовгира1, А. Франів1, М. Соловйов1.
1Львівський національний університет ім. Івана Франка.

AndriyKashuba07@gmail.com
2Національний університет “Львівська політехніка” .

Останнім часом широкий інтерес привертають вивчення фізичних властивостей
кристалічних напівпровідникових сполук групи ІІІ-VII, зокрема бінарних шаруватих
кристалів InI, InBr, TlI [1], а також твердих розчинів на їх основі InIxBr1-x, TlIxBr1-x.
Бінарні сполуки InI та TlI кристалізуються в орторомбічній гратці просторової групи

. Структури обох компонентів твердих розчинів заміщення (ТРЗ) InxTl1-xI є
шаруватими з двома шарами сендвічного типу в елементарній комірці та чотирма
формульними одиницями в ній. Шари орієнтовані перпендикулярно до
кристалографічної b-осі.

ТРЗ характеризуються неперервною зміною параметрів гратки при відсутності
структурних фазових переходів. Крім того, якщо в ТРЗ з аніонним заміщенням вузлів
гратки (наприклад, InIxBr1-x та TlIxBr1-x) ширина забороненої зони Eg(x) змінюється в
діапазоні 0,05-0,1 еВ, то для новосинтезованих ТРЗ InxTl1-xI передбачалося, що ця
область повинна бути на порядок більшою. Зокрема, положення краю
фундаментального поглинання змінюється від Eg = 2,01 еВ для чистого бінарного InI до
Eg = 2,9 еВ для TlI [2].

Практичний інтерес  до  твердих розчинів заміщення (ТРЗ) InxTl1-xI в  першу чергу
пов'язують з можливістю створення на їх основі  вузькосмугових  оптичних  фільтрів
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широкого спектрального діапазону. Велика розмитість максимумів спектрів
фотопровідності (ФП) та залежність їх положення від складу твердого розчину ставить
тверді розчини InxTl1-xI в ряд перспективних матеріалів для фотодавачів світла з
широким спектром фоточутливості.

В даній роботі наведено результати дослідження спектрів поглинання кристалів
TlI  та твердих розчинів заміщення (ТРЗ) ІnxTl1-xI в області концентрацій 0,4<х<0,9 при
кімнатній температурі (Т = 293 К). Встановлено залежність зміни ширини забороненої
зони із зміною концентрації TlI складової у ТРЗ. За спектрами ФП оцінено величину Еg,
вважаючи, що за максимуми спектрального розподілу ФП відповідають власні фото-
переходи. Отримана залежність Eg(х) із спектрів ФП слабо відхиляється від результатів
отриманих із положення краю власного поглинання.

Аналіз спектрів поглинання схиляє до думки про те, що край фундаментального
поглинання формується непрямими зона-зонними фотопереходами для для
концентрацій х˂0,6 а для концентрацій 0,6≤х – прямими зона-зонними фотопереходами
[3Результати дослідження дозволяють встановити вигляд основної характеристики ТРЗ
– концентраційної зміни ширини забороненої зони Eg (рис. 1).
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Рис. 1. Концентраційна залежність ширини забороненої зони InxTl1-xI, визначена із спектрів
поглинання (1) та спектрів ФП (2)

Відзначимо такі характерні риси залежності Eg(х):
1. Збільшення величини Eg при заміщені в катіонній підгратці атомів In на атоми Tl.
2. Нелінійність характеристики Eg(х) з прогином вниз.

Нелінійність експериментальної композиційної залежності Eg(х) у ТРЗ – явище,
яке зустрічається досить часто. Інтегральну величину стріли прогину можна розкласти
на компоненти:

1. Прогин внаслідок ефекту об’ємної деформації, який відповідає за зміну ширини
забороненої зони окремих компонент InI і TlI у твердому розчині.

2. Прогин, пов'язаний із перерозподілом заряду між різними зв’язками у невпоряд-
кованому твердому розчині.

3. Коефіцієнт прогину, який описує зміну ширини забороненої зони при релаксації
позицій іонів у гратці ТРЗ.

1. Zhang Wei, Xu Zhao-Peng, Wang Hai-Yan, Chen Fei-Hong, He Chang. First-principles
study of the native defects in InI crystal. ActaPhys. Sin. – 2013. – Vol. 62, No. 24.

2. Блонский, И. В. Оптические свойства слоистого InJ в области края фундаментального
поглощения / И. В. Блонский, А. С. Крочук, Т. Л. Стецишин, А. В. Франив // ФТТ. – 1986. – 28,
3136.
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3. Франів, А. В. Електронно-фононні спектри твердих розчинів заміщення InxTl1-xI  / А.
В. Франів, О. В. Бовгира, О. В. Савчин // Укр. фіз. журн. – 2006. – Т. 51, № 3.

TRANSFORMATION BAND OF GAP InxTl1-xI  SUBSTITUTIONAL
SOLID SOLUTION

A. Kashuba 1, I. Semkiv2, O. Bovgyra1, A. Franiv1, M. Solovyov1.
1Physics Faculty, Ivan Franko National University, Lviv.

2Department of Physics, National University “Lviv Polytechnic”.

The study of the absorption spectra of crystals TlI and substitutional solid solutions
(SSS) InxTl1-xI (0.4 <x <0.9) at room temperature (T = 293 K) are presented. According the
registered spectra the band gap width of solid solutions InxTl1-xI  were determined and their
concentration dependence was built up. As it is revealed the band gap width with x-
composition changes nonlineary and can be described by the quadratic dependence. From the
spectra of photoconductivity (PC) the Еg was obtained. The maximum of the spectral
distribution of PC correspond to the own photo transitions in crystals.

ФОНОННІ МОДИ КРИСТАЛУ АРГІРОДИТУ Ag8SnSe6

І. Семків.
Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра фізики.

Semkiv.Igor.5@gmail.com

Інтенсивний розвиток сучасної електроніки, обмеженість властивостей
напівпровідників, що уже використовуються стимулює вчених до пошуку нових
складних сполук з кращими фізичними властивостями. Перспективними в області
електроніки та іоніки твердого тіла є напівпровідникові матеріали зі змішаною
провідністю [1].

До таких матеріалів належить потрійна сполука аргіродиту Ag8SnSe6, що може
використовуватись в пристроях електроніки завдяки, притаманному халькогенідам
срібла, ефекту резистивного перемикання [2].

Аргіродит Ag8SnSe6 отримували з елементарних сполук срібла, олова та селену
взятих у відповідних стехіометричних співвідношеннях. При синтезі вакуумовану, до
тиску P=10-6 мм.рт.ст., ампулу нагрівали з використанням чотирьох температурних
витримок (500, 550, 720 та 1050 К).

Для кращого розуміння всіх процесів і явищ необхідно мати повну інформацію
про кристалічну структуру, зокрема про фононні моди сполуки.

За результатами Х-променевої дифрактометрії встановлено, що досліджуваний
кристал Ag8SnSe6 описується просторовою групою симетрії Pmn21 з параметрами
гратки a = 7,9168(6) Å, b = 7,8219(6) Å, c = 11,0453(8) Å, V = 683,4(2) Å3. Також було
отримано координати атомів аргіродиту в елементарній комірці (табл. 1).

Встановлено, що фононний спектр  фази кристалу Ag8SnSe6 містить 90 гілок
(для кожного атома з яких складається елементарна комірки по 3 гілки) [3]. Три з яких є
акустичними, а всі інші 87 гілок належать до оптичних.

Даний кристал володіє 4 операціями перетворень: Е, С2, συ’, συ’’, для яких було

mailto:5@gmail.com
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побудовано таблицю характерів незвідних представлень.

Таблиця 1. Координати атомів для  -Ag8SnSe6

Атом Позиція x/a y/b z/c
Ag1 4(b) 0.2058(4) 0.5287(5) 0.2645(8)
Ag2 4(b) 0.2044(5) 0.1023(6) 0.8460(8)
Ag3 4(b) 0.1839(5) 0.1562(5) 0.1467(8)
Ag4 2(a) 0 0.6106(8) 0.0361(9)
Ag5 2(a) 0 0.7229(7) 0.4729(8)
Sn 2(a) 0 0.2501(5) 0.5087(6)
Se1 4(b) 0.2387(7) 0.7485(8) 0.8867(8)
Se2 2(a) 0 0.997(1) 0.6989(9)
Se3 2(a) 0 0.492(1) 0.647(1)
Se4 2(a) 0 0.803(1) 0.236(1)
Se5 2(a) 0 0.2840(9) 0.993(1)

Для проведення теоретико-групової класифікації фононних мод за стандартною
методикою потрібно обчислити характери вібраційного представлення Γν (1). При
обчисленні Γν для кожної операції потрібно визначити число інваріантних атомів
примітивної комірки та помножити його на відповідний коефіцієнт.

2211 19192626 BABA  (1)
Для акустичних гілок це представлення матиме вигляд:

211 BBA  (2)
а для оптичних:

2211 18192525 BABA  (3)
В даних представленнях: А1 – повно симетричне представлення, тобто симетрія

відносно всіх представлень; А2 – симетричне, щодо осі С2 та антисиметрична щодо
''' ,   ; В1 та В2 – антисиметричні щодо С2, що відповідає симетрія/антисиметрія щодо

площин ''' ,   .
Фононні моди аргіродиту формують акустичні гілки, що відповідають трансля-

ціям, а оптичні моди, згідно представлення (3), відповідають сукупності нормальних
коливань.

1. International Technology Roadmap for Semiconductors 2012 – ITRS 2012 [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://www.itrs.net/home.html.

2. Хейфец, О. Л. Электрические свойства твердых электролитов с общей формулой
ABCD3 (А = Ag, Cu; B = Pb, Sn; C = As, Sb; D = S, Se) / О. Л. Хейфец, Л. Я. Кобелев, Н. В. Ме-
льникова, Л. Л. Нугаева // Журнал технической физики. – 2007. – Т. 77, № 1. – С. 90-96.

3. Семків І.В. Cиметрійний аналіз фононних мод кристалу β-Ag8SnSe6 / І. В. Семків, А.
І. Кашуба, Г. А. Ільчук, М. В. Чекайло // Фізика і хімія твердого тіла. – 2015. – Том 16, № 2. – С.
257-261.

PHONON MODES OF ARGYRODITES CRYSTAL Ag8SnSe6

I. Semkiv.
Lviv Polytechnic National University, physics department.

The group theoretical analysis of the phonon modes in -phase of argyrodite crystal
Ag8SnSe6 are presented. Ag8SnSe6 crystallizes in orthorhombic symmetry, space group
Pmn21. Phonon spectrum consists of 3 acoustic and 87 optical branches of lattice vibration.
Classification of the main phonon modes of crystal carried out.

http://www.itrs.net/home.html
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ОПТИМІЗАЦІЯ ОПТИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК
ТАНДЕМНОГО СОНЯЧНОГО ЕЛЕМЕНТА

CdMgTe/Cu(In,Ga)Se2

Т. Микитюк1, Л. Косяченко1, X. Mathew2, І. Фодчук1,
В. Кульчинський1, О. Маслянчук1.

1Чернівецький національний університет, Україна,
TarasVolker@rambler.ru

2Instituto de Energías Renovables, Universidad Nacional Autonoma de Mexico, México.

Упродовж останніх десятиліть швидко розвивається тонкоплівкова фотовольтаїка з
меншими затратами матеріалу і вищою продуктивністю виробництва порівняно з
традиційною технологією на кремнієвих пластинах. Об’єми виробництва
тонкоплівкових модулів на основі CdTe і напівпровідникового твердого розчину
Cu(In,Ga)Se2 (CIGS) наразі сягають гігаватного рівня. Ефективність фотоелектричного
перетворення в CdTe- і CIGS-модулях великої площі при масовому виробництві
становить 12-14 %, а для лабораторних зразків малої площі досягнуто рекордного рівня
серед тонкоплівкових сонячних елементів 20,8–20,9% [1]. Тому дослідження
можливостей підвищення ефективності CIGS-модулів є актуальними як з наукової, так і
економічної точок зору. Один із способів підвищення цього показника є використання
монолітних послідовно сполучених тандемних структур, в яких сонячні елементи з
різною шириною забороненої зони фотоелектрично активного шару (поглинача)
накладаються один на одного.

Ширина забороненої зони верхнього компонента більша, ніж  нижнього, тому
частина довгохвильового випромінювання, що пройшло крізь верхній сонячний
елемент, поглинається в нижньому, в результаті чого ефективність тандемної структури
стає вищою, ніж одиничного сонячного елемента. За теоретичними прогнозами
ефективність тандема з двома терміналами може досягти  25 % при оптимальному
співвідношенні ширини забороненої зони сонячних елементів і рекордній ефективності
обох компонентів тандема [2].

Ширину забороненої зони Cd1-xMgxTe можна змінювати в межах від 1,5 до 3,5 еВ
(х = 0–1), тому цей напівпровідниковий матеріал є перспективним для розробки
верхнього сонячного елемента в тандемних пристроях. Для нижнього сонячного
елемента згідно з теоретичними розрахунками придатний напівпровідник з шириною
забороненої зони Eg = 1-1,1 еВ, яким є добре освоєний селенід міді-індію CuInSe2 (CIS) з
Eg  1 еВ.

Нижче представлено результати експериментального дослідження і комп’ютерних
розрахунків, які дозволяють визначити співвідношення густини струмів короткого
замикання верхнього Cd1-xMgxTe і нижнього CuInSe2 сонячних елементів, що важливо,
оскільки у разі тандема з двома терміналами ці струми повинні бути однаковими. Щоб
задовольнити цю умову, ширина забороненої зони верхнього поглинаючого шару
сонячного елемента повинна бути в інтервалі 1,6-1,8 еВ [2].

Співвідношення між струмами в компонентах тандема залежить не лише від
ширини забороненої зони Cd1-xMgxTe, але й оптичного пропускання шарів, які
передують проникненню сонячного випромінювання в поглинач Cd1-xMgxTe або

mailto:TarasVolker@rambler.ru
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CuInSe2. Дослідження ускладнюються тим, що результати вимірювання спектрів
пропускання цих шарів відрізняться від спектрів в реальній тонкоплівковій структурі,
оскільки коефіцієнти відбивання на межі поділу напівпровідника з повітрям та іншим
напівпровідником можуть значно відрізнятися. Проблему вдається вирішити
проведенням розрахунків, виходячи з оптичних констант матеріалів, що дозволяє
враховувати як відбивання на всіх межах поділу, так і поглинання в матеріалах.
Отримано точні значення оптичного пропускання шарів в реальній тонкоплівковій
тандемній структурі Cd1-xMgxTe/CuInSe2. Знайдено оптимальне значення ширини
забороненої зони верхнього Cd1-xMgxTe сонячного елемента.

1. P. Jackson, D. Hariskos, R. Wuerz, W. Wischmann and M. Powalla. Compositional
investigation of potassium doped Cu(In,Ga)Se2 solar cells with efficiencies up to 20.8% // Phys.
Status Solidi (RRL) – 2014. – 8. – Р. 219-222.

2. T.J. Coutts, J.S. Ward, D.L. Young, K.A. Emery,T.A. Gessert, and R. Noufi. Critical
Issues in the Design of Polycrystalline, Thin-film Tandem Solar Cells // Progress in
Photovoltaics: Research and Applications. 2003– 11, – Р. 359-375.

OPTIMIZATION OF OPTICAL CHARACTERISTICS
OF CdMgTe/Cu(In,Ga)Se2 TANDEM SOLAR CELL

Т. Mykytyuk, L. Коsyachenko, X. Mathew, І. Fodchuk, V. Kulchynsky, О. Мaslyanchuk.

1 Yuri Fedkovych Chernivtsi National University.
2Instituto de Energías Renovables, Universidad Nacional Autonoma de Mexico, México.

Thin-film tandem structure with CuInSe2 and Cd1-xMgxTe solar cells and thin conducting
transparent ZnTe layer between them are investigated. Cd1-xMgxTe (x < 0,1) in the top solar
cell is used to expand the band gap of CdTe. From the measured transmission spectra of the
top solar cell on the portion of the spectrum with low transmittance when periodic changes in
transmittance (oscillations) significantly reduced, the absorption curves () and band gap of Cd1-
xMgxTe (1,54 and 1,6 eV) have been found. Since the reflection coefficient and the oscillations
in the measured transmission spectra significantly attenuated in the case of optical contact of
Cd1-xMgxTe with ZnTe, transmission of the top solar cell of the tandem can be calculated with
a small error ignoring the oscillations. It has been shown that the short-circuit currents of the
top and bottom solar cells become equal with the band gap of Cd1-xMgxTe  1,65 еВ.
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LATTICE VIBRATIONS OF CRYSTALS A4BX6: RAMAN
SPECTRA

M. Solovyov, A. Kashuba, O. Bovgyra, A. Franiv.

Ivan Franko National University of Lviv.
AndriyKashuba07@gmail.com

At present time an actual task of infrared (IR) optoelectronic materials remains the
problem of searching new materials possessing properties sensitive to the changes of
temperature in a wide temperature range. Among the IR laser crystals particular interest
showed in ternary crystals, which show good transparency in the wide IR spectral range and
additionally in present time among the huge number of compounds a specific attention is on
the group A4BX6 crystals. In addition, new materials with controlled physical parameters are
promising to optoelectronics and nonlinear optics [1].

A study of the phonon spectra of crystals Tl4HgI6 and Tl4CdI6 has essential as a
prerequisite to this work devoted to the electronic Raman investigation.

In this work the results of theoretical and experimental calculations of phonon spectra of
crystals groups A4BX6 are presented. The compounds of Tl4HgI6 and Tl4CdI6 are isomorphous
with each other and crystallize in a tetragonal lattice with the space group of P4/mnc. We
carried out extensive studies to identify, synthesize, purify and grow crystals of the new class
of halides for nonlinear optical applications. Based on group theory analysis the symmetry
classification of phonon modes carried out. Moreover the distribution of vibrations for
symmetry classes of single crystals and the selection rules for vibrations in the IR- and Raman
spectra are obtained.

The Tl4HgI6 and Tl4CdI6  single crystal was grown by Bridgman–Stockbarger method.
Х-ray diffraction analysis (XRD) was performed on spectral complex STOE Transmission
Diffractometer System STADI P at the room temperature Τ = 297 Κ. Agate mortar used to
obtain powders of Tl4HgI6 and Tl4CdI6 for XRD [1].

The crystal-lattice vibrations were analyzed using the factor-group method [2]. This
method relies on the fact that at k=0 the vibrations of many unit cells will move in phase, and
only one unit cell need be considered. The phonon modes are classified according to the way
in which they transform under operations of the factor group. The factor group of A4BX6 is
isomorphous with the D4h point group.

As a result, classification of phonon modes of lattices A4BX6 described by the next
equation:

ugugugugug EEBBBBAAAА 11723345544 22112211 

Raman spectrum (Img. 1), obtained for our crystals shows one of peaks with more
intensity 104,8cm-1 for Tl4HgI6 and 135,2cm-1 for Tl4CdI6. This peak is assigned to symmetric
vibrations of the nearly perfect [CdI6] octahedron [3]. The TlI impurity is too low in
concentration to be detected by Raman spectroscopy.

mailto:AndriyKashuba07@gmail.com


Секція V. Фізичні явища в матеріалах електронної техніки

Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених і студентів
«ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ СУЧАСНОЇ ЕЛЕКТРОНІКИ, ІНФОРМАЦІЙНИХ

ТА КОМП'ЮТЕРНИХ СИСТЕМ» MEICS-2015
25-27 листопада 2015 р, Дніпропетровськ, Україна

202

Img. 1. Raman spectrafor Tl4HgI6 (a) and Tl4CdI6 (b) samples.

Table 1. The frequencies and relative intensities of Raman spectra bands

Tl4CdI6 Tl4HgI6

Raman shift, cm-1 Raman shift, cm-1

Experiment Theoretical
identification

Experiment Theoretical
identification

26,05 Eg 14,15 Eg

44,8 A1g 54,95 B2g

51,7 Eg 135,2 A1g

55,45 B2g

63,55 A1g

104,8 A1g

From Raman spectra we can see that in this crystal there are aggregate normal
fluctuations available, among which we can distinguish fully symmetric, external transmitting
and close to libration types.

1. Temperature sensor on the basis of Tl4HgI6 and Tl4PbI6 crystals / V. A. Franiv, O. V.
Bovgyra, I. S. Girnyk, O. S. Kushnir, O. V. Futey, A. P. Vaskiv // Electronics and information
technolgies. – 2013. – Issue 3. – P. 34-39.

2. Symmetrical Analysis Phonon Modes of Crystal β’- Ag8SnSe6/ І.V . Semkiv, А. І. Kashuba,
H. A. Ilchuk, M. V. Chekaylo // Physics and Chemistry of Solid State. – 2015. – V. 16. – № 2. – P. 257-
261.

3. Conductivity and Raman spectroscopy of new indium (I) and thallium (I) ionic conductors.
In4CdI6, In2ZnI4, and Tl2ZnI4, and the related compound Tl4CdI6 / R. L. Ammlung, D. F. Shriver, M.
Kamimoto, D. H. J. Whitmore. Solid State Chem. – 1977. – 21. – P. 185-193.
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ВПЛИВ ДОМІШОК ТА ЕЛЕКТРИЧНОГО ПОЛЯ
НА ОПТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ СФЕРИЧНИХ КВАНТОВИХ

ТОЧОК
В. Бойчук, К. Кропивницька, Р. Лешко.

Дрогобицький державний педагогічний університет ім. І. Франка, кафедра
теоретичної і прикладної фізики та комп’ютерного моделювання.

teorfizyka@gmail.com

Важливий внесок домішок при використанні напівпровідникових приладів
широко відомий ще з початку існування напівпровідникової науки. За останні
десятиріччя підвищений інтерес зосереджений на проблемі домішкових станів в
основному завдяки великому зацікавленню фізикою та технологічним застосуванням
низьковимірних напівпровідникових структур таких як квантова яма, квантовий дріт та
квантова точка [1].

Дана робота присвячена дослідженню впливу домішок та електричного поля на
величину коефіцієнта поглинання електромагнітною хвилею в терагерцовій області
частот. Отримано залежність сили осцилятора переходу з основного в перший
збуджений стан однієї зарядженої частинки акцепторної чи донорної домішки у
сферичній квантовій точці (КТ) кристалу CdS від висоти потенціального бар'єру на
межі поділу середовищ ( 0U ). Встановлено, що присутність в КТ домішки і врахування
квантового розмірного ефекту суттєво впливають на силу осцилятора квантових
переходів. Зокрема, сила осцилятора переходу в збуджені стани електрона донорної
домішки зменшується при збільшенні обмежуючого потенціалу. Проте, сила
осцилятора акцепторної домішки збільшується при збільшенні потенціального бар'єру.

У роботі також досліджено залежність імовірності переходу електрона донорної
чи акцепторної домішки від прикладеного електричного поля у сферичній КТ.
Показано, що сила осцилятора з донорною домішкою зменшується при збільшенні
напруженості прикладеного електричного поля, в той час як з акцепторною домішкою –
збільшується. Встановлено, що домішка послаблює свій вплив при збільшенні сили
зовнішнього електричного поля. Обчислено залежність коефіцієнта поглинання і
показника заломлення від енергії фотона для донорної і акцепторної домішок. Знайдені
піки поглинання донорної домішки значно більші за піки поглинання акцепторної
домішки при тому самому обмежуючому потенціалі. Розміщення піків поглинання
донорної домішки зсувається в сторону вищих енергій, на відміну від піків поглинання
акцепторної домішки. Це пояснюється тим, що енергія між основним і першим
збудженим станами донорної домішки є більшою за цю ж енергію акцепторної
домішки. Виявлено, що піки поглинання і заломлення донорної домішки більші за піки
акцепторної домішки при тому самому електричному полі.

1. Boichuk, V. I. Optical properties of a spherical quantum dot with two ions of
hydrogenic impurity / V. I. Boichuk, R. Ya.  Leshko, I. V. Bilynskyi, L. M. Turyanska //
Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures. – 2013. – Vol. 54 – P. 281-287.
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EFFECTS OF IMPURITIES AND ELECTRIC FIELD ON OPTICAL
PROPERTIES OF A SPHERICAL QUANTUM DOT

V. Boichuk, K. Kropyvnytska, R. Leshko

Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University, Department of Theoretical and
Applied Physics & Computer Simulation.

teorfizyka@gmail.com

We have investigated the oscillator strength, the total optical absorption coefficients
and the total optical refractive index changes of one electron with a Coulomb impurity in a
spherical quantum dot with parabolic confinement based on nondegenerate and degenerate
perturbation methods. The oscillator strengths as a function of the confinement strength and
the applied electric field, respectively, are studied. The results show that the variations of
oscillator strength for the different Coulomb impurities are different.

СТРУМ СПІНОВОГО МАГНІТНОГО МОМЕНТУ
ДОНОРНОГО ЕЛЕКТРОНА У СФЕРИЧНІЙ КВАНТОВІЙ

ТОЧЦІ СdS

В. Бойчук, І. Іванчишин.

Дрогобицький державний педагогічний університет ім. І. Франка.
fizmat@drohobych.net, fizmatddpu@gmail.com

Сучасні квантові технології дозволяють реалізовувати гнучку маніпуляцію
спіновими та енергетичними станами електронів в напівпровідникових наноструктурах,
створюючи тим самим широкі можливості для розвитку спінтроніки, наноелектроніки,
квантових комп'ютерів і т.д. Квантово розмірні ефекти найбільш яскраво виражені в
квантових  точках (КТ), де енергетичний спектр носіїв заряду повністю квантований. Ці
системи багато в чому володіють властивостями атомів, у зв'язку з чим їх часто
називають "штучними атомами". Наявність повного розмірного квантування приводить
до ряду суттєвих ефектів, характерних саме для нуль вимірних систем. Одним з них є
наявність позитивної енергії у домішкового електрона у випадку, коли домішка
локалізована всередині КТ. Завдяки наявності меж поділу гетеросистеми виникає
конкуренція між розмірним і кулонівським квантуванням, і при малих радіусах КТ
репульсивна позитивна енергія стінок стає більшою за негативну кулоновську, в
результаті чого повна енергія системи приймає позитивні значення.

Крім управління енергетичним спектром донорного електрона в КТ шляхом
зміни її розмірів, можна контролювати також інші характеристики досліджуваної
домішкової системи. Однією з таких характеристик є струм спінового магнітного
моменту електрона, пов'язаний з його власним магнітним моментом.

mailto:teorfizyka@gmail.com
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Цей струм не пов'язаний з переміщенням заряду, а обумовлений наявністю
зв'язку між намагніченістю і густиною струму.

У даній роботі досліджено струм спінового магнітного моменту донорного
електрона  квантової точки СdS, що поміщена у матрицю SiO2. В рамках скінченної
прямокутної потенціальної ями. Знайдено розвязки рівняння Шредінгера для відємної
та додатної енергії електрона. Хвильові функції станів електрона використано для
обчислення струму.

Отримано залежності струму спінового магнітного моменту домішкового
електрона в сферичній КТ СdS у матриці SiO2 від відстані до центру квантової точки
при різних радіусах КТ. Показано, що при великих радіусах ця залежність зі
збільшенням радіуса практично не змінюється, набуваючи характер, властивий
залежності струму спінового магнітного моменту електрона в атомі водню. При малих
радіусах КТ маємо більш різку залежність струму спінового магнітного моменту
електрона від радіальної координати із зменшенням радіусу. Отримана також
залежність струму спінового магнітного моменту від довжини радіус-вектора електрона
при значенні радіуса, що відповідає нульовому значенню енергії. Отримано залежність
струму спінового магнітного моменту від радіальної координати при різних значеннях
азимутального кута.

SPIN MAGNETIC MOMENT CURRENT OF DONOR ELECTRON IN A
SPHERICAL CDS QUANTUM DOT

V. Boichyk, I. Ivanchyshyn.

Ivan Franko Drogobych state pedagogical university.

Spin magnetic moment current of impurity electron, coupled with hydrogen-like
impurity, placed in the center of a spherical CdS quantum dot in the SiO2 matrix is studied. It
is shown that for large radius this dependence with increasing radius does not change, assume
the nature of, characteristic of dependence of a current of the spin magnetic moment of the
electron in the hydrogen atom. At small radius QD have a sharper dependence of the current
spin magnetic moment of the electron radial coordinates with the radius decreases. Obtained
also the dependence of the current spin magnetic moment of the length of the radius-vector of
electronal the radius value that corresponds to zero energy. The obtained dependence of the
current spin magnetic moment from the radial coordinate at different values of azimuthal
angle.
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УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ВИМІРЮВАННЯ
ПИТОМОГО ОПОРУ ОМІЧНИХ КОНТАКТІВ ДО

НАПІВПРОВІДНИКОВИХ СТРУКТУР

М. Калінін.
Кременчуцький університет економіки, інформаційних технологій і управління.

dymmew@mail.ru

При виготовленні напівпровідникових приладів однією з основних технологічних
операцій є формування омічних контактів. Ця операція виконується як для простих
електронних проділів, таких як транзистори, так і для складних приладів, наприклад,
мікроконтролерів.

 До омічних контактів пред'являють ряд вимог, від виконання яких багато в чому
залежать електричні й механічні властивості напівпровідникових приладів, а також їх
стабільність. Вимогою, яка багато в чому визначає якість омічних контактів, є величина
їх питомого перехідного опору – ρк, яка повинна бути досить малою.
Омічні контакти, що формуються до різних напівпровідникових приладів, повинні мати
певні загальні властивості: лінійну вольт-амперну характеристику в діапазоні робочих
струмів; мінімальне значення величини контактного опору; можливість приєднання до
контактних площадок виводів методом термокомпресії, ультразвуковим притиранням
або паянням.

Досліджено вплив температури на величину перехідного питомого опору
омічних контактів. Модернізовано методу вимірювання питомого перехідного  опору
омічних контактів до напівпровідникових структур. Показано, що визначення питомого
перехідного опору контактів до напівпровідникового шару складається з трьох етапів:
вимірювання питомого опору напівпровідникового шару 4-зондовим методом;
вимірювання повного перехідного опору, який складається з опору контактів і опору
напівпровідникового шару, що знаходиться під контактом;  обчислення питомого
перехідного опору омічних контактів за формулою (3.8) або (3.13).

Розроблено засіб зменшення похибок виміру питомого перехідного опору оміч-
них контактів до напівпровідників, який враховує вплив на вимірювання питомого опо-
ру таких факторів: зміна температури в місці розташування генератора струму, викли-
кана коливаннями температури навколишнього середовища; коливання живлячої на-
пруги, викликане нестабільністю живлячої напруги й мережними перешкодами.

Показано, що коливання напруги живлення приводить до зміни значення фор-
мованого струму як x2 (b2 = 34,72) і квадратичного ефекту z2 (b5 = –19,17). Їхня сумарна
частка участі становить 1,49·10–4. Зміна температури навколишнього середовища впли-
ває у вигляді квадратичного z1 (b3 = –34,62) і лінійного x1 (b4 = 28,75) ефектів із сумар-
ною часткою участі 1,21·10–4. Зміна температура навколишнього середовища й зміна
напруги живлення генератора струму утворюють парну взаємодію x1z2 (b7 = –8,18) з ча-
сткою участі 2,95·10–6.

1. Архипов, В. И. Контакты металл-полупроводник / В. И. Архипов, В. М. Логин,
А. И. Руденко // ФТП. – 1998. – Т. 22. – С. 276.

2. Андреев А. Н. К вопросу об учете растекания тока в полупроводнике при
определении переходного сопротивления омических контактов / А. Н. Андреев, М. Г.
Растегаева, В. П. Расстегаев, С. А. Решанов // ФПТ. – 1998. – Т. 32, № 7. –С. 832.
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IMPROVEMENT OF MEASURING SPECIFIC RESISTANCE OHMIC
CONTACT TO SEMICONDUCTOR STRUCTURES

M. Kalinin.
Kremenchuk university of economics, information technology and managemen.

dymmew@mail.ru

Developed a means of reducing measurement errors specific transition resistance
ohmic contacts to semiconductors that takes into account the impact on the measurement of
the resistivity of the following factors: temperature change in the location of the current
generator caused by fluctuations in ambient temperature; supply voltage fluctuations caused
by unstable supply voltage and network interference. Synthesized block diagram of the device
measuring the specific transition resistance ohmic contacts to semiconductor structures.

АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА КОНТРОЛЮ
ДЕПОЛЯРИЗАЦІЙНИХ ЯВИЩ У НАПІВПРОВІДНИКАХ

В. Євтушенко.
Кременчуцький університет економіки, інформаційних технологій і управління.

viktoria1221@ukr.net.

Проблема створення автоматизованої системи контролю та реєстрації
деполяризаційних явищ у напівпровідниках є безсумнівно актуальною та корисною для
подальшого розвитку у галузі дослідження деполяризаційних явищ. Це пов’язано з тим,
що така система дозволить прискорити і спростити зняття характеристик.

Саме обробка і якісний аналіз великої кількості даних відіграє важливу роль у
дослідженні явищ деполяризації, а виконання цієї роботи вручну потребує колосальних
затрат часу і праці. Розроблювана ж система дозволить подавати дані на ЕОМ
безпосередньо з установки дослідження деполяризаційних явищ в неоднорідних
структурах.

Для зв’язку ЕОМ з установкою дослідження вибрано USB-порт, який
позбавлений притаманних іншим шинам, які можна було б використати для створення
автоматизації різноманітних вимірювань, недоліків, таких як невисока швидкість
передачі; можливі конфлікти обладнання при використанні одночасно з іншими
пристроями; великий вплив перешкод; низька надійність передачі при використанні в
умовах лабораторії; відсутність підтримки порту на багатьох типах лабораторних
комп'ютерів; дороговизна.

В ході роботи була розроблена та створена система, яка включає прилад
сполучення установки для зняття деполяризаційних характеристик зразків з ЕОМ.
Також було розроблено та створено алгоритм і програмне забезпечення, яке виводить
результати вимірювань на монітор комп'ютера та у файл на диск в зручному для
подальшого використання і аналізу вигляді.
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1. Гороховатский, Ю. А.  Основы термодеполяризационного анализа / Гороховат-
ский Ю.А. – М. : Наука,1981. – 173 с.

2. Блюм, П. LabVIEW: стиль программирования : пер. с англ. / П. Блюм – М. :
ДМК-Пресс, 2010 . –. – ISBN 978-0-13-145835-2 (англ.).

3.

AUTOMATED CONTROL SYSTEMS SEMICONDUCTOR PHENOM-
ENA IN SEMICONDUCTORS

V. Yevtushenko.

Kremenchuk university of economics, information technology and managemen.

The work was designed and created a system that includes a combination of settings
for device removal depolarization characteristics of samples with a computer. It was also
designed and created the algorithm and software that displays measurement results on a
computer monitor and a file on disk in an easy to use and further analysis.

МОДЕЛИРОВАНИЕ МНОГОМОДОВОГО РЕЖИМА
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ПУЧКА

С ПЛАЗМЕННЫМИ КОЛЕБАНИЯМИ

А. Приймак.
Харьковский национальный университет им. В. Каразина.

priymak@mail.com

Использование возбуждаемых электронным пучком в плазме интенсивных коле-
баний представляет интерес для ряда технологий. При этом полезен одномодовый ре-
жим возбуждения, когда пространственный спектр возбуждаемых колебаний достаточ-
но узкий, но в реальности развивается многомодовый режим.

Была разработана одномерная модель многомодового режима системы «элек-
тронный пучок – плазменные колебания» [1,2]. Уравнения для амплитуды 0 pA  и фазы

0 p мод спектра, амплитуды 0a  и фазы 0  основной волны колебаний:
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Рассматривается нерелятивистский пучок 0 1.6b   и релятивистский пучок 0 10b  при
различных уровнях поглощения  . Число мод спектра 150P  . Интервал m in m ax[ ; ]p p
симметричен относительно 0 100p   и определяется как средняя полуширина спектра

0 / ppA  на стадии неустойчивости [1]. Число частиц пучка 50 7500I P   , которые рав-
номерно распределены на интервале 00.5 0.5b      со скоростями 0| 0bV   . Значения

0 5
0 10 ,pA

p 


  0 0 [0; 2 ]p     – случайное число, 0 0 0 ,a a   0 0 0.   Отношение

/ 29.4pe    определено для холодной плазмы.
В ходе численного эксперимента определены количественные характеристики

многомодового режима. Можно показать, что при 0.5 0.7   скорость отбора энергии
у пучка наибольшая (рис.1), в отличие от 3   для одномодового режима. Развитие
пучковой неустойчивости в многомодовом режиме сопровождается более сильным
влиянием поглощения энергии колебаний, чем в одномодовых случаях.

Рис. 1. Скорость отбора энергии пучка для нерелятивистского пучка 0 1.6b  (слева)
и релятивистского пучка 0 10b   (справа) как функция поглощения 
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Моделирование многомодового режима поможет подобрать согласование
пучково-плазменного генератора и системы отбора ВЧ энергии, что важно для ряда
приложений и технологий.

Автор выражает благодарность д.ф.-м.н. проф. Куклину В.М. за внимание к работе.

1. Куклин, В. М. Анализ модели системы «релятивистский электронный пучок-
плазма» / Куклин В. М., Приймак А. В.  // Вестник ХНУ им. В. Н. Каразина. – 2015. –
№ 1156. – С. 115-128. – Сер. "Математическое моделирование. Информационные техно-
логии. Автоматизированные системы управления".

2. Zagorodny, A. G. Modulation of integral field of multimode beam instabilities in
plasma / A. G. Zagorodny, A. V. Kirichok, V. M. Kuklin, A. V. Pryimak // East European
Journal of Physics. – Karazin Kharkiv National University, Publisher, – 2014. – Vol. 1, Num-
ber 2. – P. 53-66.

SIMULATION OF MULTIMODE ELECTRON BEAM-PLASMA
INTERACTION

A. Pryimak.
V.N. Karazin Kharkiv National Universityю

priymak@mail.com

The new 1D mathematical model of multimode interaction between electron beam and
plasma oscillations was obtained. The quantitative model characteristics were calculated. The
rate of energy selection from the beam is greatest under absorption level 0.5 0.7   . The
development of beam-plasma instability in the multimode regime is accompanied by stronger
influence of oscillations energy absorption than in a single-mode regime.

МЕТАЛЛОДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТРУКТУРЫ
НА ОСНОВЕ СИНТЕТИЧЕСКИХ ОПАЛОВ

ДЛЯ УСИЛЕНИЯ ОПТИЧЕСКОГО ОТКЛИКА

Х. Сапаев.

Кафедра физики твердого тела и оптоэлектроники, Днепропетровский национальный
университет им. О. Гончара.

habib46532@mail.ru

В настоящее время при решении практических задач наноплазмоники и
сенсорики большое внимание уделяется фотонным кристаллам на основе

mailto:priymak@mail.com
mailto:habib46532@mail.ru
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синтетических опалов (СО), содержащих металлы с частотами поверхностных
плазмонов в видимой области спектра (Ag, Au, Cu) [1].

Цель работы состояла в получении СО, заполненных медью или серебром,
характеризации образцов и исследовании эффектов усиления оптического отклика
поверхностью металлических включений.

В работе использовались образцы объемных СО, состоящих из плотно
упакованных слоёв α-SiO2 глобул диаметром 250 нм. Средний размер пор в такой
структуре не превышал 110 нм. Заполнение пор опала медью производилось методом
электрохимического осаждения из водного раствора CuSO4. Структуры опал – Ag
получались путем термического напыления серебра на поверхность опала с
использованием вакуумного поста ВУП-5М.

Рентгеноструктурный анализ полученных образцов проводился на
дифрактометре ДРОН-3. Изменение эффективной диэлектрической проницаемости в
полученных образцах регистрировалось по смещению пика брэгговского отражения в
видимой области спектра. Эффекты усиления спектров комбинационного рассеяния
света и люминесценции изучались при возбуждении лазерным излучением на длине
волны 532 нм в полученных образцах СО, предварительно заполненных
акустооптическим материалом NaBi(MoO4)2 и лазерным красителем родамин 6G.

1. Саласюк А. С. / А. С. Саласюк, А. В. Щербаков, С. А. Акимов, С. А. Грудин-
кин, А. А. Дукин, С. Ф. Каплан, А. Б. Певцов, В. Г. Голубев // Оптические свойства пле-
нок синтетического опала с подрешеткой пор, заполненных медью // Физика твердого
тела. – 2010. – Т. 52, вып. 6. – С. 1098-1103.

METAL-DIELECTRIC STRUCTURES BASED ON SYNTHETIC OPALS
FOR THE OPTICAL RESPONSE ENHANCEMENT

H. Sapayev.
Dep. of Solid State Physics and Optoelectronics, Oles Honchar Dnipropetrovsk National

University.

The structures based on synthetic opals with inclusions of copper or silver are obtained
by the electrochemical deposition and thermal evaporation methods, respectively. The
formation of metal (together with a small fraction of its oxide, for copper) is detected by X-
ray measurements with Cu-Kα radiation. The changes in optical Bragg reflection spectra of
the obtained nanostructures are caused by the change in effective dielectric permittivity. The
surface enhanced Raman scattering and the luminescence enhancement effects are studied in
the obtained opals previously infiltrated with NaBi(MoO4)2 and rhodamine 6G.
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ПОЛУЧЕНИЕ CУЛЬФИДА ЦИНКА МЕТОДОМ
САМОРАСПРОСТРАНЯЮЩЕГОСЯ

ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОГО СИНТЕЗА И
ИССЛЕДОВАНИЕ ЕГО СПЕКТРОСКОПИЧЕСКИХ

СВОЙСТВ

А. Алексеев, О. Хмеленко, А. Коваленко, М. Буланый.
Днепропетровский национальный университет им. О. Гончара

khmelenko@ukr.net

Развитие информационных и коммуникационных технологий, прогресс в
электронике, фотонике, сенсорике обусловливает необходимость исследования новых
материалов с разнообразными функциональными характеристиками. Именно такими
свойствами и обладает сульфид цинка.

Легирование сульфида цинка различными примесями, позволяет получить
материал для оптоэлектронных приборов, излучающих в широкой области спектра.
Известно, что кристаллы ZnS:Cu являются эффективными люминофорами,
излучающими в сине-зеленой области спектра, ZnS:Mn в оранжевой,  а ZnS:Al в
голубой [1; 2].

Данная работа посвящена результатам исследования наноразмерного порошка
сульфида цинка, полученного методом самораспростараняющегося высоко-
температурного синтеза (СВС). Данный метод был выбран исходя из его преимуществ
по сравнению с другими методами получения ZnS. Метод СВС позволяет получать
порошкообразный наноразмерный ZnS путем высокотемпературной реакции смеси
мелкодисперсных компонентов (порошков цинка и серы). А также, при необходимости,
производить легирование непосредственно в процессе синтеза путем добавления
легирующих добавок в шихту [3].

а
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Рис. 1. Данные рентгеннодифракционного анализа (а) и спектры ФЛ нанопорошка ZnS:Mn (b):
1- 10–3, 2 - 5·10–3, 10–2, вес. %.

На рис. 1 представлены данные рентгеннодифракционного анализа и спектров
ФЛ полученного методом СВС сульфида цинка. Легирование ионами марганца прово-
дилось добавлением в исходную шихту соли MnCl2 в количестве от 10–2 до 10–3 вес. %.
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Получение порошкообразного ZnS производилось в кварцевом реакторе из механиче-
ской смеси металлического Zn и S, взятых в соотношении 1:3. Инициация реакции про-
водилась тепловым импульсом от нихромовой спирали, расположенной в верхней час-
ти реактора. Использование ионов марганца как легирующей примеси позволяет про-
водить как оптические, так и ЭПР-исследования. Рентгенодифракционный анализ пока-
зал, что синтезированный материал состоит, в основном, из гексагонального сульфида
цинка и фазы Mn0.75Zn0.25S. Вклад гексагональной фазы составляет (80 ± 5)%. Средний
размер кристаллитов ZnS:Mn, оцененный методом Дебая-Шерерра, составляет в сред-
нем d ≈ (60 ± 5) нм. Спектр ФЛ  полученных образцов хорошо согласуется с известны-
ми литературными данными люминесцентных исследований примесных центров Mn2+

в сульфиде цинка. Исследование спектров ЭПР показало наличие широкой линии по-
глощения на фоне которой прописывается «шестерка» линий сверхтонкой структуры,
характерная для парамагнитных центров Mn2+ в ZnS. На фоне этих линий просматрива-
ется слабовыраженная структура, которая также может быть связана с ионами Mn2+ в
фазе Mn0.75Zn0.25S. Это согласуется с данными рентгенодифракционного анализа, так
как в спектрах отражения присутствуют рефлексы небольшой интенсивности, связан-
ные с наличием этой фазы.

1. Авен, М. Физика и химия соединений А2В6 / М. Авен, Д. С. Пренер, – М. :
Мир. 1970. – 624 с.

2. Гавриленко, В. И. Оптические свойства полупроводников / В. И. Гавриленко,
А. М. Грехов, Д. В. Корбутяк, В. Г. Литовченко. – К. : Наукова думка, 1987. – 607 с.

3. Kozytckyy, S. V. Polishchuk. Peculiaryties of Obtaining of ZnS-polycrystals by
means of Self-propagating High-temperature Synthesis / S. V. Kozytckyy, Е. К. Polishchuk. //
Physics and Chemistry of Solid State. – 2003. – V. 4 (4). – Р. 749.

OBTAINING ZINC SULFIDE BY SELF-PROPAGATING HIGH-
TEMPERATURE SYNTHESIS AND STUDY OF HIS SPECTROSCOPIC

PROPERTIES

А. Аlekseev, О. Khmelenko, A. Kovalenko, M. Bulaniy.
Dep. of Radioelectronics, Dniepropetrovsk National University by O. Gonchar.

Zinc sulphide doped with various impurities is an important material for
optoelectronic devices that emit a broad spectrum. The paper discusses the results of
obtaining nanosized ZnS powder by Self-propagating High-temperature Synthesis. This
method allows to obtain a powdery nano – ZnS and doping to produce directly in the
synthesis process. Synthesized powder was composed mainly of hexagonal 2H (wurtzite) ZnS
and compound phase Mn0.75Zn0.25S. Hexagonal phase was (80 ± 5)%. Median crystallite size
of ZnS: Mn is d ≈ (60 ± 5) nm.
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ТЕРМОЕЛЕКТРИЧНИЙ ТРАНСПОРТ В ТОНКИХ
ПЛІВКАХ НА ОСНОВІ SnTe:Sb

Б. Дзундза, О. Костюк, В. Маковишин.
Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника.

oksanakostuk@gmail.com

Станум телурид – добре відомий матеріал для напівпровідникової техніки. Оскі-
льки він є вузькозонним напівпровідником А4В6 і набуває нових властивостей при ле-
гуванні, то він підходить для застосування для інфрачервоних лазерів, оптичних детек-
торів, а також як термоелектричний матеріал для середньотемпературної області (500-
750) [1; 2]. У тонких плівках, завдяки переходу від 3D до 2D матеріалу, виникають нові
розмірні ефекти, які виявляються у профілях термоелектричних параметрів. У даній
роботі досліджено товщинні залежності термоелектричних параметрів плівок на основі
легованого стибієм SnTe на слюдяних підкладках. Плівки для дослідження отримували
осадженням пари синтезованого матеріалу SnTe у вакуумі на підкладки із свіжих сколів
(0001) слюди-мусковіт. Вимірювання електричних параметрів плівок проводилося на
повітрі при кімнатних температурах у постійних магнітних полях на розробленій авто-
матизованій установці, яка забезпечує як процеси вимірювання електричних парамет-
рів, так і реєстрацію і первинну обробку даних.

Електропровідність плівок і холлівська концентрація носіїв заряду різко зроста-
ють в області малих товщин. Це пов’язано з акцепторною дією кисню. Коефіцієнт Зее-
бека, навпаки, зменшується в області малих товщин плівок. Тому для термоелектричної
потужності (S2σ) спостерігається чіткий максимум в області товщин 1,5 мкм (рис. 1).

Для визначення впливу поверхні досліджували товщинні залежності термоелек-
тричних параметрів плівок. Параметри приповерхневих шарів оцінювали за допомогою
моделі Петріца [3]. Тонку плівку у цій моделі представляють складеною з двох шарів:
приповерхневого (І).

За умови відомих експериментальних значень σ, R, μ та об’ємних σb, Rb, μb і d, із
даних співвідношень можна наближено визначити параметри приповерхневих шарів σs,
Rs, μs відповідно, значення яких наведені в таблиці. Видно (рис. 1 – суцільні лінії), що
розраховані криві задовільно описують експериментально отримані результати за ви-
значених значень при поверхневих електричних параметрів ds, σs, Rs, ns, μs (табл. 1).

а б в

Рис. 1. Залежності питомої електропровідності σ (а), холлівської концентрації n (б)
та термоелектричної потужності S2σ (в) від товщини d плівок SnTe:Sb на слюдяних

підкладках. Точки – експеримент, суцільна лінія – розрахунок згідно з моделлю Петріца

mailto:oksanakostuk@gmail.com
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З рис. 1в видно, що максимальну термоелектричну потужність мають зразки то-
вщиною близько 1,5 мкм, що досягає 25 мкВт/К2см, яка є значно кращою, ніж у чисто-
му телуриді.

Звертають на себе увагу значні величини приповерхневих значень питомої елек-
тропровідності та холлівської концентрації носіїв, коефіцієнтів Зеєбека Ss≈80 мкВ/К
(табл. 1), що створює перспективу використання SnTe:Sb у якості віток p-типу у тонко-
плівкових термоелементах.

Таблиця 1. Значення параметрів приповерхневого шару (s) і об’єму (b) плівок SnTe:Sb
розраховані згідно з двошаровою моделлю Петріца

Параметри

ds, мкм 0,13
σs, Ом-1см-1 3100
σb, Ом-1см-1 300
Rs, см3Кл-1 0,013
Rb, см3Кл-1 0,15
ns, см-3 4,8·1020

nb, см-3 4,2·1019

μs, см2В-1с-1 40,3
μb, см2В-1с-1 45
Ss, мкВ/К 80
Sb, мкВ/К 150

1. Шперун, В. М. Термоелектрика телуриду свинцю та його аналогів / В.
М. Шперун, Д. М. Фреїк, Р. І. Запухляк. – Івано-Франківськ, Плай, 2000. – 250 с.

2. Фреик, Д. М. Физика и технология тонких пленок / Д. М. Фреик, М.
А. Галущак, Л. Й. Межиловская. – Львов : Вища школа, 1988. – 182 с.

3. Petritz, R. L. Theory of an Experiment for Measuring the Mobility and Density of
Carriers in the Space-Charge Region of a Semiconductor Surface / R. L. Petritz // Phis. Rev. –
1958. – 110 – P. 1254.

THERMOELECTRIC TRANSPORT IN THIN FILMS BASED
ON SnTe:Sb

B. Dzundza, O. Kostyuk, V. Makovyshyn.
Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника.

The thermoelectric properties of thin films based on Tin Telluride doped Stibium
SnTe:Sb with Stibium containing 2 at. % , which are obtained in the open vacuum deposition
at different temperatures on fresh chips (0001) of mica Investigated. It is established that the
maximum thermoelectric power has samples of thickness about 1.5 microns, which reaches
25 mkW / K2cm. It is much better than pure Tin Telluride.
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ВЛИЯНИЕ ПРИМЕСИ ГАДОЛИНИЯ
НА ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ СВОЙСТВА КРИСТАЛЛОВ

СЕЛЕНИДА ЦИНКА

О. Кинзерская, И. Сенко.

Кафедра физики полупроводников и наноструктур, Черновицкий национальный
университет им. Ю. Федьковича.

Перспективность селенида цинка в коротковолновой оптоэлектронике
стимулирует исследования, направленные на поиск технологий улучшения параметров
материала и приборов на их основе. Общеизвестно, что объемные кристаллы ZnSe
содержат значительное число неконтролируемых примесей и собственных точечных
дефектов, которые образуют центры захвата и рекомбинации в запрещенной зоне
полупроводника. Они обычно и определяют физические свойства свежевыращенных
кристаллов, причем не только стехиометрического состава, но и преднамеренно
легированных различными примесями в процессе роста. Такие кристаллы не всегда
отвечают необходимым требованиям, для достижения которых используют различные
дополнительные технологические операции. Последние заключаются в проведении
термических отжигов образцов в вакууме или насыщенных парах собственных
компонент, а также введение различными методами простых или мало используемых
примесей – изовалентных, амфотерных и магнитных. К ним также следует отнести
редкоземельные элементы, вызывающие «эффект очищения», который был обнаружен
при исследовании электрических свойств III-V соединений. Позже он был подтвержден
значительным увеличением эффективности экситонной люминесценции кристаллов
ZnSe после их легирования иттербием в процессе роста [1].

В данной работе анализируется эволюция спектров люминесценции селенида
цинка в результате его легирования примесью гадолиния. Исходными подложками
служили пластинки размером 5×5×1 мм3, вырезанные из объемных кристаллов,
выращенных из расплава стехиометрического состава. Легирование редкоземельным
элементом осуществлялось путем диффузии из паровой фазы в закрытом объеме.
Процесс проводился в откачанной до 10-4 Торр кварцевой ампуле, в противоположных
концах которой находились подложка и шихта, содержащая навески Gd и
элементарного Se.

Спектр фотолюминесценции базовых подложек состоит из двух полос – красной
(R) и голубой (В), пунктирная линия на рисунке. Согласно [2], краевая В-полоса с
максимумом при   2,68 эВ обусловлена переходами с участием мелких донорных
центров вакансий селена SeV , концентрация которых в расплавных беспримесных
кристаллах составляет ~1021 см-3. R-полоса имеет донорно-акцепторную природу, а
комплексы образованы отрицательными двухзарядными вакансиями цинка ZnV   и
положительными однозарядными вакансиями селена SeV  , т.е. ( ZnV  SeV  ).

Легирование гадолинием вызывает «гашение» R-полосы, что свидетельствует об
«эффекте очищения» образцов от дефектов, ответственных за ее формирование. Ими,
на наш взгляд, являются центры ZnV  , которые эффективно «залечиваются» атомами Gd,
входящими по схеме замещения в катионную подрешетку. В результате уменьшается
концентрация ассоциатов ( ZnV  SeV  ), а освобожденные из их состава вакансии селена
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вызывают увеличение числа последних. Подтверждением этого является рост
интенсивности В-полосы, которая после легирования подложек увеличивается в
несколько раз. Дополнительным подтверждением «эффекта очищения» является также
уменьшение полуширины В-полосы и смещение ее максимума до 2,7 эВ, что
соответствует ширине запрещенной зоны ZnSe при 300 К.

2 2.2 2.4 2.6 2.8 ћщ, эВ
0

0.5

1
R

G

B

Nщ, о.е.

Ч10

1.81.6

Еще одной особенностью образцов ZnSe:Gd является появление в спектре
люминесценции слабой G-полосы при   2,3 эВ, которая вызвана переходами
электронов на акцепторный уровень однозарядной вакансии цинка ZnV   с aE  0,2 эВ.
Концентрация этих центров может быть достаточно высокой, о чем свидетельствует
полоса поглощения в области энергий ~2,3 эВ, которая отсутствует в спектрах
поглощения базовых подложек i-ZnSe. Смещение максимума в низкоэнергетическую
область по сравнению с ожидаемым m g aE E    2,7-0,2=2,5 эВ обусловлено
сдвигом Франка-Кондона  , который для ZnSe равен   0,2 эВ.

1. Иванов, Г. Н. Электрические и люминесцентные свойства монокристаллов n-
ZnSe, легированных иттербием / Г. Н. Иванов, В. А. Касиян, Д. Д. Недеогло // ФТП. –
1995. – Т. 29, В. 4. – С. 621-626.

2. Ткаченко, І. В. Механізми дефектоутворення та люмінесценції у
бездомішкових і легованих телуром кристалах селеніду цинку / І. В. Ткаченко // Дис.
канд. фіз.-мат. наук. – Чернівці. – 2005. – С.132.

THE INFLUENCE OF GADOLINIUM IMPURITIES
ON LUMINESCENT PROPERTIES OF ZINC SELENIDE CRYSTALS

O. Kinzerska, I. Senko.
The Department of Physics of Semiconductors and Nanostructures, Yuri Fedkovych Chernivtsi

National University.

It is shown that doping of undoped crystals i-ZnSe with gadolinium from the liquid
phase causes the extinguishing of the red B-band, a significant gain of the edge band and the
appearance of a low-intensity emitting green G-band. The nature of the luminescence bands is
discussed with the involvement of mechanisms of formation of own point defects.
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КОМБІНАЦІЙНЕ РОЗСІЮВАННЯ СВІТЛА
В НАНОКРИСТАЛАХ АКТИВНИХ ДІЕЛЕКТРИКІВ,

СФОРМОВАНИХ В ПОРАХ СИНТЕТИЧНИХ ОПАЛІВ

М. Бринза.
Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара.

kolanchic@gmail.com

В теперішній час велика увага приділяється тривимірним періодичним
структурам нанокристалів напівпровідників та діелектриків, які можуть забезпечити
керування світловими потоками. Метою цієї роботи було отримання спектрів
комбінаційного розсіювання світла (КРС) від нанокристалів діелектриків: Bi2TeO5,
Bi2TeO5(0,38<x≤0,47), Bi12SiO20, NaBi(MoO4)2 у порах синтетичних опалів.

В роботі були використані зразки об’ємних синтетичних опалів, які утворені
щільно упакованими шарами глобул α-SiO2, які складають гексагональну ГЦК решітку.
Типовий розмір глобул та пор становив 260 нм та 70 нм відповідно. Заповнення пор
відбувалось шляхом вплавлення полікристалічних порошків Bi2TeO5,
Bi2TeO5(0,38<x≤0,47), де х – доля Bi2O3 в шихті, Bi12SiO20, NaBi(MoO4)2 відповідно.
Після вплавлення зразки набули характерного жовтуватого відтінку, що притаманний
монокристалам цих діелектриків, який свідчить про просочення речовини в пори
синтетичного опалу.

Вимірювання спектрів комбінаційного розсіювання світла проводились в
геометрії на відбиття при збудженні сфокусованим лазерним випромінюванням λ = 532
нм та потужністю 150 мВт. Досліджувалися приповерхневі шари синтетичних опалів та
вихідні полікристалічні порошки діелектриків. Для усіх зразків спостерігались спектри
КРС, характерні для кристалічного стану. З урахуванням розміру пор (70 нм), можна
стверджувати про наявність в них нанокристалів відповідних речовин.

Отримані спектри КРС порошку NaBi(MoO4)2 та нанокристалів NaBi(MoO4)2  у
порах синтетичного опалу показують, що молібдат натрій-вісмута плавиться
конгуентно. Про це свідчить те, що в спектрі нанокристалів у порах опалу присутні всі
характерні смуги, що наявні в спектрі полікристалічного порошку. Загальне збільшення
інтенсивності смуг КРС для частотних коливань від 150 см-1 до 600 см-1 можна
пояснити за рахунок локалізації поля збуджуючого випромінювання на дефектах
структури та в порах опалової матриці. Спектри КРС порошків Bi2TeO5 та
Bi2TeO5(0,38<x≤0,47) дещо відрізняються. В спектрі порошку Bi2TeO5(0,38<x≤0,47)
відсутні такі смуги, як 313, 808, 909 см-1, що можна пояснити різними значеннями
масових частин Bi2O3 та TeO2 у початковій шихті цих речовин [1]. В спектрі опалу, пори
якого заповнені телуритом вісмуту, спостерігаються смуги: 137, 154, 281, 316 см-1, які
характерні для α-фази Bi2O3, а також смуги: 206, 336, 397, 649 см-1, які характерні до α -
фази TeO2. Наявність таких смуг свідчить про існування в порах опалу метастабільних
фаз складових компонентів Bi2TeO5. Одночасно з цим в спектрі опалу присутні смуги:
72, 415, 436, 498 см-1 та смуги в високочастотній області: 827, 859, 879 см-1, які не
можна віднести ні до спектра полікристалічного порошку Bi2TeO5. Смуги у
високочастотній області можна інтерпретувати як розмірні ефекти в порах синтетичного
опалу.

В спектрі КРС опалу, пори якого заповнені телуритом вісмуту зі зміненим
масовим співвідношенням між складовими компонентами: Bi2TeO5(0,38<x≤0,47), також
присутні смуги, відповідні до метастабільних фаз складових компонентів, а саме: 135,
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152, 215, 277 ,313 см-1 – відповідають метастабільній α-фазі Bi2O3, а 205, 337, 392, 647
см-1 – відповідають α-фазі TeO2. Крім того, в спектрі присутні лінії, що не можна
віднести до ліній полікристалічного порошку. Це лінії 431,497 см-1 та у високочастотній
області 853 см-1, які можна інтерпретувати як розмірні ефекти в коливальних спектрах
нанокристалів у порах синтетичного опалу.

Виміряні спектри КРС нанокристалів Bi12SiO20 у порах опалу мають
характерний вигляд для об’ємних кристалів цієї речовини. Про це свідчить те, що після
вплавлення силікат вісмуту майже не розкладається на складові компоненти та повною
мірою зберігає свою структуру. Однак, в спектрі присутні лінії 136, 153, 278, 313 см-1,
що характерні до ліній α – фази Bi2O3 [2]. Присутні також лінії, що неможливо віднести
ні до ліній притаманних метастабільним фазам складових, ні до полікристалічного
порошку, а саме 393, 436, 747, 852, 872 см-1. Низькочастотні лінії можна пов’язати з
появою зв’язків між молекулами силікату вісмуту та глобулами синтетичних опалів,
високочастотні, в свою чергу, – з розмірними ефектами в коливальних спектрах
нанокристалів.

Аналіз фотографій поверхонь зразків зі скануючого електронного мікроскопа
[Биляль Абу Саль, Иордания]. Зразки опал–діелектрик були виготовлені при таких
самих умовах, як в даній роботі. Фотографії свідчать про наявність тонкої плівки
залишків розплаву, що покриває поверхню синтетичного опалу. Товщина цієї плівки
близько 10 мкм. Внесок до спектрів КРС полікристалічної плівки відносно товщини
зразка становить 1,25% , що не повинно кардинально впливати на характер спектрів.

1. Доморацкий, К. В. Комбинационное рассеяние света в монокристалле
Bi2TeO5, / К. В. Доморацкий, В. И. Пастухов, А. Ю. Кудзин, Л. Я. Садовская // Физика
твердого тела. – 2000. – том 42.

2. Venugopalan, S. Raman Spectra of Bismuth Germanium Oxide and Bismuth Silicon
Oxide / S. Venugopalan //  PHYSICAL REVIEW B. – 1972. – Vol. 5. – Number 10. – Page
4065  4079.

RAMAN SCATTERING ON NANOCRYSTALS OF ACTIVE
DIELECTRICS, FORMED IN THE SYNTHETIC OPAL PORES

M. Brynza.
Dnipropetrovsk National University.

Research Raman spectra of synthetic opals, filled with Bi2TeO5, Bi2TeO5(0,38<x≤0,47),
Bi12SiO20, NaBi(MoO4)2. It is shown that, Bi2TeO5(0,38<x≤0,47), Bi12SiO20 are decomposed
into components during melting in synthetic opal, and NaBi(MoO4) is not decomposed and
keeps the structure. Explanation of new lines in the area of low frequencies as the folding of
the acoustic branches of the dispersion, and in area of high frequencies as the dimensional ef-
fects in the pores of synthetic opal. It is shown that the contribution of the polycrystalline film
on the surface of synthetic opal is minimal.
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ДИПОЛЬНО-ОБМІННІ СПІНОВІ ХВИЛІ
У ФЕРОМАГНІТНІЙ НАНОТРУБЦІ ЕЛІПТИЧНОГО

ПЕРЕРІЗУ

В. Куліш.
Національний Технічний Університет України «КПІ».

kulish_volv@ukr.net

Спінові хвилі у наносистемах різних конфігурацій є актуальною темою
досліджень у останні роки. Такі хвилі є перспективними для технічних застосувань –
для створення нових пристроїв зберігання інформації, передачі інформації, нових
обчислювальних пристроїв тощо. Синтезовані нещодавно магнітні нанотрубки
знаходять все більше практичних застосувань; при цьому теоретично досліджуються
переважно нанотрубки кругового перерізу – хоча типові синтезовані магнітні
нанотрубки часто мають переріз, що суттєво відрізняється від кругового [1] і який при
дослідженнях ефективніше апроксимувати еліптичним; нанотрубки еліптичного
перерізу синтезуються також цілеспрямовано. Це робить вивчення спінових хвиль у
еліптичний феромагнітній нанотрубці актуальною темою для дослідження.

Розглянемо феромагнітну нанотрубку з еліптичним перерізом (еліптичний
циліндр, причому феромагнетик є одноосьовим (константа анізотропії β) і має тип
«легка вісь», а ззовні нанотрубки знаходиться немагнітний матеріал. Вважаємо, що вісь
легкого намагнічування (та, відповідно, намагніченість насичення 0M


) спрямована

уздовж осі симетрії нанотрубки (вісь Oz); константу обмінної енергії феромагнетику
позначимо  , гіромагнітне відношення  . Розглянемо спінову хвилю, що
розповсюджується в такій нанотрубці, і застосуємо лінійну теорію спінових хвиль,
вважаючи намагніченість та магнітне поле хвилі малими збуреннями загальної
намагніченості та внутрішнього магнітного поля нанотрубки, відповідно. Застосуємо
лінеаризоване рівняння Ландау-Ліфшиця (див., наприклад, [2]) з доданками, що
враховують магнітну диполь-дипольну взаємодію, обмінну взаємодію (врахування якої
необхідне на масштабах порядку обмінної довжини) та ефекти анізотропії; доповнимо
його одним з рівнянь Максвелла у магнітостатичному наближенні та підставимо у ці
рівняння періодичну по часу хвилю. Виключивши після ряду перетворень у отриманій
системі збурення намагніченості та врахувавши симетрію системи, отримуємо таке
рівняння для амплітуди Φ0 магнітного потенціалу хвилі:
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де ω – частота спінової хвилі,  eH 0


– зовнішнє магнітне поле, в якому знаходиться

нанотрубка. Застосуємо систему координат еліптичного циліндра (u, v, z) з розмірною
константою d, причому внутрішня поверхня нанотрубки задається рівнянням u = u1,
зовнішня – u = u2. Будемо шукати розв’язок рівняння (1) у вигляді комбінації функцій
Матьє:

          zikvseuSeCvceuCeC mmmm ||210 exp,,,,   , (2)
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де 16/22 dk , k – компонента хвильового вектора, пов’язана з розповсюдженням
хвилі у «радіальному» напрямку, k|| – уздовж осі Oz, C1, C2 – константи. Підставляючи
розв’язок (2) у рівняння (1), отримуємо шукане дисперсійне відношення хвилі у вигляді

     22
||

242
0 /~4~4~~22 kkkkM   , (3)

де 22
||

2
 kkk , 0

)(
0 /~ MH e  . Спектр поперечних хвильових чисел можна знайти

для випадку, коли ззовні нанотрубки знаходиться метал великої провідності. Тоді з
граничної умови для магнітного поля отримуємо 00  n , де 0n – орт нормалі до
поверхні розділу, звідки отримуємо два класи розв’язків:
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Для випадку тонкої нанотрубки (товщина менша за обмінну довжину) ми можемо
знехтувати поперечними модами, поклавши 0k  для довільного (немагнітного)
зовнішнього матеріалу.

1. Ye Y., Geng B. Magnetic Nanotubes: Synthesis, Properties, and Applications. Crit.
Rev. Solid State Mater. Sci. Vol. 37 (2012). P. 75-93.

2. Ахиезер, А. И. Спиновые волны / А. И. Ахиезер, В. Г. Барьяхтар, С. В.
Пелетминский. – М. : Наука. – 1967. – 368 с.

DIPOLE-EXCHANGE SPIN WAVES IN A FERROMAGNETIC
NANOTUBE WITH AN ELLIPTIC CROSS-SECTION

V. Kulish.
Department of General and Experimental Physics, National Technical University of Ukraine

“KPI”, Kyiv.

In the paper, spin waves in a nanotube with an elliptic cross-section composed of an
“easy axis” ferromagnet are studied. For such waves, a linearized Landau-Lifshitz equation in
a magnetostatic approximation is used, taking into account the magnetic dipole-dipole
interaction, the exchange interaction and the anisotropy effects. From this equation and one of
the Maxwell equations, an equation for the magnetic potential is obtained. The solution is
sought as a combination of the Mathieu functions; as a result, the dispersion relation for such
waves is obtained. The transverse wavenumber spectrum of such waves is also obtained – for
the case of non-magnetic metal outside the nanotube. The transverse wavenumber can be
considered zero for a thin nanotube (the thickness is less than the characteristic exchange
length).
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ДОСЛІДЖЕННЯ КОНТАКТНИХ ЯВИЩ
В КОМПОЗИТНИХ МАТЕРІАЛАХ ПОЛІЕТИЛЕН-ГРАФІТ

А. Дегтярьов.
Кафедра РЕ, Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара.

Композиційні матеріали на основі структури поліетилен-графіт мають
позисторний ефект та, відповідно, і нелінійну вольт-амперну характеристику (ВАХ).
Об’ємна концентрація провідникового наповнювача у полімерній матриці не перевищує
25%, що, у свою чергу, свідчить про велику відстань між частками графіту (d ~10-7м),
розмір частинки графіту l ~1 мкм. Особливість нанесення електродів на провідні
полімерні композити полягає в тому, що провідні частинки наповнювача вкриті тонкою
полімерною плівкою і їх взаємодія з електродом може мати нелінійний характер [1].

В даній роботі досліджувалися електроди з латунної та мідної сітки, з мідної сіт-
ки, покриті оловом, та з мідної фольги. У ході роботи досліджено вплив методу нане-
сення електродів на електричні властивості зразків. Вивчено вплив електричного нава-
нтаження та температури на надійність електродів.

Технологія виготовлення композитного матеріалу поліетилен-графіт наведена у
[2]. При виготовленні зі зразків мідної фольги використовувалась мідна пластинка.
Перед використанням поверхня підготовлювалася – знімався окисел, потім поверхня
механічно псувалася, внаслідок чого мала гострі ікла вздовж усієї поверхні, для
отримання більшої кількості контактів з наповнювачем. Далі на зразок наносився
прошарок аквадага, а електроди впресовувалися у зразок. При виготовленні електродів
з мідної та латунної сітки використовувалась мідна сітка з кроком комірки 0,1 та 0,2 мм
відповідно [3]. У зразках з луженими контактами у якості електродів використовували
мідні лужоні електроди. Перед впресовуванням поверхня електродів була зіпсована з
метою отримання гострих ікл: оскільки олово м’якіше міді, то й висота ікл більша. Усі
електроди виготовлювалися у вигляді дисків з діаметром 10 мм й товщиною ~ 0,02 мм.

Експеримент засвідчив, що найбільш вдалими є зразки з електродами із мідної
сітки. При проведенні досліджень виявилося, що більше 70% електродів, виготовлених
як з використанням термічної обробки, так і без неї, витримали усі експерименти.
Найбільш вдалим виявилося отримання електродів одночасним пресуванням із зразком.
90% зразків, виготовлених пресуванням електродів у вже спресовані зразки, відразу
зруйнувалися при незначному електричному полі. Лужоні електроди зі спеціально
підготовленою поверхнею (гострі ікла) виявилися ненадійними й відстали від зразків
при незначних величинах прикладеної зовнішньої напруги. Латунні електроди (сітка)
виявилися доволі вдалими й мали незначний контактний опір, але зі збільшенням
кількості вимірів електроди поступово відокремлювалися від зразка, що з початку
призводило до того, що навколо електрода з’являлися тріщини, а при  подальших
вимірюваннях це призводило у деяких випадках до руйнування зразка.

1. Гуль, В. Е. Электропроводящие полимерные композиции / В. Е. Гуль, Л. З. Шен-
филь. – М. : Химия, 1984. – 240 с.

2. Дегтярьов, А. В. Електропровідність позисторних композитів поліетилен-графіт / А.
В. Дегтярьов, О. С. Тонкошкур // УФЖ. – 2007. – Т. 52, № 9. – С. 864-868.

3. Дегтярьов А. В., Тонкошкур О. С., Коваленко  О. В. Спосіб нанесення електродів на
зразки з композиту полімер-графіт :  Патент на корисну модель №91155 (2014).
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CONTACT PHENOMENA INVESTIGATIONS
IN POLYETHYLENE-GRAPHITE COMPOSITE MATERIALS

A. Degtyar'ov.
1Dep. of Radioelectronics, Dniepropetrovsk National University.

As result of investigation, it was founded that the electrode material and electrodes
attached method is influenced on electrical characteristics of polyethylene-graphite
composite. Also it was founded that electrodes based on copper mesh had good electrical and
mechanical properties for polyethylene-graphite composits. Tin-plated and brass electrodes
also had good electric characteristics, but reliability of these electrodes is unsatisfactory.

ДОСЛІДЖЕННЯ СТРУКТУРИ ПОВЕРХНІ КРІОГРАНУЛ
НІКЕЛЬ-ЦИНКОВОГО ФЕРИТУ, ОТРИМАНИХ

КРІОХІМІЧНИМ МЕТОДОМ

М. Кушнір, В. Воровський, О. Коваленко.
Дніпропетровский национальний университет ім. О. Гончара.

kushn1r@yandex.ru

Кріохімічний синтез дозволяє отримати феритні матеріали з високою хімічною
та гранулометричною однорідністю, забезпечити покращення їх електромагнітних
характеристик за рахунок зниження температури синтезу [1]. Але, як показано в роботі
[2], в об’ємі однієї гранули  при відповідних режимах синтезу може виникати
структурна неоднорідність, яка характеризується збільшенням  крупнозернистої фази
речовини та призводить до погіршення магнітних властивостей феритів. Тому
дослідження структури поверхні гранул є актуальним, тому що дозволяє визначити
оптимальні умови кріохімічного синтезу, при яких в максимальному об’ємі гранули
формується дрібнокристалічна фаза (нанофаза).

Був проведений синтез нанопорошків нікель-цинкового фериту складу
Ni0,5Zn0,5Fe2O4  кріохімічним методом при заморожуванні розпилених крапель водно-
сольового розчину в рідкому азоті. Кріогранули різного розміру створювались шляхом
розпилення розчину форсункою та заморожуванням розчину окремими краплями.

Було встановлено, що кристалічна структура поверхні кріоганули та її
внутрішнього об’єму залежить від розміру гранули. На рис. 1 приведено зовнішній
вигляд поверхні кріогранули, отриманої методом заморожування окремих крапель (а) та
методом розпилення розчину форсункою, розміром крапель d> 100 мк, та розміром
крапель d<100 мк (б). На рис. 1в показано зовнішній вигляд фрагмента поверхні
кріогранули  розміром d<100мк, з чого видно, що кристалічна структура цієї поверхні
складається з ниткоподібних кристалів, які є ознакою присутності нанофази.

Мікроаналіз гранул, проведений за допомогою растрового мікроскопа РЕММА-
102-02, показав, що хімічний склад речовини на поверхні та у  внутрішньому об’ємі
гранул відрізняється.

mailto:kushn1r@yandex.ru
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а б       в
Рис. 1. Зовнішній вигляд кріогранули з d>100 мк (а), кріогранули з d<100мк (б), нанофази (в)

В роботі показано, що при відповідних умовах кріохімічного синтезу, в залеж-
ності від розмірів гранули, можуть бути отримані три різні морфологічні структури
кристалів. Гранули з розміром d>100мк складаються із твердої оболонки, створеної з
тонкого шару поверхневих дендритів, які мають правильні геометричні форми росту.
Внутрішній об’єм гранули сформований з трьохмірних дендритів, зорієнтованих до зо-
внішньої поверхні гранули в напрямку теплового потоку. На поверхні гранули розмі-
ром d<100мк присутній тонкий шар дрібнозернистої, ниткоподібної кристалічної стру-
ктури (нанофази). Показано, що хімічний склад морфологічних структур гранули різ-
ний.

Результати роботи можуть бути використані при встановленні оптимальних ре-
жимів одержання порошку нікель-цинкового фериту з максимальним вмістом дрібно-
дисперсної фази (нанофази), що приводить до поліпшення електромагнітних характе-
ристик феритів.

1. Гулевич, В. И. Криохимическая технология многокомпонентных материалов
со структурно-чувствительными свойствами / В. И. Гулевич // Автореф. дис. … д -ра
техн. наук. – М.: МГУИЭ, 2010. – 34 с.

2. Бражников, С. В. Тепло-массообмен и структурообразование в вакуум-
сублимационной технологи получения ультрадисперсных порошковых материалов / С.
В. Бражников // Автореф. дис. … д-ра. техн. наук. – М. : МГУИЭ, 2002. – С. 17-21.

NICKEL-ZINC FERRITE KRYOGRANULES SURFACE
INVESTIGATION, OBTAINED BY CRYO CHEMICAL METHOD

M. Kushnir, V. Vorovskii, A. Kovalenko.
Dep. of Radioelectronics, Dniepropetrovsk National University by O. Gonchar.

For example, the synthesis of nickel zinc ferrite radiochemical method shows that the
surface and internal volume of the substance granules depends on its dimensions. When the
size of granules is less 100 mk, fine-crystal phase composition thread-like morphological
structure (nanophases) increases, which improves the electromagnetic properties of ferrites.
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ОПТИЧЕСКИЕ КАЧЕСТВА КРИСТАЛЛОВ
ПАРАТЕЛЛУРИТА

М. Кречетов.
Днепропетровский национальный университет им. О. Гончара.

krechetov_michael@i.ua

Кристаллы парателлурита TeO2 – это бесцветные одноосные оптические
кристаллы. Они обладают двулучепреломлением с высоким показателем преломления
(2,2-2,4), высокой оптической активностью (20-500 градусов на 1 мм),
пьезоэлектрической активностью с пьезомодулями, превышающими таковые
кристаллов кварца. Различают две фазы ТеО2: α- и β-. Для акустооптического
применения используется α-TeO2. Он имеет тетрагональную структуру с a = b ≠ c и α =
β = γ = 90 ̊. Пьезоэлектрическая и оптическая активности парателлурита обусловлены
точечной группой D4 = 422. Уникальные акустооптические, нелинейные и
пьезоэлектрические свойства парателлурита делают этот материал чрезвычайно
перспективным для применения во многих областях науки и техники, например, при
создании дефлекторов и пьезо- и  акустооптических модуляторов.

Выращивается парателлурит методом Чохральского. Одной из самых больших
проблем, возникающих при выращивании парателлурита, являются мелкие пузырьки
воздуха, захватываемые булей в процессе роста. Наличие таких пузырей может свести к
минимуму количество и качество деталей, которые можно было бы изготовить из були.

Поэтому насущной является необходимость модернизировать технологию
выращивания монокристаллического парателлурита с минимизацией количества
пузырьков в буле.

Для решения этой задачи была применена термодинамическая модель,
базирующаяся на рассмотрении так называемых вихрей (неустойчивостей) Тейлора в
расплавах, предложенная в работе [1]. В этой работе экспериментальным путем было
установлено, что вихри Тейлора, способствующие вымыванию пузырей из-под фронта
кристаллизации, возникают при значениях числа Рейнольдса 180-160, которое
рассчитывается по формуле:

                        (1)
где Rk и Rt – радиусы кристалла и тигля, v – кинематическая вязкость.
Исходя из этих соображений, нами был определен диапазон возможных

соотношений  скоростей вытягивания и вращения, удовлетворяющий необходимому
числу Рейнольдса.  Эти соотношения были использованы в серии выращиваний. Было
выбрано оптимальное соотношение, которое позволяет свести практически к нулю
количество пузырей на 1 см2 площади сечения выращиваемой були кристалла
парателлурита.

 1. Седова, Л. В. Влияние конвекции расплава диоксида теллура на захват газовый пузырей
кристаллами парателлурита / Л. В. Седова, А. И. Колесников, И. А. Каплунов //  Вестник ТвГУ :
Серия «Физика». – 2005. – 9 (15). – Выпуск 2. – С. 49-56.

2. Колесников, А. И. Дефекты различных размерностей в крупногабаритных монокристаллах
парателлурита / А. И. Колесников, И. А. Каплунов, И. А. Терентьев // Кристаллография. – 2004.
– Т. 49, 2. – С. 229-233.

It is description of a method for improving the technology of growing crystals TeO2. This
process leads to the complete disappearance of the bubbles in the crystals TeO2.
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РОЗПОДІЛЕНА СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ СТАНУ
ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ

К. Клочко, Є. Тонконог, А. Бідун.

Кафедра Електроніки, Дніпродзержинський державний технічний університет.
kopytova@ukr.net, alya.bidun@mail.ru

На сьогодні питання достовірності отриманих результатів при діагностиці та
моніторингу стану здоров’я людини вдома, обробка отриманих даних та занесення
параметрів в бази даних електронних карток стає ще більш актуальним.

Під розподіленою системою моніторингу стану здоров’я людини розуміємо
паралельне керування основним каналом зняття інформації про стан здоров’я та
додатковим каналом, який виступає резервним (додатковим). В сучасному
приладобудуванні використовують кількаразове резервування, яке дозволяє подовжити
термін роботи приладу та підвищити точність вимірювання величини досліджуваного
параметра. Слід зауважити, що створення інформативних баз даних біометричного
моніторингу стану здоров’я людини дозволить домашньому лікарю отримати
інформацію в режимі on-line, яка накопичується в базі даних електронної картки
пацієнта впродовж певного періоду часу, своєчасно відреагувати на погіршення і
прийняти відповідні міри (надання невідкладної допомоги). Наприклад, передача через
електронну картку електрокардіограми пацієнта дозволить проаналізувати її за
допомогою фахівця на відстані та отримати рекомендації щодо покращення
самопочуття людини [1].

Натільні чутливі датчики передають виміряні інформативні показники стану
здоров’я до бази даних реєстраційної картки, які оброблюються вбудованими
програмними продуктами в мобільному пристрої пацієнта. Виміряні інформаційні дані
накопичуються протягом всього часу реєстрації, на базі яких будується модель стану
здоров’я, яка, в свою чергу, враховує впливи навколишнього середовища та
психофізіологічний стан людини з метою постійного контролю погіршення
самопочуття від нормального стану [2].

Домашній лікар через електронну картку, яка вміщує історію хвороби пацієнта
та рекомендоване лікування з інформативною базою даних про стан здоров’я організму
протягом певного часу, призначає ліки та процедури [3].

На практиці вважається, що надійність приладу моніторингу стану здоров’я
людини повинна бути, щонайменше, на порядок вище надійності зарезервованого
елемента.

Під резервуванням розуміють введення в структуру пристрою додаткового числа
елементів, ланцюгів. Резервування заміщенням зазвичай використовують як на рівні
комплектуючих елементів і каскадів блоку, так на рівні всього приладу в цілому.

Основною характеристикою резервування заміщенням є кратність резерву, який
виражається дробом, що не скорочується, і обумовлена відношенням:

,

де r – кількість резервних елементів, здатних заміщати основні елементи даного типу;
r = m-n; n – кількість основних елементів, що резервуються резервними елементами.

mailto:kopytova@ukr.net
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Ймовірність безвідмовної роботи за вказаний час дорівнюватиме:

,

що є не задовільним показником. Зазначимо, що дане значення повинно бути не менше
0,95.

Розрахуємо, яка кількість резервувань необхідна для досягнення поставленої
задачі. Для цього скористаємося формулою:

При виконанні розрахунків отримаємо так дані: при m=1, 2, 3, 4 P(t) відповідно
дорівнює 0,55, 0,75, 0,9, 0,95. Отже, при m=4 отримаємо очікуваний результат.

Кратність резерву в даному випадку дорівнює:

.

Таким чином, трьохкратного резервування достатньо для отримання очікуваного
результату.

Отже, розподілена система моніторингу стану здоров’я людини з трьохкратним
резервуванням дозволяє підвищити точність вимірювання величини досліджуваного
параметра з метою зберігання та накопичення в реальному масштабі часу параметрів
для інформативних баз даних домашнього лікаря.

1. Meshaninov, S. Electronic System of Monitoring the Patients with Cardiovascular
Pathology / S. Meshaninov // Computational problems of electrical engineering. –2013–Vol.
3. № 2. – P. 67–70.

2. Трикило, А. И. Исследование и математическое описание неинвазивного
метода определения сахара в крови с применением компьютерных технологий / А. И.
Трикило, И. С. Дубовик // Радиотехника. – 2011. – Вып. 2. – С. 170-173.

3. Мещанінов, С. К. Біометричний моніторинг стану здоров’я людини / С. К.
Мещанінов, А. І. Трикіло, К. А. Копитова // Актуальні проблеми автоматики та
приладобудування : збірник матеріалів 1 Всеукраїнської науково-технічної конференції :
Харків, 11-12 грудня 2014, НТУ «ХПІ». – С. 101-102.

DISTRIBUTED SYSTEM MONITORING OF HUMAN HEALTH
K. Klochko, A. Bidun.

Department of Electronics, Dneprodzerzhinsk State Technical University.
kopytova@ukr.net, alya.bidun@mail.ru

The distributed system for monitoring human health, which collects and stores real
time parameters for informative database family doctor is considered. To improve the
accuracy of measurement values of the studied parameters calculated frequency of backup
device, which is three.
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ВПЛИВ ДОБАВКИ GeO2 НА ЕЛЕКТРИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ
ОКСИДНО-ОЛОВ’ЯНОЇ ВАРИСТОРНОЇ КЕРАМІКИ

О. Воробйов, О. Гапонов.
Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара.

e-mail: alezhk0@mail.ru

В якості основного матеріалу варисторної кераміки застосовуються різні оксиди,
наприклад, ZnO, SnO2 та ін. Варистори на основі SnO2 характеризуються великим
значенням коефіцієнта нелінійності, але мають суттєві недоліки: нестабільність
характеристик у часі, високу вологочутливість, велику класифікаційну напруженість
електричного поля Е1. Актуальним завданням при створенні високоякісних варисторів є
отримання зразків зі стабільними параметрами, зменшення їх вологочутливості та
значення Е1. Для цього можна додавати до складу кераміки різні добавки, такі як Bi2O3,
CuO, PbO, V2O5 тощо. В нашому дослідженні було використано добавку GeO2 з її
вмістом від 0 до 5 мол. %.

В досліджуваній системі SnO2-Co3O4-Nb2O5-Cr2O3-CaСO3 додавання GeO2 зменшує
значення коефіцієнта нелінійності β. Напруженість електричного поля Е1 і коефіцієнт
вологочутливості S зменшуються при підвищенні концентрації добавки GeO2 до 1 мол. % та
збільшуються при більшому вмісті GeO2 (рис. 1). Для використання цієї кераміки в якості
варистора оптимальною є концентрація добавки GeO2 у кількості 1 мол. %.
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Рис. 1. Залежності густини струму від напруженості електричного поля кераміки
SnO2-Co3O4-Nb2O5-Cr2O3-CaСO3 з різною концентрацією добавки GeO2 при відносній вологості

повітря 10%

INFLUENCE OF GeO2 ADDITION ON THE ELECTRICAL
PROPERTIES OF TIN O XIDE BASED VARISTOR CERAMICS

O. Vorobiov, O. Gaponov.
Oles’ Gonchar Dnipropetrovs’k National University.

The addition of GeO2 to the studied system SnO2-Co3O4-Nb2O5-Cr2O3-CaСO3 reduces
the nonlinear coefficient β. The humidity-sensitive coefficient S and the electric field E1
decrease when the concentration of GeO2 addition increases up to 1 mol. % but with
increasing the concentration of GeO2 addition above 1 mol. % the inverse process takes place.
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ИЗМЕНЕНИЯ КРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ
КРИСТАЛЛОВ ZnS ПОД ДЕЙСТВИЕМ ПЕРЕМЕННОГО

ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ

О. Хмеленко, В. Кулиш.
Днепропетровский национальный университет им О. Гончара.

khmelenko@ukr.net

Исследование влияния внешних воздействий на свойства твердых тел
представляют несомненный интерес как с точки зрения происходящих при этом
процессов, выяснения механизмов наблюдаемых явлений, так и с точки зрения
управления физическими свойствами. Несмотря на многочисленные исследования
электрофизических свойств различных материаллов, вопросы, связанные с влиянием
сильных электрических полей на структуру и свойства реальных кристаллов, относятся
к малоизученным.

Ранее [1] для кристаллов ZnSe было показано, что под действием переменного
электрического поля промышленной частоты происходят изменения как
кристаллической структуры, так и электрофизических свойств. Авторы связывают
такие изменения с переносом заряда и вещества, а также с миграцией двойниковых
прослоек, что, в свою очередь, является следствием движения частичных дислокаций.

В ходе наших экспериментов проводилось исследование воздействия высокого
переменного напряжения промышленной частоты на кристаллы ZnS. К образцу
толщиной 2 мм, расположенному в масле, посредством нанесенных токопроводящих
контактов, прикладывалось электрическое поле напряженностью порядка 50 кВ/см на
протяжении нескольких часов. В результате такого воздействия концентрация дефектов
упаковки уменьшалась, а на внешней поверхности образца появлялись полосы
скольжения.

Согласно [2], впервые подобный эффект был экспериментально обнаружен в
щелочно-галоидных кристаллах, где внешние электрические поля приводили как к
изменению скорости пластической деформации механически нагруженных образцов,
так и к смещению дислокаций в образцах без нагрузки. При изучении изменений
спектров ЭПР фоточувствительных парамагнитных центров в кристаллах сульфида
цинка после деформации были получены результаты, свидетельствующие о влиянии
электрических полей неподвижных дислокаций на зарядовое состояние примесных
ионов железа, расположенных в окружающем ядро дислокаций цилиндре
пространственного заряда [3].

Подобный эксперимент с применением постоянного электрического поля
напряженностью ~ 110-120 кВ/см описан в [3] и объясняется сдвигом частичных
дислокаций из своих исходных положений, так как во время действия на образцы
постоянных электрических полей объем, занимаемый дефектами упаковки,
уменьшается (рис. 1). При этом характер изменений линий спектров ЭПР центров Mn2+,
локализованных в узлах разного типа, свидетельствует о том, что уменьшение объема,
занимаемого дефектами упаковки, в точности соответствует увеличению объема
областей с кубической структурой сфалерита. Смещение дислокаций под действием
электрического поля является следствием их взаимодействия с внешним электрическим
полем. Причем такое взаимодействие увеличивается пропорционально величине
смещения дислокации от экранирующих ее примесных атмосфер, что связано с
высокой скоростью движения дислокаций в сравнении со скоростью диффузии
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Рис. 1. Зависимость объема, занимаемого дефектами упаковки, от величины
напряженности электрического поля для кристаллов ZnS-Mn (кривая 1). Кривая 2 характеризует

необратимые изменения структуры после выключения внешнего электрического поля

На основании проведенных исследований мы считаем, что все изменения
структуры носят дислокационный характер.
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CHANGES THE CRYSTALLINE STRUCTURE OF THE ZnS
CRYSTALS UNDER THE ACTION OF AN ALTERNATING

ELECTRIC FIELD

O. Khmelenko, V. Kulish.
Dep. of Radioelectronics, Dniepropetrovsk National University.

Investigated by the EPR method the change of the crystal structure microtwinning
polysynthetic ZnS crystals under the action of an alternating electric field of industrial
frequency.It is shown that this effect leads to the change of the ratio of the twinphases, as well
as to reduce the number of defects of the package. The observed effects are caused by
displacement of the partial dislocations in an alternating electric field that leads to the
transformation of the defect structure of crystals.
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