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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
УЛУЧШЕНИЕ СВОЙСТВ ДРЕВЕСИНЫ ТЕРМОХИМИЧЕСКОЙ
МОДИФИКАЦИЕЙ.
Абзалов М.Р.
Казанский национальный исследовательский технологический университет
г. Казань, Россия
THE PROPERTIES IMPROVING OF MODIFICATION WOOD

M.R.Abzalov
Kazan national research technological University, Kazan, Russia

Аннотация: В современных условиях требования, предъявляемые к изделиям из древесины изменились. Стоит вопрос об изготовлении материалов с высокими эстетическими показателями и повышенной износостойкостью. Перспективным решением данного вопроса является термохимическая модификация дерева, позволяющая экономить материал и изменять свойства древесины.
Ключевые слова: пропитка, эстетика, древесина, прочность, композиционные материалы.
Abstract: In modern conditions the requirements for wood products have changed, there is a question of the
manufacture of materials with high aesthetic performance, high wear resistance. Promising solutions of this issue
is the thermochemical modification of wood-saving material and change the properties of wood
Keywords: impregnation, aesthetics, wood, strength, composite materials.
Актуальными вопросами в современной деревообрабатывающей промышленности являются повышение комплексности переработки древесного
сырья и экономия лесоматериалов в строительстве
в условиях истощения запасов деловой древесины
[12]. Одним из вариантов комплексной переработки древесины является модифицирование малоценных пород древесины с целью изменения ее физико-механических свойств. В связи этим значительно возросла и роль теоретических и
экспериментальных исследований в этой области
[1][3][6][7][9] [10] [11].
Всевозрастающая потребность производства в
древесных материалах обусловила создание композитов на основе древесины. Наиболее широкое применение получили клееные изделия (фанера, столярные плиты, ДСП), материалы на основе измельченной древесины (ДВМ, ДВП и т.д.), массивная
древесина с модифицированными свойствами (термодревесина, стабилизированная древесина и тд).
Как показывает отечественная и зарубежная практика строительства, использование древесных композиционных материалов – это один из путей, обеспечивающих уменьшение массы зданий и сооружений и улучшение их теплозащиты [8].
На сегодняшний день, по данным исследователей, модифицированная древесина по своим
свойствам является самой эффективной по всем
техническим параметрам. В зависимости от методов модификации выделяют две группы:
-Модификация, в ходе которой древесина изменяет свою анатомическую макроструктуру, которая делится на две подгруппы: термомеханическая
и химикомеханическая

-Модификация, в ходе которой древесина не
изменяет свою анатомическую макроструктуру, которая делится на три подгруппы: химическая, термохимическая, радиационно-химическая.
Одна из самых рациональных модификаций –
введение в структуру дерева полимеризирующихся
составов (термохимический способ), в этом случае
изменение анатомической структуры не происходит, что помогает экономить обрабатываемый материал[4]. Обработка термохимическим способом
поможет стабилизировать температурное расширение и просадку, увеличить твердость и повысить эстетические качества обрабатываемого материала.
При термохимической модификации можно окрашивать структуру дерева в разные цвета, посредством ввода красителей в пропиточный состав, что
значительно повысит ее востребованность, так как
окрашенная древесина будет цениться в декоре изза легкости подбора к цветовой гамме интерьера[1,2].
Главной проблемой данного способа является
сложная технология пропитки. Пористая структура
дерева должна полностью заполниться вязким составом. При обычной пропитке без приспособлений, это занимает относительно много времени.
Так что чаще всего используют способ полного поглощения с использованием вакуума и давления:
перед пропиткой древесина подвергается вакуумированию, воздух выкачивается из сосудов и пор, которые при последующем давлении заполняются
раствором[4,5].
Термохимическое модифицирование древесины представляет собой пропитку заготовки полиэфирными смолами, фенолспиртами и диметилакриловыми полиэфирами, сушку и полимеризацию
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пропиточного состава. В случае использования метакрилатов в технологии модифицирования, заготовку пропитывают в автоклаве сначала при разреженном давлении (0,15-0,25 атм), затем под избыточным давлением (4-5 атм). После удаления
избытка пропиточного состава заготовку помещают в сушильную камеру при температуре 120140°С, где происходит сушка и заключительный
этап - полимеризация, затем следует процесс охлаждения.
Для большей прочности до пропитки материал прессуют, что с точки зрения экономии нерационально. Это актуальная проблема, так как древесина дорогой материал и рационально будет изменить
технологию
модификации.
Можно
изменить пропиточный состав, сделать его менее
вязким, тогда в древесине заполнятся мельчайшие
поры и композиционный материал будет прочнее.
В следствии чего, возможно, необходимость в изменении анатомического строения древесины отпадет, что может кардинально изменить технологию
модификации древесины.
В дальнейшем технологии создания древесных композиционных материалов будут улучшаться, и они найдут достойное практическое применение в современной промышленности.
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AUTOMATION OF DIAGNOSTICS HDL-MODELS OF A FINITE MACHINES
Shkil A.S.,
Ph.D., Kharkiv National University of Radio Electronics,
Kharkiv, Ukraine
Kulak E.N.,
Ph.D., Kharkiv National University of Radio Electronics,
Kharkiv, Ukraine
Hrebeniuk A.S.,
Ph.D. student, Kharkiv National University of Radio Electronics,
Kharkiv, Ukraine
Аннотация.
В статье предложен подход к диагностированию HDL-моделей конечных автоматов с использованием программы ASFTEST в среде Active-HDL. Рассматривается вариант восстановления графа переходов по HDL-модели автомата в форме автоматного шаблона и анализ обхода всех дуг графа для поиска
ошибок проектирования.
Ключевые слова: HDL-модель, ошибка проектирования, Active-HDL, автоматный шаблон,
TestBench.
Abstract
The paper proposes an approach to the diagnostics of HDL-models of finite state machines using ASFTEST
program in Active-HDL environment. Consider option restore the graph of transitions for HDL-model machine in
the form of an automaton pattern analysis and bypass all the arcs of the graph to find design errors.
Keywords: hdl-model, design error, active-hdl, automaton pattern, testbench
Верификация HDL-моделей – это один из важных и наиболее затратных по времени этапов автоматизированного проектирования современных
цифровых устройств. В процессе верификации идет
проверка соответствия полученного кода изначальной спецификации. В данной работе рассматривается верификация HDL-модели конечных автоматов, представленных в виде двухпроцессного автоматного
шаблона
путем
проведения
диагностического эксперимента (ДЭ) по обходу
всех дуг графа переходов, начиная с начальной вершины.
При проведении верификации HDL-моделей
цифровых автоматов тестировщик достаточно часто получает HDL-код «неизвестного происхождения» и спецификацию в словесной (табличной)
форме. Строить по спецификации граф, по графу
тест (по стратегии обхода всех дуг графа) не имеет
смысла, т.к. полученный таким образом тест не га-

рантирует нахождение всех ошибок проектирования, если автомат не принадлежит к «исключительному классу» автоматов.
С другой стороны в современном САПР существуют инструментальные средства восстановления по HDL-коду автоматного шаблона графа переходов и последующего построения теста для данного графа в автоматическом режиме. Если в HDLкоде нет ошибок, то результат моделирования совпадает с эталоном (спецификацией), если не совпадает – то фиксируется наличием ошибки проектирования.
Автоматизация
верификации
цифровых
устройств - гораздо более удобный подход к диагностированию HDL-моделей, особенно в случае
большого количества состояний и переходов, а
также если имеется код неизвестного происхождения или с подключением различных IP-core. Он
позволяется использовать несколько стратегий,
совмещая их, или выборочно.
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Рассмотрим вариант автоматизации диагностирования с использованием Active-HDL и встроенного инструмента ASFTEST. В качестве исходных данных - HDL-код в виде автоматного шаблона
(специальная структура HDL -модели, в которой
функции переходов и выходов выделены в отдельные процессы, а назначение нового состояния осуществляется в специальном процессе, связанном с
синхронизацией) и спецификация в произвольном
виде (путем задания функции выходов). По HDLкоду, с помощью Code2Graphics (в составе ActiveHDL), восстанавливается граф переходов, соответствующий коду (с возможными ошибками). Восстановленный граф, представленный в формате
ASF, далее используется в качестве входной информации для ASFTEST, которая на его основе восстановит HDL-код автомата (что в данном случае непринципиально), создаст файл с информацией о покрытии состояний и путей графа и сгенерирует
тестовые наборы в форме TestBench. Запуск
ASFTEST осуществляется с помощью командной
строки, при помощи параметров которой возможна
генерация теста по 3 различным стратегиям, в зависимости от целей моделирования и необходимой
полноты теста. ASFTEST также выполняет анализ
модели на корректность, генерирует макрокоманды
для среды Active-HDL, фиксирует в файле отчета
статистическую информацию.
При компиляции *.asf-файла генерируется модель автомата на языке VHDL, но при данном подходе к проведению ДЭ не используется.
В результате работы программы генерируются
следующие файлы:
fsm_asft.cov – файл отчета, содержит информацию о покрытии состояний и путей при каждой
стратегии, что в дальнейшем значительно упрощает создание таблицы путей
fsm_asft.err – файл отчета об ошибках.

fsm_asft.rpt – файл статистики, содержит информацию об обрабатываемом графе.
fsm_gen.vhd – файл описания автомата на
языке VHDL.
fsm_tb2.vhd – файл, содержащий сгенерированную по стратегии 2 (обход всех дуг графа переходов автомата) тестовую последовательность на
языке VHDL.
fsm_tb2.do – файл с макрокомандами для моделирования теста из файла fsm_tb2.vhd
В результате формируются тестовые последовательности в виде файла на языке VHDL для
проверки правильности и верификации проекта с
помощью программ моделирования на языках
VHDL и Verilog.

где Мj – j-я строка матрицы маршрутов обхода
графа переходов автомата и ВЭП.
Формула позволяет найти неисправную дугу в
графе переходов автомата.
Ошибка в HDL-коде, вероятнее всего, находится во фрагменте кода автоматного шаблона, связанного с вершиной (состоянием) откуда исходит
ошибочная дуга. Для нахождения места возникновения ошибки проектирования необходимо возвратиться к HDL-коду автоматного шаблона и выполнить визуальное инспектирование участка кода, реализующего ошибочный фрагмент маршрута
обхода графа, вычисленного по формуле выше. После нахождения ошибочного оператора или его
фрагмента он корректируется и диагностический
эксперимент по проверки корректности HDL-кода
повторяется.

Результаты проведенных ДЭ подтвердили, что
используемая стратегия позволяет находить область местонахождения ошибки проектирования в
фрагментах HDL-кода для одиночных и кратных
ошибок проектирования, то есть значительно
сузить область визуального инспектирования кода.
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В качестве элементарной проверки
при
проведении ДЭ используется реализация определенного маршрута обхода графа, при этом номер
маршрута соответствует номеру элементарной проверки. Результат элементарной проверки
считается отрицательным (0), если терминальная вершина на этом маршруте достигнута, в противном
случае результат элементарной проверки считается
положительным.
Для реализации стратегии обхода всех дуг
графа строится дерево решений (дерево обхода
графа). Результатом проведения ДЭ по обходу
графа является вектор экспериментальных проверок (ВЭП)
, где m – число
терминальных вершин дерева решений.
Место возникновения одиночной ошибки в
маршруте обхода графа переходов находится по левой формуле, а кратной – по правой.
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Анотація.
У роботі показано актуальність удосконалення технології підготовки води для виробництва ферментованих напоїв шляхом застосування ефективних природних мінералів з адсорбційними, іонообмінними
та окисно-відновними властивостями. Визначено ефективність застосування гірського кришталю, клиноптилоліту, активного вугілля для кондиціювання води при виробництві хлібного квасу.
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Доведено, що підготовлена вода, оброблена у послідовності клиноптилоліт, активне вугілля, гірський
кришталь з швидкістю фільтрування 10 см3/хв. та готовий продукт мали найвищу органолептичну оцінку.
Ключові слова: хлібний квас, вода, водопідготовка, механічне фільтрування.
Вступ.
Здоров’я і довголіття людини залежить від її
харчування, зокрема споживання питної води і
напоїв. Вода є основною складовою безалкогольних напоїв (85…96 %). Від її домішок залежить
якість, стійкість та корисність напою. Щорічне
збільшення чисельності населення, стрімкий розвиток промисловості призводить до різкого зростання
водоспоживання та водовідведення. Наслідком
цього є зміна хімічного та мікробіологічного складу
питної води, її безпечність. Тому підготовка води
для приготування напоїв набуває все більшого значення.
Підприємства харчової галузі використовують
воду з централізованих мереж водопостачання або
з артезіанських свердловин. У першому випадку
вода вже приведена до кондиції питної, а в другому,
що зустрічається частіше, може не відповідати
кваліфікації питної. Окрім цього, до технологічної
води в безалкогольному виробництві є додаткові
вимоги [1, 2].
Існують різні способи очищення води, одним з
яких є використання механічних фільтрів з засипками природних мінералів (кварцовий пісок, гравій). Однак, така обробка не повною мірою забезпечує якість підготовленої води за фізико-хімічними
показниками. При кондиціюванні води для виробництва ферментованих напоїв використання такого
фільтрування є обов’язковим. Вода повинна звільнятись від механічних домішок, колоїдної зависі та
осаду. Тому, актуальним є удосконалення способу
механічного фільтрування води із застосуванням
нових ефективних природних матеріалів, зокрема
мінералів. Завдяки строго визначеним розмірам пор
і внутрішніх порожнин вони є ефективними сорбентами органічних і неорганічних речовин. Такі матеріали мають здатність покращувати органолептичні і фізико-хімічні показники води, забезпечувати
її структурування, що збільшує оздоровчий ефект
готового напою [3, 4].
Сучасні технології очищення води передбачають використання природних і штучних мінералів
для вирішення різних завдань. Реалізуються сорбційні процеси шляхом застосування активного вугілля та його аналогів (графітмінеральні сорбенти).
Для цих же цілей, а також як фільтруючий матеріал,
використовують цеоліти [3].
Значного поширення набули цеоліти, які протягом тривалого часу використовувались як рідкі-

сні мінерали, що не мають промислових накопичень і практичного призначення. З часом було встановлено, що цеоліти є цінними в промисловості мінералами. Їх унікальні властивості можуть бути використані в багатьох галузях промисловості. В наш
час відомо більше 40 структурних видів цеолітів,
найбільш розповсюдженими з яких є клиноптилоліт, гейландит, філліпсіт, ломоніт, морденіт, ерионіт, шабазит, анальцим. Встановлено, що природні
цеоліти не поступаються синтетичним і при цьому
їхня собівартість набагато нижча [3, 5].
В Україні відкрито великі запаси клиноптіоліту, який є представником цеолітів вулканічного
походження
з
загальною
формулою
(K2Na2Ca)xAl2Si7O18x6H2O). Низька собівартість,
унікальні та корисні технологічні властивості цеолітів – селективні (катіонообмінні, молекулярно‐
ситові), сорбційні (передусім адсорбційні) і каталітичні, зумовлені особливостями кристалічної решітки та хімічним складом. Ці водні алюмосилікатні
мінерали мають каркасну будову, що дозволяє використовувати їх як ефективний фільтрувальний
матеріал для очищення води [5, 6].
Вугільні сорбенти представляють собою високопористі вуглецеві матеріали. За формою і розміром часток активне вугілля може бути порошкоподібним, зернистим (подрібненим або гранульованим), а також волокнистим. За моходженням може.
За походженням активне вугілля поділяється на антрацитове, кокосове, деревне та кам’яновугільне. У
водоготуванні широко поширене зернисте різного
походження. Активне вугілля Silcarbon К835 виготовляють зі шкарлупи кокосового горіха шляхом
піролізу. Його використовують для видалення
хлору, та його сполук, органічних речовин, газів.
При цьому покращуються, також, органолептичні
показники води, зокрема прозорість, запах, присмак. Кокосове вугілля має високу щільність та механічну міцність, що дозволяє проводити багаторазове промивання в вугільних фільтрах [7-14].
Гірський кришталь (раухтопаз, моріон, алансонський, алмаз димчастий, гірський кришталь, димчастий кришталь, кернгорм, шотландський камінь)
– є різновидом кварцу. Відноситься до класу оксидів й гідроксидів, має склад SiO2 (оксид кремнію)
[3].
Матеріали та методи.
Як об’єкти досліджень використані: вода
питна із централізованого водогону м. Львова
згідно ДСанПіН 2.2.4-171-10, активне вугілля
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лоліт), проведено моделювання процесу водопідготовки та досліджено вплив підготовленої води на
фізико-хімічні та органолептичні показники хлібного квасу.
Для визначення можливості застосування досліджуваних матеріалів були визначені їх фізико-механічні властивості, які впливають на якість очищення води при запобіганні збільшення вмісту силікатів у фільтраті та підвищення окиснюваності.
Результати досліджень наведено в табл. 1.
Таблиця 1
Фізико-механічні характеристики сорбційних та фільтрувальних матеріалів
Назва матеріалу
Назва показника
Гірський кришталь
Кліноптилоліт
Активне вугілля
Насипна густина, г/дм3
1300
1100
1100
Вологість, %
7
4
5
Механічна міцність, %
95
98
96
Зольність, %
3
1
0,5…5,0
Гранулометричний склад, мм
0,5…10,0
1
0,5…2,5

Silcarbon, гірський кришталь та клиноптилоліт
згідно чинної НД, готовий квас згідно ДСТУ 4069.
У роботі використовували загальноприйняті методи досліджень для пиво-безалкогольної галузі
харчової промисловості.
Результати та обговорення.
З метою удосконалення способу фільтрування
води з використанням активного вугілля та природних мінералів (гірський кришталь та клінопти-

Воду фільтрували крізь шар відповідних матеріалів. Процес кондиціювання води мав циклічний
режим та складався з таких послідовних операцій:
o готування відповідних сорбційних та фільтрувальних матеріалів;
o фільтрування води крізь шар матеріалів до
моменту досягнення гранично допустимих значень
показників жорсткості;
o підпушування шару матеріалів потоком вихідної води для запобігання злежування та видалення з їх поверхні бруду;
o регенерація матеріалів.
Технологічні параметри фільтрування води
крізь досліджувані матеріали наведено в таблиці 2.
Таблиця 2
Технологічні параметри обробки води
Відносний обєм, об./об.
Назва технологічної
Лінійна швидфільтрувальних матеріалів
операції
кість, м/год.
Гірський
КліноптиАктивне вукришталь
лоліт
гілля
Підготування фільтрувальних матеріалів:
– обробляння розчином реагенту
5
1
2
– відмивання
25
5
5
Обробляння води фільтрувальними
10
1000
1800
2200
матеріалами
Регенерування фільтрувальних матеріалів:
– підпушування вихідною водою
10
6
4
4
– швидке промивання
15
6
4
4

Встановлено, що кліноптилоліт та активне вугілля мали меншу зольність (у 1,5…3 рази) і вищу
механічну міцність (на 1…4 %), ніж гірський кришталь. Висока механічна міцність та менша зольність
сприятиме більшому терміну експлуатації фільтрувальних матеріалів, збільшенню кількості його регенерацій, зменшенню пускового періоду, витрат
води та реагентів на промивання.
Удосконалення способу обробки води
здійснювали на установці, яка включала напірний
збірник місткістю 10 дм3, фільтр з фільтрувальними
матеріалами (ФМ) місткістю 1,0 дм3 та приймальний збірник місткістю 10 дм3.
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№ зразка
1
2
3
4

№
зразка
1
2
3
4

Вплив фільтрувальних матеріалів на органолептичні показники води
Запах при 20 Смак при 20
Забарвленість,
Мутність,
Прозорість, од. опград.

мг/дм3

10,0
0
0
0,5

0,6
0
0
0,04

1

2
3
4

1,0
0
0
0

1,5
0
0
0,5

0,11
0
0
0,03

Таблиця 4
Вплив фільтрувальних матеріалів на фізико-хімічні показники води
Окиснюваність
Сухий
Залізо заЗагальна
NO3-,
SO42-,
пермангаCl-,
залирН
гальне,
жорсткість
3
3
3
мг/дм
мг/дм
натна,
мг/дм
шок,
мг/дм3
мг-екв/дм3
мг О2/дм3
мг/дм3
251,0
4,48
0,05
34,33
4,6
37,26
8,10
3,99
205,12
1,1
н/в
14,91
н/в
15,29
7,39
0,45
218,75
1,5
н/в
15,38
0,4
17,69
7,51
0,53
233,50
1,76
н/в
15,38
0,6
19,08
7,56
0,86
прозорою. При цьому загальна жорсткість зменшилась на 75 %, перманганатна окиснюваність в 9 раз,
вміст загального залізо повністю.
Органолептичні показники та смако-ароматичний профіль квасу, отриманого при використанні
води, підготовленої зазначеним способом наведені
в табл. 5 та на рис. 1.
Таблиця 5
Органолептичні показники квасу
Органолептичні показники (оцінка)
Загальна
Колір, зовнішній
оцінка
Смак і аромат
вигляд
Смак кисло-солодкий. Аромат житнього хліба
Коричневий, мутний
з неприємним відтінком, характерним хлоро- 11 балів
(4 бали)
ваній воді
«Задовільно»
(7 балів)
Смак кисло-солодкий, злагоджений, без стоКоричневий, без помутніть ронніх присмаків, освіжаючий. Яскраво вира- 18 балів
(7 балів)
жений аромат житнього хліба
«Відмінно»
(11 балів)
Коричневий, без помутніть Смак кисло-солодкий, без сторонніх при- 16 балів
(7 балів)
смаків. Аромат житнього хліба (9 балів)
«Добре»
Смак кисло-солодкий, без сторонніх приКоричневий, без помутніть
15 балів
смаків. Аромат житнього хліба, характерний
(7 балів)
«Добре»
для хлібного квасу (8 балів)

Встановлено, що вода, оброблена дослідженими матеріалами у послідовності клиноптилоліт,
активне вугілля, гірський кришталь мала найвищі
органолептичні і найкращі фізико-хімічні показники. При цьому вода набувала чистого джерельного смаку без неприємних запахів, була чистою та

№
зразка

тичної густини
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12

інтенсивність
аромату
4

інтенсивність
насичення
вуглекислим
газом

3
2

аромат
житнього хліба

1

0

повнота смаку

солодкість

Зразок
1
Зразок
2
Зразок
3

кислотність
Рисунок 1 – Смако-ароматичний профіль квасу
Встановлено, що запропонований спосіб
обробки води суттєво підвищує органолептичні
якості квасу. За зовнішнім виглядом, ароматом та
смаком зразок № 2 отримав найвищу оцінку. Найнижчу оцінку отримав контрольний зразок № 1, що
обумовлено надлишковою мутністю напою та
неприємним відтінком у ароматі. Решта зразків
були прозорими, з характерним для квасу темно-коричневим кольором, без сторонніх включень. Усі
зразки мали кисло-солодкий смак, властивий хлібному квасу.
При аналізі фізико-хімічних показників квасу
встановлено, що всі зразки відповідали нормативним вимогам (вміст сухих речовин 5,4…5,8 %, загальна кислотність 2,0…4,0 см3 розчину NаОН концентрацією 1 моль/дм3 на 100 см3 квасу).
Таким чином, отримані результати експериментальних досліджень свідчать про доцільність
використання в механічних фільтрах засипок з клиноптилоліту, активного вугілля та гірського
кришталю як ефективних матеріалів для кондиціювання води при виробництві хлібного квасу.
Висновки
1. Визначені фізико-механічні характеристики
активного вугілля Silcarbon К835, кліноптилоліту
та гірського кришталю, що визначають ефективність обробки води для виробництва ферментованих напоїв.
2. Встановлено оптимальну послідовність обробки води сорбційними та фільтрувальними матеріалами для її кондиціювання при виробництві хлібного квасу. При цьому загальна жорсткість зменшилась на 75 %, перманганатна окиснюваність в 9
раз, вміст загального залізо повністю.

3. Встановлено, що обробка води у послідовності клиноптилоліт, активне вугілля, гірський кришталь з лінійною швидкістю 10 м/год. дозволяє отримати квас з високими органолептичними на нормативними фізико-хімічними показниками.
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Анотація.
Стеганографію сьогодні найчастіше використовують не для заміни криптографії, а для її доповнення. Так як, на відміну від криптографії, яка приховує вміст секретного повідомлення, стеганографія
приховує саме його існування, то приховування повідомлення методами стеганографії значно знижує
ймовірність виявлення самого факту передачі повідомлення. А якщо це повідомлення ще і зашифровано,
то воно має ще один, додатковий, рівень захисту.
Отже, вдосконалення стеганографічних методів захисту інформації є актуальною задачею сучасних
наукових досліджень.
Об’єкт дослідження – методи підвищення надійності та достовірності передачі стеганоповідомлення.
Метою даної роботи є розробка способу забезпечення гарантованої передачі ключового елементу
стеганографічного контейнера на основі застосування завадостійкого кодування.
Задача, яка розглядається в даній роботі, полягає в розробці та реалізації способу застосування завадостійкого кодування для підвищення достовірності передачі ключового елементу стеганографічного
контейнера при реалізації стеганографічного методу на основі використання випадково визначеного ключового елементу пустого контейнера, значення якого забезпечує вибір способу вбудовування повідомлення
в контейнер. Показано, що запропонований спосіб використання кодів Хеммінга показує ефективні результати переважно лише при однократних помилках.
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Ключові слова: стеганографічний метод, приховування інформації, алгоритм вбудовування,
ключовий елемент, завадостійке кодування, інформаційне резервування.
Abstract
Steganography is most often used today is not a replacement for cryptography and for its complement. Since, in
contrast to cryptography, which hides the contents secret message, steganography hides its existence, hiding a
message by steganography methods greatly reduces the probability of detection of the fact of transmission of
messages. And even if this message is encrypted, it is still one extra layer of protection.
Therefore, improving the protection of information steganographic methods is an urgent task of modern scientific research.
Object of research - methods of improving the reliability and validity of the transfer of steganographic messages.
The goal of this work is to develop a method of providing a guaranteed transmission key element of the
steganographic container on the basis of error-correcting coding.
Task, which is discussed in this paper is to develop and implement a method of using error-correcting
coding to improve the reliability of the transmission of a key element of steganographic container during the
implemen-tation of steganographic method on the basis of randomly defined key element of empty container,
the value of which provides a choice of a method of embedding a message in the container. It is shown that
the proposed method using Hamming codes showing effective results mainly only with unitary errors.
Keywords: steganographic method, concealment of information, embedding algorithm, the key element, error
control coding, information redundancy.
Постановка проблеми. Сучасний стан розвитку обчислювальної техніки та нових каналів передачі даних зумовив появу нових стеганографічних
методів, в основі яких покладені особливості представлення інформації в комп’ютерних файлах, обчислювальних мережах та інше. Як наслідок
комп’ютерну стеганографію стали виокремлювати
як окремий напрямок досліджень.
Загальнодоступність потужних та швидкодіючих апаратно-програмних засобів, що можуть бути
використані для реалізації несанкціонованого доступу до конфіденційної інформації, яка захищена
криптографічними алгоритмами є ще однією з причин стрімкого розвитку та поширення стеганографічних методів захисту інформації. Стеганографію
сьогодні найчастіше використовують не для заміни
криптографії, а для її доповнення. Так як, на відміну
від криптографії, яка приховує вміст секретного повідомлення, стеганографія приховує саме його
існування, то приховування повідомлення методами стеганографії значно знижує ймовірність виявлення самого факту передачі повідомлення. А
якщо це повідомлення ще і зашифровано, то воно
має ще один, додатковий, рівень захисту.
Отже, вдосконалення стеганографічних методів захисту інформації є актуальною задачею сучасних наукових досліджень.
Аналіз публікацій і досліджень. Розробці нових та вдосконаленню існуючих стеганографічних
методів захисту інформації шляхом організації та
здійснення прихованого її обміну присвячено досить багато сучасних досліджень [1-4], тому що
дане питання є актуальним і сьогодні при побудови
систем передачі даних для забезпечення конфіденційності та цілісності передачі даних. Зокрема, в [1]

наводиться класифікація стегосистем та методів
вбудовування, опис та структура стеганографічної
системи захисту інформації на основі теорії секретних систем, детально досліджується підвищення
пропускної здатності стегоканалу, забезпечення
стійкості та непомітності вбудовування.
Аналіз останніх досліджень і публікацій [2, 3]
показує, що найбільшу популярність в комп’ютерній стеганографії здобули стеганографічні методи,
які використовують у ролі носія прихованого конфіденційного повідомлення зображення. Це пояснюється тим, що зображення володіють великою
надлишковістю. Одним із шляхів реалізації нових
ефективних стеганографічних методів приховування інформації є розроблений метод вбудовування інформації в зображення, який здійснюється
на основі використання випадково визначеного
ключового елементу пустого контейнера, значення
якого забезпечує вибір способу вбудовування повідомлення в контейнер [4]. Перевагою даного методу є відсутність необхідності передачі контейнера-оригінала для відтворення прихованого повідомлення зі стегоконтейнеру. Але, разом з тим,
існує значний недолік – втрата чи спотворення значення ключового елементу при передачі стегоконтейнеру призводить до неможливості відтворення
прихованого повідомлення. Саме вирішенню сформульованої вище проблемної задачі присвячене
дане дослідження.
Метою даної роботи є розробка способу
підвищення достовірності передачі ключового елементу стеганографічного контейнера на основі застосування завадостійкого кодування.
Виклад основного матеріалу. Для забезпечення надійності передачі ключового елементу та
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підвищення надійності визначення елементів повідомлення в контейнері необхідно використовувати завадостійке кодування.
Завадостійке кодування необхідно використовувати в двох напрямках:
- для забезпечення гарантованої передачі ключового елементу контейнера необхідно застосовувати методи виправлення помилок ключового елемента на основі введення надлишковості. Задача
вибору методу завадостійкого кодування ключового елементу на даний час не вирішувалася;
- для підвищення достовірності виокремлення
повідомлення зі стеганографічного контейнера доцільно використовувати коди контролюючі помилки для побудови кодерів стегосистеми.
Дані пропозиції повинні використовуватися
спільно з використанням методів підвищення достовірності повідомлення.

Основним недоліком розробленої стеганосистеми [4] є залежність отримання інформації від
ключового елементу стеганографічного контейнеру, який визначає алгоритм приховування інформації, а значить і її отримання. Помилка в ключовому елементі призведе до використання іншого алгоритму отримання інформації і як наслідок до її
втрати. Тому для забезпечення гарантованої передачі ключового елементу необхідно використовувати методи завадостійкого кодування.
Збільшення завадостійкості можливе за умови,
коли потужність коду менша множини двійкових
чисел.
Будь-яке число X в позиційних системах числення може бути представлене наступним чином
[5]:

X i  ( xn1 , xn2 , xn3 , . . . , x2 , x1 , x0 ) ,

де

x j {0, 1}; i {0, 1, ..., M  (2n 1) .

Аналогічно представимо закодоване завадостійким кодом число

Y:

Yi  ( yn1 , yn2 , yn3 , . . . , y2 , y1 , y0 ) ,

де

y j  {0, 1}; i {0, 1, ..., (2 n 1) .

Кодування і декодування позначимо як

X u  Yu

Відстанню за Хеммінгом називається мініма-

льне значення функції на множині пар чисел Yu
Yv , де (u  v) [5]:
d min (Yu , Yv )  d .

і

Код дозволяє виявляти і виправляти деяку кількість помилкових символів. Кількість виявлених
помилкових символів визначається як

K o  d 1 .

Кількість виправлених помилкових символів
визначається як

та

Yu  X u

відповідно.

Ku 

d 1
2 .

Так як коди Хеммінга достатньо просто реалізуються як програмно так і апаратно було-б доцільно використати їх для підвищення достовірності
передачі ключового елементу стеганографічного
контейнера.
Доцільно розглянути коди Хеммінга на основі
матричного представлення операцій кодування і
розкодування номерів блоків стеганографічного контейнера.
Будь-який код Хеммінга

G(n, k )

в загаль-

ному вигляді може бути заданий породжуючою матрицею [5]:
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1 0 0 0 . . . 0 b11 b12 b13 b14 . . . b1r
0 1 0 0 . . . 0 b21 b22 b23 b24 . . . b2 r
0 0 1 0 . . . 0 b31 b32 b33 b34 . . . b3r
G(n, k )  0 0 0 1 . . . 0 b41 b42 b43 b34 . . . b4 r
(1)
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
0 0 0 0 . . . 1 bk 1 bk 2 bk 3 bk 4 . . . bkr
Для визначення значень перевірочних елеменd  2 для гарантованого виправтів правої частини матриці необхідно виходити з меншою за
основних властивостей систематичних кодів [5].

k k

Так як кожен рядок одиничної матриці
має
лише одну одиницю, то вага кожного рядка припи-

d 1

саної матриці не повинна бути меншою за
, а сума по модулю два двох рядків не повинна бути

G(7, 4)

лення однократної помилки. Крім того комбінації
правої частини матриці повинні бути лінійно незалежними.
Розглянемо для прикладу код

відно до виразу (1), один із варіантів породжуючої
матриці, може бути представлений як

10 0 0101
0 1 0 0 111

0 0 1 0 11 0
0 0 0 1 0 11

.

(2)

Відповідно до виразу (2) при кодуванні буде
виконуватись матричне перетворення:

k
F(7,
4)

 x1



x
 2

x

3


  x4

x  x  x 
2
3 
 1
 x 4  x3  x 4 


x
x
x


2
4 
 1

За аналогією будуються матричні моделі пристроїв кодування та виявлення і виправлення помилок для будь-яких кодів Хеммінга. Наприклад,

G(7, 4) . Відпо-

.
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для коду

G(8, 5)

10 0 0 0101
0 1 0 0 0 111
 0 0 1 0 0 11 0
0 0 0 1 0 0 11
0 0 0 01010

k
F(8,
5)
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 x1


 x2


x
 3

x

 4

x5


 x1  x2  x3






x
x
x
x
2
3
4
5



x  x  x
2
4
 1


Розглянемо результати виявлення і виправлення помилок наведеними кодами Хеммінга

G(7, 4)

та

.

G(8, 5) в залежності від кратності по-

милки. Дані результати наведені в табл. 1.

G(7, 4)
G(8, 5)

Контроль помилок кодами Хеммінга в залежності від їх кратності
Кратність помилки
1
2
3
4
5
кількість
7
21
35
35
21
виявлено
7
21
–
–
–
виправлено
7
–
–
–
–
кількість
8
28
56
70
56
виявлено
8
28
–
–
–
виправлено
8
–
–
–
–

Аналіз табл. 1 показує, що коди Хеммінга доцільно використовувати, коли переважають лише
однократні помилки. При кратності помилок більше двох їх виправлення стає неможливим, а при
більшій кратності помилок зростає процент їх пропуску.
Для підвищення надійності засобів інформаційно-обчислювальної техніки використовують
апаратне та інформаційне резервування [6].

1
xi  
0
1
xi  
0

Таблиця 1
6
7
–
–
28
–
–

Проте в явному вигляді інформаційне резервування значення ключового елемента буде вносити
зміни контейнеру в старші розряди, що призведе до
спотворення стеганографічного контейнеру. Можна скористатися ідеєю вибору одного елемента із
декількох, точніше однозначно побудувати одне
значення ключового елементу з декількох наперед
вибраних елементів.

ÿêùî xi.1  xi.2  xi.3  1
ÿêùî xi.1  xi.2  xi.3  2

ÿêùî xi.1  xi.2  xi .3  xi.4  xi.5  2
ÿêùî xi .1  xi.2  xi.3  xi.4  xi.5  3

(3)

(4)
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1
xi  
0

ÿêùî xi.1  xi.2  xi.3  xi.4  xi.5  xi.6  xi.7  3
ÿêùî xi.1  xi.2  xi.3  xi.4  xi.5  xi.6  xi.7  4

Необхідною умовою для однозначної побудови ключового елементу є непарна кількість наперед вибраних ключових елементів.
Так як кількість вхідних даних для побудови
ключового елементу є частково надлишковою, то в
результаті побудови можлива корекція деяких помилок. Розглянемо це питання більш детально.
Нехай

xi.1  0 ; xi.2  0 ; xi.3  0 .

Виявлення помилок в залежності від їх кратності наведено в верхній частині табл. 2 та наведено
результати корекції помилок для всіх значень
,

xi.1

xi.2 і xi.3 в залежності від помилок і їх кратно-

сті. В нижній частині таблиці наведено узагальнені
дані щодо кількості виправлення помилок в залежності від їх кратності.

Таблиця 2
Коректність формування біта ключового елементу згідно (3)
Однократна помилка
Двохкратна помилка
Трьохкратна помилка
бі
бі
дані
біт
помилка
дані
біт
помилка
дані
біт
помилка
біт
т
т
000
0
001
0
000
0
011
1
000
0
010
0
000
0
101
1
000
0
111
1
000
0
100
0
000
0
110
1
001
0
001
0
001
0
011
0
001
0
010
1
001
0
101
0
001
0
111
1
001
0
100
1
001
0
110
1
010
0
001
1
010
0
011
0
010
0
010
0
010
0
101
1
010
0
111
1
010
0
100
1
010
0
110
0
011
1
001
0
011
1
011
0
011
1
010
0
011
1
101
1
011
1
111
0
011
1
100
1
011
1
110
1
100
0
001
1
100
0
011
1
100
0
010
1
100
0
101
0
100
0
111
1
100
0
100
0
100
0
110
0
101
1
001
0
101
1
011
1
101
1
010
1
101
1
101
0
101
1
111
0
101
1
100
0
101
1
110
1
110
1
001
1
110
1
011
1
110
1
010
0
110
1
101
1
110
1
111
0
110
1
100
0
110
1
110
0
111
1
001
1
111
1
011
0
111
1
010
1
111
1
101
0
111
1
111
0
111
1
100
1
111
1
110
0
Помилок 24
Помилок 8
Помилок 24
Виправлено 12
Виправлено 0
Виправлено 12
В табл. 3 наведено узагальнені дані щодо кількості виправлення помилок в залежності від їх кратності при формуванні біта ключового елементу

згідно виразу (4) для всіх значень

xi.3 , xi.4 і xi.5 .

xi.1 , xi.2 ,
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Узагальнені результати розрахунку коректності формування біта
ключового елементу згідно виразу (4)
Кількість помилок
Виправлено помилок
Однократні
170
104
Двохкратні
408
272
Трьохкратні
340
126
Чотирьохкратні
170
66
П’ятикратні
34
0
Всього
1122
568
Одержані дані розрахунків щодо кількості виправлення помилок в залежності від їх кратності
показують ефективність застосування запропонованого способу інформаційного резервування при
формуванні значення ключового елемента для кратності помилок від одно до чотирьохкратних, на відміну від застосування кодів Хеммінга, які ефективні лише для однократних помилок.
Висновки. Отже, проведені дослідження щодо
застосування завадостійкого кодування для підвищення достовірності передачі ключового елементу
стеганоконтейнера при реалізації стеганографічного методу на основі використання випадково
визначеного ключового елементу пустого контейнера, значення якого забезпечує вибір способу вбудовування повідомлення в контейнер дають можливість стверджувати, що запропонований спосіб
використання кодів Хемінга показує ефективні результати переважно лише при однократних помилках.
Реалізований спосіб забезпечення гарантованої передачі ключового елементу стегоконтейнера
на основі інформаційного резервування показав коректність його використання при формуванні біта
ключового елементу для виявлення та виправлення
помилок при збільшенні їх кратності від одно до чотирьохкратних, а простота його реалізації дозволяє
провести його технічну реалізацію на засобах обчислювальної техніки. Основна ідея реалізації інформаційного резервування полягає у визначенні значення одного елемента в залежності від декількох
наперед вибраних елементів.
Визначено, що необхідною умовою для однозначної побудови ключового елементу є непарна кількість наперед вибраних ключових елементів. А
так як кількість вхідних даних для побудови ключового елементу є частково надлишковою, то в результаті його побудови можлива корекція деяких
помилок.
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Анотація.
В статті запропоновано підхід щодо модифікації операції додавання за модулем два на основі перестановок результатів їх виконання та технологію їх дослідження.
Об’єкт дослідження – операції додавання за модулем два придатні для використання при криптографічному перетворенні.
Метою даної роботи є розробка технології дослідження модифікації операції додавання за модулем
два з точністю до перестановки операндів та результатів її виконання.
Метод дослідження – моделювання операцій прямого і оберненого криптоперетворення інформації на
основі повного перебору з послідуючим формальним описом для встановлення взаємозв’язків за рахунок використання теорії графів.
В даній статті досліджено чотири модифікації операції додавання за модулем два з точністю до
перестановки операндів. Запропоновано спосіб отримання чотирьох модифікацій операції з точністю до
перестановки результатів її виконання на основі кожної з модифікації операції додавання за модулем два
з точністю до перестановки операндів.
Встановлено, що повну множину модифікацій операцій з точністю до перестановки результатів виконання операції можна побудувати на основі будь-якої модифікації операції з точністю до перестановки
операндів за допомогою використання трьох попарних перестановок.
Ключові слова: технологія, дослідження, операція додавання за модулем два, перестановка, криптографічне перетворення, модифікована операція.
Abstract
This paper proposes an approach to the modification of the operation of addition modulo two based on permutations of the results of their execution and their research technology.
The object of study – the operation of addition modulo two are suitable for use in cryptographic transformation.
The method of research – modeling of direct and reverse operation of cryptographic transformation of information based on exhaustive search, followed by a formal description o determine relationships through the use of
graph theory.
In this paper investigated four modifications of operation of addition modulo two up to a permutation of the
operands. A method of producing four modifications of the operation up to a permutation of the results of its
execution on the basis of each of the modification of the operation of addition modulo two up to a permutation of the
operands.
It was found that the total number of modifications of operations up to a permutation of the operation results
can be constructed on the basis of any modification of the operation up to a permutation of the operands by using
three pairs of permutations.
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Постановка проблеми. Застосування перестановки як однієї з базових операцій перетворення інформації характерне при вирішенні багатьох прикладних задач, наприклад, для захисту інформації
при розробці алгоритмів блокового та потокового
шифрування, для підвищення ефективності алгоритмів стиснення інформації при використанні перестановки в алгоритмах перетворення інформації з
метою приведення даних до виду більш зручному
для стиснення, для реалізації алгоритмів кодування
даних та багатьох інших. Найпоширенішими базовими для симетричних криптографічних алгоритмів є такі типи перестановок: проста перестановка,
одинарна перестановка по ключу, подвійна перестановка, перестановка «магічний квадрат», циклічна перестановка та комбінаційні перестановки.
Для криптографічного перетворення перестановки поєднують із додаванням за модулем, так як
дані операції доповнюють одна одну і в сукупності
з іншими операціями забезпечують якість криптоперетворення. Виходячи з цього, було б доцільно
поєднати в одній операції властивості як додавання
за модулем так і перестановок. Слід відмітити, що
збільшення кількості операцій придатних для реалізації криптографічних перетворень, з однієї сторони, розширює можливості розробників криптоалгоритмів, а, з іншої, ускладнює роботу крипто аналітиків.
Аналіз публікацій і досліджень. В [1, 2] на основі синтезу та аналізу операцій двохоперандного
додавання за модулем два та чотири здійснено моделювання двохоперандних двохрозрядних матричних операцій, які володіють властивостями
необхідними для криптоперетворення, а в [3] проведено синтез та дослідження множини операцій
двохрозрядного криптографічного додавання за
модулем два з точністю до перестановки та обґрунтована можливість застосування виявленої групи
операцій в якості операції криптографічного додавання за модулем два. Роботи [4, 5] присвячені дослідженню груп операцій синтезованих на основі
додавання за модулем два з точністю до перестановки з метою встановлення взаємозв’язків між
групами та операндами. В [4] на основі визначених
особливостей
операцій
групи
виявлені
взаємозв’язки між операціями, що дозволило використовувати синтезовані операції для прямого та

оберненого перетворення інформації. В статті [5]
представлені результати дослідження з використання операцій додавання за модулем два та перестановки для реалізації матричних операцій криптоперетворення. За результатами проведеного обчислювального експерименту здійснено поділ
матричних моделей криптоперетворення на три
групи за наявністю та типом перестановки в них.
Проте дослідженню можливості використання
в криптоперетвореннях груп операцій додавання за
модулем з точністю до перестановок не приділялось достатньої уваги.
Метою даної роботи є розробка підходу щодо
дослідження модифікації операції додавання за модулем два з точністю до перестановки операндів та
результатів її виконання.
Виклад основного матеріалу. В роботі [2]
були синтезовані операції додавання за модулем
два з точністю до перестановки операндів:

x y1
 x  y2 ,
O1  1
, O  1
x2  y2 2
x2  y1
x y
x
y
1 , O  2  2 ,
O  2
3
4
x y
x y
1
2
1
1

де використані наступні позначення:

Oi

–
i-та операція криптографічного додавання за моду-

x1 і x2 – перший та другий розряди першого операнда, y1 і y2 – перший та другий роз-

лем два,

ряди другого операнда.
Розглянемо технологію дослідження даних


операцій на прикладі операції
O . Для цього розглянемо результати перестановок 1результатів операції криптографічного перетворення інформації
двох змінних

x y
1 . Таблична форма
O  1
1
x y
2
2

представлення даної операції наведена в табл.1.

Таблиця 1



Таблична форма представлення операції O
1
0 1 2 3
0 0 1 2 3
x y
1 1 1 0 3 2
O  1
1
x y
2
2 2 2 3 0 1
3 3 2 1 0
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Над операндами даної операції можуть бути
виконані 24 варіанти перестановки результатів виконання операції криптографічного перетворення
інформації двох змінних (табл. 2).
Нумерація перестановок результатів виконання операції

O
1

Перестановка
1
0123

Перестановка
7
1023

Перестановка
13 2 1 0 3

Перестановка
19 3 1 2 0

2

0132

8

1032

14

2130

20

3102

3

0231

9

1230

15

2031

21

3201

4

0213

10

1203

16

2013

22

3210

5

0312

11

1302

17

2310

23

3012

6

0321

12

1320

18

2301

24

3021

лише 4 модифіковані операції з 24 можуть бути використані в криптографічному перетворенні.
Результати обчислювального експерименту

Застосувавши будь-яку з вищезазначених перестановок (табл. 2) результатів виконання операції, ми отримаємо модифіковану операцію

Таблиця 2

O .
1



для операції O1 наведені в табл. 3, де сірим кольором позначені перестановки, що можуть бути використані в криптографічному перетворенні.

В результаті проведення обчислювального
експерименту по моделюванню прямого і оберненого перетворення інформації з використанням мо

дифікованої операції O1 з точністю до перестановки результатів її виконання було встановлено, що
Таблиця 3



Результати коректного використання операції O1 з точністю до перестановки результатів її виконання
Перестановка Перестановка Перестановка Перестановка
1
0123
7
1023
13 2 1 0 3
19 3 1 2 0
2
0
1
3
2
8
1
0
3
2
14
2
1
3
0
20 3 1 0 2
x  y1
O1  1
3
0
2
3
1
9
1
2
3
0
15
2
0
3
1
21 3 2 0 1
x2  y 2
4
0213
10 1 2 0 3
16 2 0 1 3
22 3 2 1 0
5
0312
11 1 3 0 2
17 2 3 1 0
23 3 0 1 2
6
0321
12 1 3 2 0
18 2 3 0 1
24 3 0 2 1
Для формалізації отриманих результатів досліджень введемо наступні позначення:


P( op
0123)

– перестановка операндів опера-

ції де 0, 1, 2, 3 – варіант перестановки операндів
операції 0, 1, 2, 3;


ro
( 1023) – перестановка результатів опера-

P

ції (реалізується перестановкою результатів в табличному представленні операції), де 1, 0, 2, 3 – варіант перестановки результатів операції 0, 1, 2, 3;



P( op
0123) ( O1 ) – перестановка операндів

x  y1
операції O , де O  1
;
x2  y 2

1


1



P( ro1023) ( O4 )


тів операції O4 , де

– перестановка результа-

O4 

x2  y 2
.
x1  y1

Як видно з табл. 3. лише чотири варіанти пере

становок операції O1 можуть бути використані
для реалізації операцій криптоперетворення інформації,

це

перестановки


P( op
1032) ( O1 ) ,

P( op
3210) ( O1 ) .


P( op
012 3) ( O1 ) ,

P( op
2301) ( O1 ) ,

23
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Таблиця 4



Таблична форма операцій на основі O1 з точністю до перестановки результатів її виконання придатних для криптоперетворення
0
1
2
3
0
0
1
2
3
op

1
1
0
3
2
P(0123) (O1 ) 2
2
3
0
1
3
3
2
1
0
0
1
2
3
0
1
0
3
2
op

1
0
1
2
3
P(1032) (O1 ) 2
3
2
1
0
3
2
3
0
1
0
1
2
3
0
2
3
0
1
op

1
3
2
1
0
P(2301) (O1 ) 2
0
1
2
3
3
1
0
3
2
0
1
2
3
0
3
2
1
0
op

1
2
3
0
1
P(3210) (O1 ) 2
1
0
3
2
3
0
1
2
3
Для встановлення взаємозв’язків між перестановками результатів виконання операції в модифі

кованих операціях на основі операції O1 розглянемо операції наведені в табл. 4 більш детально.
Дослідження процесу перестановок результатів виконання операції в модифікованих операціях
можливе лише тоді, коли буде вибрана модифікована операція, відносно якої буде проводитися дослідження. Нехай вибрану для проведення дослідження модифіковану операцію будемо називати
базовою. Для проведення дослідження представимо послідовність результатів виконання операції
в порядку збільшення значень аргументів операцій.
На основі базової операції


P( op
0123) ( O1 )

можуть бути побудовані три модифіковані операції

P( op
1032) ( O1 ) ,


P( op
2301) ( O1 ) ,


P( op
3210) ( O1 ) .

В

op
( 1032)

P

результатах

1

(O )


P( op
0123) ( O1 )

виконання

відносно

базової

операції
операції

відбулася попарна перестановка

результатів виконання операції: перестановка результатів виконання операції відносно значень аргументів 0 і 1, а також перестановка результатів виконання операції відносно значень аргументів 2 і 3.

При проведенні досліджень будемо визначати
перестановки відносно значень аргументів, тому
що вони не змінюються при виборі будь якої базової операції, що забезпечить однозначність результатів дослідження.
В
результатах
виконання
операції

P( op
2301) ( O1 )


P( op
0123) ( O1 )

відносно

базової

операції

відбулася попарна перестановка

результатів виконання операції: перестановка результатів виконання операції відносно значень аргументів 0 і 2, а також перестановка результатів виконання операції відносно значень аргументів 1 і 3.
В
результатах
виконання
операції

P( op
3210) ( O1 )


P( op
0123) ( O1 )

відносно

базової

операції

відбулася попарна перестановка

результатів виконання операції: перестановка результатів виконання операції відносно значень аргументів 0 і 3, а також перестановка результатів виконання операції відносно значень аргументів 1 і 2.
На основі базової операції


P( op
1032) ( O1 )

мо-

жуть бути побудовані три модифіковані операції
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P( op
0123) ( O1 ) ,
op
( 3210)

P

В


P( op
2301) ( O1 ) ,


1

( O ).
результатах


P( op
0123) ( O1 )


P( op
1032) ( O1 )

виконання

відносно

базової

операції
операції

відбулася попарна перестановка

результатів виконання операції: перестановка результатів виконання операції відносно значень аргументів 0 і 1, а також перестановка результатів виконання операції відносно значень аргументів 2 і 3.
Дана попарна перестановка дозволяє на основі операції


P( op
012 3) ( O1 )


P( op
1032) ( O1 )

отримати

і навпаки, на основі операції


P( op
1032) ( O1 ) отримати
op
( 0123)

P

В

операцію

операцію


1

( O ).
результатах


P( op
2301) ( O1 )

P( op
1032) ( O1 )

виконання

відносно

базової

операції
операції

відбулася попарна перестановка

результатів виконання операції: перестановка результатів виконання операції відносно значень аргументів 0 і 3, а також перестановка результатів виконання операції відносно значень аргументів 1 і 2.
Дана попарна перестановка дозволяє на основі операції


P( op
230 1) ( O1 )


P( op
1032) ( O1 )
op
( 1032)

P

op
( 2301)

P

В

op
( 3210)

P

отримати

операцію

і навпаки, на основі операції


1

(O )

отримати

операцію


1

( O ).
результатах

1

(O )


P( op
1032) ( O1 )

виконання

відносно

базової

операції
операції

відбулася попарна перестановка

результатів виконання операції: перестановка результатів виконання операції відносно значень аргументів 0 і 2, а також перестановка результатів виконання операції відносно значень аргументів 1 і 3.
На основі базової операції


P( op
2301) ( O1 )

можуть бути побудовані три модифіковані операції

В

op
( 0123)

P

результатах

1

(O )


P( op
2301) ( O1 )

виконання

відносно

базової

операції
операції

відбулася попарна перестановка

результатів виконання операції: перестановка результатів виконання операції відносно значень аргументів 0 і 2, а також перестановка результатів виконання операції відносно значень аргументі 1 і 3.
В
результатах
виконання
операції

P( op
1032) ( O1 )


P( op
2301) ( O1 )

відносно

базової

операції

відбулася попарна перестановка

результатів виконання операції: перестановка результатів виконання операції відносно значень аргументів 0 і 3, а також перестановка результатів виконання операції відносно значень аргументів 1 і 2.
В
результатах
виконання
операції

P( op
3210) ( O1 )


P( op
2301) ( O1 )

відносно

базової

операції

відбулася попарна перестановка

результатів виконання операції: перестановка результатів виконання операції відносно значень аргументів 0 і 1, а також перестановка результатів виконання операції відносно значень аргументів 2 і 3.
На основі базової операції


P( op
3210) ( O1 )

можуть бути побудовані три модифіковані операції

P( op
0123) ( O1 ) ,


P( op
1032) ( O1 ) ,


P( op
2301) ( O1 ) .

В

op
( 0123)

P

результатах

1

(O )


P( op
3210) ( O1 )

виконання

відносно

базової

операції
операції

відбулася попарна перестановка

результатів виконання операції: перестановка результатів виконання операції відносно значень аргументів 0 і 3, а також перестановка результатів виконання операції відносно значень аргументів 1 і 2.
В
результатах
виконання
операції

P( op
1032) ( O1 )


P( op
3210) ( O1 )

відносно

базової

операції

відбулася попарна перестановка

результатів виконання операції: перестановка результатів виконання операції відносно значень аргументів 0 і 2, а також перестановка результатів виконання операції відносно значень аргументі 1 і 3.
В результатах виконання операції результатів
виконання операції: перестановка ре-
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зультатів виконання операції відносно значень аргументів 0 і 1, а також перестановка результатів виконання операції відносно значень аргументів 2 і 3.
Як бачимо, всі операції з точністю до перестановки взаємопов’язані і будь-яку операцію з цієї
групи можна отримати за допомогою трьох попарних перестановок.
В результаті дослідження було встановлено,
що повну множину операцій з точністю до перестановки результатів можна побудувати на основі
будь-якої з них за допомогою використання трьох
варіантів попарних перестановок, а саме: 0 і 1 та 2 і
3; 0 і 2 та 1 і 3; 0 і 3 та 1 і 2.
Висновки. В даній статті досліджено чотири
модифікації операції додавання за модулем два з
точністю до перестановки операндів.
В результаті проведеного дослідження було
встановлено, що на основі кожної з модифікації
операції додавання за модулем два з точністю до
перестановки операндів, можна отримати чотири
модифікації даної операції з точністю до перестановки результатів її виконання.
Дослідження показало, що модифікації операцій з точністю до перестановки результатів можуть бути отримані за допомогою трьох попарних
перестановок результатів їх виконання. Було встановлено, що повну множину модифікацій операцій
з точністю до перестановки результатів виконання
операції можна побудувати на основі будь-якої модифікації операції з точністю до перестановки операндів за допомогою використання трьох попарних
перестановок.
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Анотація
В статті запропоновано спосіб і сушильний апарат для сушіння пасти діоксиду титану до отримання дрібнодисперсного порошку, характеристики якого відповідають загальноприйнятим вимогам і
стандартам.
Об’єкт дослідження – процес сушіння пасти діоксиду титану та диспергування дрібнодисперсного
готового кінцевого продукту у вихровому сушильному апараті.
Мета роботи – обґрунтувати технологію сушіння пасти діоксиду титану та запропонувати конструкцію апарата для сушіння.
Методи дослідження – аналітичний та експериментальний.
Порошок діоксиду титану застосовується в якості наповнювача високоякісних видів паперу. Даний
матеріал давно відомий як відмінний білий пігмент. За своєю природою, діоксид титану є фотоактивним
матеріалом, і якраз ця здатність взаємодіяти зі світлом надає йому особливу цінність.
Крім цього, діоксид титану використовується у виробництві широкого кола товарів різного призначення, а саме виробництво лакофарбових матеріалів, пластичних мас, паперу (білого, кольорового, просоченого), картону, шпалер, синтетичних волокон і тканин, косметики.
Відомі два основні методи отримання сухого порошку TiO2: сульфатний і хлорний. На кінцевій стадії
технології кожного методу після гідролізу продукту постає необхідність висушити пасту із залишковою
сухістю 45 – 50 % та подрібнити сухий матеріал до стану дрібнодисперсного порошку [1].
Результати статті можуть бути впроваджені в технології виробництва дрібнодисперсного порошку діоксиду титану TiO2.
Ключові слова: діоксид титану, процес сушіння, сушильний апарат, вихровий потік, теплоносій, дисперсний, порошок, сухість.
Abstract
In the article proposed the method and drying apparatus for drying a paste of titanium dioxide to obtain a
fine powder whose characteristics correspond to common requirements and standards.
The object of study is the process of drying the paste of titanium dioxide and dispersion of fine finished end
product in the vortex dryers.
Purpose is to prove the technology of drying pasta of titanium dioxide and propose a design for the machine
drying.
Methods are analytical and experimental.
The titanium dioxide powder is used as a filler of high-quality paper types. This material has long been known
as an excellent white pigment. By their nature, titanium dioxide is photoactive material, and precisely this ability
to interact with the light gives it a special value.
In addition, titanium dioxide is used in manufacturing a wide range of products for various purposes such as
the production of paints, plastics, paper (white, colored, saturated), cardboard, wallpaper, synthetic fibers and
fabrics, cosmetics.
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There are two main methods for get a powder TiO2: sulfate and chlorine. At the final stage technology each
method after hydrolysis product there is a need to dry pasta with residual dryness of 45 - 50% dry material and
grind to a fine powder state.
The results of the article can be introduced in the production technology of fine powder of titanium dioxide
TiO2.
Keywords: titanium dioxide, the process of drying, drying plant, vortex flow, coolant, particulate, powder,
dry.
мання дрібнодисперсного порошку. Тому інтенсиПостановка проблеми.
фікація процесу сушіння та розробка високоефекВ сучасних умовах в технології отримання дрі- тивного сушильного обладнання є актуальною пробнодисперсного порошку діоксиду титану TiO2 лі- блемою.
мітуючим та найбільш енергоємним процесом є суАналіз фізичної моделі і рішень математичшіння пасти. Важливо, щоб залишкова сухість по- ного описання процесу сушіння пасти TiO2, викорошку діоксиду титану складала не менше 99,7 %. наний нами в роботі [2], показав, що процес суНа досягнення такої величини сухості необхідно за- шіння пасти має дві стадії. В першій стадії відбуватратити значну енергії, а також застосовувати від- ється диспергування пасти з додаванням
повідний сушильний апарат, будова і принцип дії підсушеного порошку і висушування поверхневої
якої забезпечити необхідне подрібнення частинок вологи. На другій стадії відбувається досушування
пасти до утворення дрібнодисперсного порошку, а дрібнодисперсного порошку в потоці теплоносія до
також його досушування до високої кінцевої сухо- кінцевої сухості 99,5 % [3].
Представлений спосіб сушіння можна здійссті і сепарування від сушильного агенту. Важливо,
щоб разом із процесом сушіння відбувався інтенси- нити в апараті, конструкція якого показана на рисувний процес подрібнення гранул матеріалу до отри- нку 1.

1 – вхідний патрубок; 2 – дифузор; 3 – ротор; 4 – корпус сушильного апарату; 5 – циліндр; 6 – патрубок
для подачі пасти; 7 – живильник-дозатор;
8 – вихідний патрубок; 9 – патрубок для подачі теплоносія на досушку матеріалу
Рисунок 1 – Схема вихрового сушильного апарату
Пастоподібний матеріал подається через живильник-дозатор 7 в сушильну камеру 4, де він змішується із частинками висушеного матеріалу, диспергується ножами ротора 3 і висушується від поверхневої вологи потоком нагрітого теплоносія, що
подається з вхідного патрубка 1 через дифузор 2.

Підсушений дисперсний матеріал піднімається
вихровими потоками у верхню частину сушильної
камери 4. При цьому недосушені агломеровані частинки порошку переміщаються в пристінний шар за
рахунок відцентрових сил, в якому рухаються в нижню частину сушильної камери вихровим потоком
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перегрітого теплоносія, що подається через вхідний
патрубок 9. В результаті відбувається диспергація і
досушування дрібнодисперсного порошку та винесення його із сушильної камери через вихідний патрубок 8.
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Готовий продукт у вигляді порошку діоксиду
титану має відповідати наступним технічним вимогам за ГОСТ 9808-84 (таблиця 1) [4]:

Основні технічні вимоги до порошку діоксиду титану.
Величина
Значення
Кінцева сухість, %
не менше 99,5
Дисперсність, мкм
не більше 12 – 15
Масова частка діоксиду титану, %
не менше 98
Масова частка летючих речовин, %
не більше 0,5
Масова частка водорозчинних речовин, %
не більше 0,4
pH водного розчину
6,5 – 8,0
Розбілювальна здатність, умовні одиниці
не менше 1700
Покривність, г/м2
не більше 40
Білизна, умовні одиниці
не менше 95
Масова частка сполук заліза в перерахунку на
не більше 0,02
Fe2O3, %
Масова частка сполук фосфору в перерахунку на
не більше 0,05
P2O5, %

Перевагою запропонованого сушильного апарату є:
1. Можливість подавати в сушильну камеру вологий матеріал, що має вологість меншу за 40%.
2. Зменшення сил опору, які діють на ножі ротора і, відповідно, зменшення потужності їх приводу.
Відзначені вище переваги дозволяють суттєво
зменшити енергозатрати і збільшити час сушіння
пастоподібних матеріалів та зосередити їх подачу
чітко в сушильну шахту через живильник-дозатор,
що розміщений на верхній кришці сушильного апарату.
Висновки.
1. Обґрунтовано спосіб сушіння пасти діоксиду титану у вихрових потоках теплоносія.
2. Запропонована нова конструкція вихрового апарату для сушіння пасти діоксиду титану
TiO2
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Анотація
Криптографічні примітиви мають більш складну структуру, ніж операції для криптоперетворення
такі, як додавання за модулем, зсув, перестановка, підстановка та інші. Виявлення нових операцій, здатних для ефективного криптоперетворення, дозволяє вдосконалити криптопримітиви. Вирішення даної
задачі знаходиться на межі криптографії, теорії алгоритмів та алгебри логіки.
Виходячи з цього, можна стверджувати, що отримання нових трьохрозрядних операцій перестановок, керованих інформацією може надати нові можливості для розробки нових операцій для криптоперетворення та вдосконалення криптопримітивів.
Задача розробки загальної дискретної моделі отримання базових груп операцій перестановок керованих інформацією на основі мінімізації функцій є актуальною.
Мета роботи – отримання дискретної моделі базових груп операцій перестановок керованих інформацією для криптографічного перетворення.
Методи дослідження - алгебра логіки та булева алгебра.
Основна задача, якій присвячена дана робота, полягає у проведені мінімізації базових операцій та
отримані аналітичних залежностей базових операцій на основі першої групи базових операцій криптографічного перетворення.
В результаті мінімізації було визначено модель прямих та обернених базових операцій. Отримано
узагальнену дискретну модель базових груп операцій для кодування та декодування інформації.
На основі проведених розрахунків було визначено суть методу синтезу базових операцій криптографічного перетворення, результатом якого є визначені 384 операції криптографічного перетворення
для трьохрозрядних елементарних функцій.
Ключові слова: базова операція, група базових операцій перестановок керована інформацією, дискретна модель, мінімізація операцій, синтез базових операцій, узагальнена дискретну модель базових груп
операцій.
Abstract
Cryptographic primitives have a more complex structure than operations for cryptographic transformation
such as addition modulo, shift, permutation, substitution and others. Identifying of new operations, that are able
to effective cryptographic transformation, can improve cryptographic primitives. The solution to this problem is
on the verge of cryptography, algorithms and theory of algebra of logic.
Therefore, one could argue that getting new permutations three bit operations, managed by information, can
provide new opportunities for developing new operations for cryptographic transformation and improving cryptographic primitives.
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The task of developing a common pattern of discrete groups of basic operations of permutations, managed
by information, based on minimization of functions, is important.
Purpose - to obtain basic models of discrete groups of permutations, managed by operations for cryptographic information transformation.
Methods - algebra of logic and Boolean algebra.
The main task, which this work is devoted to, is to minimize conducted basic operations and analytical dependences basic operations on the basis of the first group of basic operations of cryptographic transformations.
As the result of minimization, direct and inverse model basic operations were determined. Generalized model
of discrete groups of basic operations for encoding and decoding information was obtained.
On the basis of the calculations, the essence of the method of synthesis of basic operations of cryptographic
transformations was determined; resulting in 384 identified cryptographic operations to convert three bit elementary functions.
Key words: basic operation, a group of basic operations of permutations controlled information, discrete
model, minimization of operations, synthesis of basic operations, basic model generalized discrete group operations.
Постановка проблеми. Сучасні інформаційні
технології сприяють неконтрольованому встановленню інформаційних відносин та впливу на інформаційний простір. Інтернет суттєво змінив методи
доступу до інформації та її поширення. Ця мережа
порівняно з іншими засобами масової інформації
передбачає значні можливості щодо реалізації
права особи на вільне збирання, зберігання, використання і поширення інформації. Інтернет надає
вільний доступ до накопиченої людством інформації незалежно від відстані й місця зберігання,
значно наближаючи до першоджерел.
Це дозволяє широко застосовувати комп'ютерні технології в автоматизованих системах
обробки інформації й керування призвело до загострення проблеми захисту інформації, що в свою
чергу обумовлює створення нових ефективних засобів захисту інформації, які забезпечать криптографічну стійкість.
Дана стаття присвячена розробці методу синтезу базових груп операцій трьохрозрядних елементарних операцій перестановки керованих інформацією для криптографічного перетворення.
Аналіз публікацій і досліджень. Серед останніх досліджень і публікацій варто виділити: [1], де
проведено класифікацію трирозрядних елементарних функцій для криптографічного перетворення
інформації; [2], де проведено синтез множин моделей спеціалізованих трирозрядних логічних
функцій і здійснено групування моделей трирозрядних логічних функцій для криптографічного перетворення за обраними критеріями; [3], де приведені твердження для елементарних функцій перестановок, керованих інформацією; [4], де для
подальшого дослідження визначена група елементарних функцій мінімальної складності; [5], де отримано визначення для прямих та інверсних елементарних функцій керованих інформацією, визначено базові операції та базові групи операцій для

криптографічного перетворення; [6], де проведено
визначення та аналіз елементарних операцій базової групи операцій перестановок керованих інформацією.
Проте в даних дослідженнях не визначалася
суть методу синтезу груп базових операцій перестановок керованих інформацією для криптоперетворення.
Метою даного дослідження є визначення та
отримання загальної дискретної моделі базових
операцій перестановок керованих інформацією для
виконання криптоперетворення.
Виклад основного матеріалу. Для визначення моделі синтезу базових функцій криптографічного перетворення, що входять до базової
групи проведемо мінімізацію функцій для операцій
кодування та декодування. Для цього функції

F k та F d представимо в наступному вигляді:
Fm,m,m
де

 x11 x12 x13 


  x21 x22 x23  ,


 x31 x32 x33 

x11, x22 , x33

(1)

– значення першого, дру-

гого та третього основних елементів елементарної
функції, т – номер елементарної функції криптографічного перетворення.
Щоб отримати базові операції, спробуємо отримати аналітичні залежності базових операцій на
основі першої групи базових операцій криптографічного перетворення з таблиці 1[6].
Представимо першу базову групу операцій у
вигляді таблиці істинності для операцій кодування

F k у вигляді представленому в таблиці 1.
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Таблиця істинності функції кодування

x11 x22

x33

x12 x13 x21 x23

Fk
x31

x32

1

0

0

0

1

1

0

1

1

0

1

0

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

1

1

1

1

1

0

0

0

1

0

1

1

1

0

0

1

1

1

0

0

1

1

1

0
1

0
1

1
1

1
0

1
1

1
1

0
1

0
0

1
1

1

1

0

1

1

0

1

1

0

В таблиці 1 визначено модель побудови додат-

x12 ,x13 ,x21 ,x23 ,x31 ,x32
через основні елементи - x11, x22 , x33 .

кових елементів

Одним з шляхів отримання залежностей може

бути таблиця з подальшим формалізуванням даних
таблиці істинності на основі мінімізації за допомогою карти Карно.
Карту Карно для мінімізації відповідно до таблиці 1 представлено у вигляді таблиці 2.

Карта Карно для отримання функції кодування

В результаті мінімізації
наступні результати:

було

F

k

отримано

F12  x11  x22 x33  x22 x33  x11  x22  x33  ;
F13  x11  x22 x33  x22 x33  x11  x22  x33  ;
F21  x22  x11x33  x11x33  x22  x11  x33  ;
F23  x22  x11x33  x11x33  x22  x11  x33  ;
F31  x33  x11x22  x11x22  x33  x11  x22  ;
F32  x33  x11x22  x11x22  x33  x11  x22 

Таблиця 2
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Синтез базових операцій кодування

x11
F21  x22  x11  x33 
F31  x33  x11  x22 

F12  x11  x22  x33 

x22
F32  x33  x11  x22 

Для подальшого дослідження отримання методу синтезу базових операцій кодування, необхідно вивести дискретну модель визначення базових груп операцій для криптоперетворення.

F92k ,46,27

Таблиця 5

F13  x11  x22  x33 

F23  x22  x11  x33 
x33

Для цього модифікуємо дискретну модель
поєднання матриці перестановок та матриці доповнення представлену за допомогою виразу:

1 0 1
1 1 1
d
 1 0 0 ⇒ F83,116,78  0 1 1 .
1 1 0
1 0 0

Для подальшого дослідження замінимо основні та додаткові елементи моделі, відповідними
їм елементами приведеними в таблиці 5.

В результаті отримаємо модифіковану матричну дискретну модель наступного вигляду представлену за допомогою виразу 3.

x11
x11  x22  x33  x11  x22  x33 

F k   x22  x11  x33 
x22
x22  x11  x33  
 x33  x11  x22  x33  x11  x22 

x33

Тепер, відобразимо модифіковану матричну
дискретну модель для кодування функцій представлену виразом (3) за допомогою дискретної моделі
представлення криптографічних операцій.

F92k , 46, 27

(4)

В результаті було отримано узагальнену дискретну модель базових груп операцій кодування
для криптографічного перетворення, яка представлена в наступному вигляді:

x1  x11   x2   x11  x22  x33 


 x1  x11  1 x3  x11  x22  x33  
x  x   x   x  x  x 

k
2
22
1
22
11
33

F 
 x2  x22  1 x3  x22  x11  x33   .

x3  x33   x1   x33  x11  x22 


 x3  x33  1 x2  x33  x11  x22  


Тепер, перевіримо правильність отриманої
дискретної моделі базових груп операцій кодування. Для цього скористаємося таблицею істинності для трьох розрядних функцій.
Підставивши визначені в таблиці істинності
значення основних елементів у вираз (5) та виконавши операції рівнозначності, суми по модулю 2 і

(3)

Для цього у виразі наведеному нижче

 x1  x2  x1  x3 
 x1  x2  x1  x3 


  x1  x2  x2  x3   F83d ,116,78   x1  x2  x2  x3 
 x1  x3  x2  x3 
 x1  x3  x2  x3 

замінимо значення основних та додаткових
елементів операції кодування відповідними значеннями з виразу (3).

(2)

(5)

кон’юнкції отримаємо результат, який представ-

лено у таблиці 6, де

x11, x22 , x33 – значення пер-

шого, другого та третього основного елемента елементарної операції, ЕФ1, ЕФ2, ЕФ3 – значення першої, другої та третьої елементарної функції
операції криптоперетворення.
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Таблиця 6

Таблиця істинності визначення базової групи операцій для кодування
рення
Базова група операцій

x11 x22

x33

Fk

для криптоперетво-

ЕФ1

ЕФ2

ЕФ3

0

0

0

x1  x2  x1  x3

x1  x2  x2  x3

x1  x3  x2  x3

0

0

1

x1  x2  x1  x3

x1  x2  x2  x3

x1  x3  x2  x3

0

1

0

x1  x2  x1  x3

x1  x2  x2  x3

x1  x3  x2  x3

0

1

1

x1  x2  x1  x3

x1  x2  x2  x3

x1  x3  x2  x3

1

0

0

x1  x2  x1  x3

x1  x2  x2  x3

x1  x3  x2  x3

1

0

1

x1  x2  x1  x3

x1  x2  x2  x3

x1  x3  x2  x3

1

1

0

x1  x2  x1  x3

x1  x2  x2  x3

x1  x3  x2  x3

1

1

1

x1  x2  x1  x3

x1  x2  x2  x3

x1  x3  x2  x3

Отримані в таблиці 6 результати елементарних
функцій утворюють першу базову групу операцій
отриману внаслідок обчислювального експерименту.

F11  x11x22  x11x33

F21  x11  x22  x33 

F31  x11  x22  x33 

Далі, визначимо спосіб отримання методу синтезу базових операцій криптографічного перетворення для функції декодування. Для цього, представимо результати мінімізації операцій декодування
у вигляді таблиці 7.

Синтез базових операцій декодування

F12  x22  x11  x33 
F22  x11x22  x22 x33

F32  x22  x11  x33 

Для подальшого дослідження методу синтезу
базових операцій декодування, модифікуємо дискретну модель операції декодування представлену
за допомогою виразу (2). Для цього замінимо основні та додаткові елементи моделі, відповідними
їм елементами приведеними в таблиці 7.

Таблиця 7 –

F13  x33  x11  x22 

F23  x33  x11  x22 

F33  x11x33  x22 x33

В результаті отримаємо дискретну модель
функцій декодування для першої групи базових
операцій в наступному вигляді:

x22  x11  x33  x33  x11  x22  
 x11x22  x11x33
F d   x11  x22  x33  x11x22  x22 x33
x33  x11  x22  .
 x11  x22  x33  x22  x11  x33  x11x33  x22 x33 

Тепер для подальшої перевірки представимо
отриманий вираз (6) для декодування функцій за
допомогою дискретної моделі представлення криптографічних операцій. При цьому, замінимо у виразі (4) значення основних та додаткових елементів

(6)

операцій криптоперетворення функцій декодування відповідними їм значеннями представленими
в таблиці 7.
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x1  x11 x22  x11 x33   x2  x22  x11  x33  


 x1  x11 x22  x11 x33   1 x3  x33  x11  x22  
x  x x  x x   x  x  x  x  

11 22
22 33
1
11
22
33
 (7)
Fd   2












x
x
x
x
x
x
x
x
x




1






2
11 22
22 33
3
33
11
22
x3  x11 x33  x22 x33   x1  x11  x22  x33  


 x3  x11 x33  x22 x33   1 x2  x22  x11  x33  


Далі необхідно перевірити правильність отриманої дискретної моделі базових груп операцій декодування. Для цього, скористаємося таблицею
істинності для трьох розрядних функцій.
Підставивши визначені в таблиці істинності
значення основних елементів у вираз (7) та виконавши операції рівнозначності, суми по модулю 2 і
кон’юнкції отримаємо результат, який представлено у таблиці 8.
Отримані в таблиці 8 результати елементарних
функцій утворюють першу базову групу операцій

декодування отриману внаслідок обчислювального
експерименту.
Дослідивши отримані моделі функцій кодування та декодування представлені виразами (5) та
(7) можна зробити висновок, що суть методу синтезу базових операцій криптографічного перетворення
полягає
в
змінні
значень

x11, x22 , x33  0,1 , що дає змогу отримати

вісім базових операцій криптографічного перетворення для кодування та декодування функцій.
Таблиця 8

Таблиця істинності визначення базової групи операцій для декодування
рення
Базова група операцій

x11 x22

F

d

для криптоперетво-

x33

ЕФ1

ЕФ2

ЕФ3

0

0

0

x1  x2  x1  x3

x1  x2  x2  x3

x1  x3  x2  x3

0

0

1

x1  x2  x1  x3

x1  x2  x2  x3

x1  x3  x2  x3

0

1

0

x1  x2  x1  x3

x1  x2  x2  x3

x1  x3  x2  x3

0

1

1

x1  x2  x1  x3

x1  x2  x2  x3

x1  x3  x2  x3

1

0

0

x1  x2  x1  x3

x1  x2  x2  x3

x1  x3  x2  x3

1

0

1

x1  x2  x1  x3

x1  x2  x2  x3

x1  x3  x2  x3

1

1

0

x1  x2  x1  x3

x1  x2  x2  x3

x1  x3  x2  x3

1

1

1

x1  x2  x1  x3

x1  x2  x2  x3

x1  x3  x2  x3

Визначивши суть методу синтезу базових операцій криптографічного перетворення, можна зробити висновок, що синтез операцій криптографічного перетворення на основі отриманих дискретних моделей полягає в наступному:
1. Синтезі всіх базових операцій криптографічного перетворення;
2. Для кожної отриманої операції необхідно
зробити перестановку, що збільшить їх кількість в
6 разів;
3. Для збільшення кількості операцій необхідно використати операції інверсій, що збільшить
кількість операцій перетворення ще у 8 разів.
Результатом обчислювального експерименту є
384 операції криптографічного перетворення для
трьохрозрядних елементарних функцій.
Висновки. Отже, результатом роботи є проведена мінімізація базових операцій та отримані
аналітичні залежності базових операцій на основі

першої групи базових операцій криптографічного
перетворення.
В результаті мінімізації було визначено модель
прямих та обернених базових операцій. Отримано
узагальнену дискретну модель базових груп операцій для кодування та декодування інформації.
На основі проведених розрахунків було визначено суть методу синтезу базових операцій криптографічного перетворення, результатом якого є
визначені 384 операції криптографічного перетворення для трьохрозрядних елементарних функцій.
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Анотація
В статті проведено дослідження та аналіз найбільш дієвих методів захисту комп’ютерних систем
від несанкціонованого доступу та крадіжки інформації. Такими методами захисту вважаються: міжмережевий екран (Firewall, брандмауер), аркуші доступу (access-lists), NAT (Network Address Translation),
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рroxy-сервер, антивірусний захист поштової системи та log-сервер. У кожного з приведених методів є
свої переваги та недоліки, про які і говориться в статті. Проведений аналіз дозволяє зробити вибір методу захисту інформації відповідно до вимог, які висуваються до комп’ютерної системи, та до параметрів даної системи.
Ключові слова: Захист інформації, комп’ютерна система, несанкціонований доступ, міжмережевий
екран (Firewall, брандмауер), аркуші доступу (access-lists), NAT (Network Address Translation), рroxy-сервер, антивірусний захист поштової системи, log-сервер.
ABSTRACT
In the article conducted the research and analysis of the most effective methods of protecting computer systems from unauthorized access and information theft. These methods of protection are considered a firewall, access-lists, NAT (Network Address Translation), proxy server, email antivirus protection system and log-server.
Each of the resulted methods has their advantages and disadvantages, which also said in the article. The analysis
allows choosing the method of information security in accordance with the requirements that apply to the computer
system and the parameters of the system.
Keywords: Data protection, computer system, unauthorized access, firewall, access-lists, NAT (Network Address Translation), proxy server, email antivirus protection system, log-server.
Вступ
Будь-яка система, що підключена до мережі Інтернет, повинна бути захищена. Проблема захисту
систем, підключених до мережі Інтернет, є досить
актуальною серед користувачів. Існує багато способів захисту системи, але потрібно пам’ятати, що
будь-який захист ускладнює використання системи
(обмежує можливості деяких функцій, споживає
обчислювальні й трудові ресурси, вимагає фінансових витрат на створення та використання системи).
Тож, чим надійніший захист, тим більш затратною
і менш зручною для користувачів стає система.
Метою статті є дослідження та аналіз найбільш
надійних методів, які забезпечать захист і безпеку
комп’ютерної системи.
Часткове вирішення проблеми захисту
комп’ютерних систем від несанкціонованого доступу через мережу Інтернет можливе за допомогою
певних пристроїв та програм. Серед дієвих методів
варто згадати міжмережевий екран (Firewall, брандмауер), аркуші доступу (access-lists), NAT
(Network Address Translation), рroxy-сервер, антивірусний захист поштової системи, log-сервер.
Міжмережевий екран (Firewall, брандмауер)
На думку багатьох експертів з захисту інформації найкращим методом захисту системи є міжмережевий екран (Firewall, брандмауер).
Міжмережеві екрани реалізують набір правил,
які визначають умови проходження пакетів даних з
однієї частини розподіленої комп’ютерної мережі
(відкритої) в іншу (захищену).
Брандмауер установлюється між мережею та
Інтернетом і виконує роль мережного фільтра. Він
налаштовується таким чином, щоб пропускати допустимий трафік від користувачів мережі до служб
Інтернету і назад, та максимально обмежити трафік
з боку Інтернету до мережі, яка захищена, тільки
необхідними службами, такими як: smtp, dns, ntp.
Мережевий адміністратор визначає допустимість
того або іншого трафіка. Брандмауер відслідковує
кожне мережне з’єднання окремо і контролює весь
процес у динаміку. При встановленні нового TCP-

сеансу міжмережевий екран створює для нього новий процес, що контролює правильність з’єднання
до самого моменту його завершення. Разом з цим
кожний пакет на транспортному рівні перевіряється на відповідність попередній, а всі "підозрілі"
пакети відкидаються. Це дозволяє організувати
фільтр для доступу внутрішнього комп’ютера до
зовнішнього, але не дозволяє зовнішньому
комп’ютеру самостійно звернутися до внутрішнього. Інакше кажучи, міжмережевий екран задає
правила для проходження трафіка від одного інтерфейсу до іншого, для кожного напряму й кожного
тракту окремо. Якщо правило дозволяє проходження IP-пакета від інтерфейсу внутрішньої мережі до Інтернет інтерфейсу, то на підставі такого
пакета формується логічний тунель у маршрутизаторі, через який уже можуть пройти відповідні пакети від зовнішнього одержувача. Як тільки з’єднання закрите або час очікування вичерпаний, тунель закривається і доступ інформації до
внутрішнього комп’ютера стає обмеженим. З цієї ж
причини, екран не пропустить пакети у зворотному
напрямі, якщо ініціатором з’єднання є зовнішній
комп’ютер [1].
Залежно від рівня взаємодії об’єктів мережі
Брандмауери поділяються на фільтруючі маршрутизатори, шлюзи сеансового та прикладного рівнів.
Фільтруючі маршрутизатори, які працюють на мережному рівні, фільтрують пакети даних, що входять у захищену частину мережі або вихідних з неї.
Переваги фільтруючих маршрутизаторів:
+ простота їх створення;
+ установка і налаштування;
+ мінімальний вплив на продуктивність
комп’ютерної мережі;
+ невисока вартість.
Недоліки фільтруючих маршрутизаторів:
- відсутність автентифікації на рівні користувачів комп’ютерної мережі;
- уразливість для підміни IP-адреси в заголовку пакета;
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- незахищеність від погроз порушення конфіденційності й цілісності переданої інформації;
- сильна залежність ефективності набору
правил фільтрації від рівня знань адміністратора
брандмауера конкретних протоколів;
- відкритість IP-адрес комп’ютерів захищеної частини мережі.
Шлюзи сеансового рівня призначені для контролю віртуального з’єднання між робочою станцією захищеної частини мережі й хостом її незахищеної частини і трансляції IP-адрес комп’ютерів захищеної частини мережі. У процесі виконання
шлюзом сеансового рівня процедури трансляції IPадрес відбувається їхнє перетворення в одну IPадресу, асоційовану із міжмережевого екрану. Це
виключає можливість прямої взаємодії між хостами
захищеної й відкритої мереж і не дозволяє зловмиснику здійснювати атаку шляхом підміни IP-адрес.
Перевагою шлюзів сеансового рівня є їх простота та надійність програмної реалізації.
Недоліком є відсутність можливості перевіряти вміст переданої інформації.
Шлюзи прикладного рівня не тільки відкидають можливість прямої взаємодії між уповноваженим користувачем із захищеної частини мережі й
хостом з її відкритої частини, але й фільтрують усі
вхідні й вихідні пакети даних на прикладному рівні.
Основні функції шлюзів прикладного рівня:
 ідентифікація й автентифікація користувача КМ при спробі встановити з’єднання;
 перевірка цілісності переданих даних;
 розмежування доступу до ресурсів захищеної й відкритої частин розподіленої мережі;
 фільтрація і перетворення переданих повідомлень (виявлення шкідливого програмного коду,
шифрування й розшифрування та ін.);
 реєстрація подій у спеціальному журналі;
 кешування запитуваних ззовні даних, розміщених на комп’ютерах внутрішньої мережі.
Переваги шлюзів прикладного рівня:
+ прихованість структури захищеної частини
мережі для інших хостів;
+ надійна автентифікація й реєстрація минаючих повідомлень;
+ простіші правила фільтрації пакетів на мережному рівні, відповідно до яких маршрутизатор повинен пропускати тільки трафік, призначений для
шлюзу прикладного рівня, і блокувати весь інший
трафік;
+ можливість реалізації додаткових перевірок.
Недоліки шлюзів прикладного рівня:
- вища вартість, складність розробки, установки й налаштування;
- зниження продуктивності комп’ютерної мережі [2].
Аркуші доступу (access-lists)
Виконання функцій брандмауера також можна
організувати за допомогою мережного фільтра на
основі аркушів доступу. Вони визначають правила,
за якими або дозволяється, або забороняється проходження трафіка з певними ознаками від одного
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мережного інтерфейсу маршрутизатора до іншого в
середині самого маршрутизатора. Проте даний метод захисту має деякі недоліки, порівняно із міжмережевим екраном. Аркуші доступу дозволяють
створити статичний однобічний фільтр, тоді як мережне з’єднання становить динамічний процес.
Вони не дозволяють контролювати параметри IPпакета, що залежать від попередніх пакетів. І найголовніше – це складність застосування аркушів доступу для тонкого налаштування фільтрації трафіка
у відповідності із прийнятою політикою безпеки.
Саме тому аркуші доступу не в змозі захистити систему від такого різновиду мережної атаки, як "викрадення з’єднання", або "хайджекінг" [1].
NAT. Network Address Translation
Ще одним методом захищеності мережі є "заміна мережної адреси" – Network Address Translation, або NAT. Вона полягає в заміні IP-пакету реальної адреси комп’ютера внутрішньої мережі на
будь-яку іншу задану адресу при посиланні його в
зовнішню мережу. Завдяки цьому внутрішня мережа отримує можливість використання діапазонів
адрес, які не застосовуються в Інтернеті. Крім того,
це дозволяє запобігти доступу інформації до внутрішніх комп’ютерів і приховує структуру мережі.
Різновидами (формами) NAT є:
 трансляція фіксованої внутрішньої адреси
у фіксовану зовнішню.
Це найпростіший, але з погляду захисту найбільш марний метод, тому що зловмисник безперешкодно визначає такий комп’ютер у зовнішній мережі за певною зовнішньою адресою. Але вона необхідна при організації сервера, до якого потрібно
забезпечити доступ ззовні.
 трансляція групи внутрішніх адрес в одну
зовнішню.
Даний спосіб дозволяє всім внутрішнім
комп’ютерам працювати з Інтернетом одночасно, а
маршрутизатору розрізняти, кому яка відповідь
транслюється за службовими даними TCPз’єднання. У зовнішній мережі створюється враження, що до неї звертається тільки один
комп’ютер. Таким чином, всі внутрішні
комп’ютери приховані і зловмисник, навіть якщо
бачить трафік, що виходить із внутрішньої мережі,
не може визначити, від якого комп’ютера він виходить. Також за допомогою цього методу виключається можливість сканування ззовні внутрішньої
мережі.
 використання для заміни внутрішніх адрес
(не однієї адреси, а будь-якої з виділених).
Внутрішній комп’ютер, виходячи в Інтернет,
одержує вільну у цей момент адресу з бази даних.
При цьому адреси підмінюються динамічно, і кожне нове TCP-з’єднання може бути встановлене з
іншою IP-адресою. Це також створює додаткові
труднощі зловмиснику, тому що позбавляє його можливості
атакувати
будь-який
внутрішній
комп’ютер прицільно. Якщо запит приходить ззовні, то маршрутизатор не в змозі зв’язати адресу
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бази даних з адресою мережі. Тому такий запит не
досягне мети.
Proxy-сервер
Proxy-сервер («посередник») також підвищує
рівень захищеності мережі, так як виключає необхідність прямого виходу в Інтернет комп’ютерів користувачів. З його допомогою стає можливим суворіший контроль за даними в IP-пакетах на рівні мережних додатків. Proxy-сервер працює як
посередник між користувачем та мережним ресурсом в Інтернеті. Proxy-сервер складається із двох
частин – клієнтської і серверної. Клієнтська частина слідкує за Інтернетом, серверна – за клієнтським комп’ютером. Коли клієнтський комп’ютер
звертається до вилученого сайту через proxy-сервер, його клієнтський мережний додаток взаємодіє
із серверною частиною proxy-сервера. При цьому
proxy-сервер на рівні додатка передає клієнтський
запит своєї клієнтської частини, і вона вже від імені
proxy-сервера надсилає даний запит на вилучений
сайт. Тобто відправлений IP-пакет має адресу
proxy-сервера. Потім отримана відповідь передається у зворотну сторону від клієнтської частини
proxy-сервера його серверної частини, з якою безпосередньо
взаємодіє
користувальницький
комп’ютер. Таким чином, пряме з’єднання клієнтських комп’ютерів з вилученим сайтом виключається. Через те, що proxy-сервер працює тільки за
декількома відомими протоколами (HTTP, FTP та
інших) і не пропускає через себе інші пакети, він
сильно обмежує можливості противника з використання мережних "троянських коней" для закріплення на будь-якому з користувальницьких
комп’ютерів.
Антивірусний захист поштової системи
Однією з загроз інформації в комп’ютерній системі є загроза поштових вірусів. Іноді користувачу
достатньо встановити покажчик на інфікований
конверт, щоб вірус активізувався. Це дозволить
зловмиснику таємно скачувати дані мережі та здобути всю інформацію, яка його цікавить. Запобігти
цьому може антивірусний захист поштової системи
[3;4]. Антивірусна система контролює повідомлення на поштових серверах на предмет наявності
в них вірусів у процесі прийому та пересилання електронної пошти. Вся пошта, що проходить через
сервер, спочатку перенаправляється спеціальному
користувачу, у ролі якого виступає антивірусний
процес. Він сканує зміст кожного аркуша на наявність у ньому фрагментів відомих вірусів. Якщо аркуш містить щось схоже на вірус, воно вилучається
із процесу передачі й, залежно від налаштувань антивірусу, піддається заданій обробці. Повідомлення про виявлений вірус відсилаються відправнику й одержувачу інфікованого аркушу, а також
на ім’я зазначених адміністраторів системи. Після
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перевірки аркуші, що не викликають підозри, відсилаються за призначенням.
Log-сервер
Log-сервер є загальновідомим механізмом
протоколювання системних подій на серверах і клієнтських робочих станціях. Розробники програмного забезпечення включають у свої продукти фрагменти коду, які на ту чи іншу подію генерують відповідні текстові повідомлення, що посилаються
операційній системі. Система збирає дані повідомлення в log-файлах, які потім можуть аналізуватися
адміністратором або користувачем з метою з’ясування, які події відбувалися в системі деякий час
потому [3].
Принцип роботи Log-серверу полягає в тому,
що кожна операційна система може посилати повідомлення про системні події за UDP-протоколом на
вилучений сервер. Це можуть робити також маршрутизатори та міжмережеві екрани. Збирання таких
повідомлень на спеціально виділеному сервері забезпечує їх збереження від зловмисника. Тому для
мінімізації ймовірності зламу log-сервер повинен
бути призначений тільки для збору log-повідомлень
і не повинен виконувати будь-які інші функції.
Висновки
Кожен з методів захисту інформації в
комп’ютерних системах, підключених до мережі
Інтернет, має свої переваги та недоліки, тому вибір
певного методу залежить від напряму та специфіки
роботи. Але попри все найбільш ефективнішим методом варто вважати міжмережевий екран
(Firewall, брандмауер). Саме цей засіб захисту найкраще захистить комп’ютерну систему від несанкціонованого доступу та крадіжки інформації.
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«ПРИМЕНЕНИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АНАЛОГОВЫХ
МИКРОСХЕМ (МAXIM/DALLAS, США) В УЗЛАХ
АВТОМАТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ТОКОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ»

Федин Н.А.,
Рязанский Государственный Радиотехнический Университет
Рязань, Россия
Аннотация.
Кампания MAXIM/DALLAS (США) в настоящее время производит свыше 5 тысяч типов аналоговых
микросхем – больше, чем любой другой производитель в этом сегменте рынка. Более 4 тысяч микросхем
– оригинальные разработки кампании по запатентованным технологиям. В статье рассматриваются
микросхемы для усиления малых уровней сигналов и последующей обработки этих малых уровней.
Ключевые слова: микросхемы, операционные усилители, монитор напряжения, стабилизатор напряжения, защита от короткого замыкания.
Среди
интересных
новинок
кампании
MAXIM/DALLAS необходимо выделить некото-

Параметр

рые микросхемы с уникальными параметрами, выделяющими их на фоне продукции конкурентов
(Таблица 1).

Таблица 1
Характеристики некоторых операционных усилителей MAXIM/DALLAS
Тип
ОУ
MAX4040 –
MAX4130 –
MAX406 – MAX419
MAX4044
MAX4134

Напряжение питания, В
Ток потребления, мА
Напр. смещения Vos макс., мкВ
Входное напряжение
шумов, пА/Гц–1/2
Входное смещение
Ibias макс., нА
Полоса пропускания
BW, МГц
Температурный диапазон
Особенности

2,4…5,5;
±1,2…±2,75
0,012
2500

2,5…10;
±1,25…±5
0,001
500…4000

2,7…6,5;
±1,35…±3,25
1
600…1500

0,05 (при 1 кГц)

–

0,4 (при 1 кГц)

10

0,01

150

0,09

0,004…0,15

10

– 40…85°С

0…70°С/
– 40…85°С/
– 55…125°С

– 40…85°С

Низкая стоимость

Малое потребление

Рассмотрим специализированные операционные усилители (далее – ОУ) для измерения тока:
 MAX4376 – MAX4378;
 MAX4080 – MAX4081;
 MAX4373 – MAX4375;
и мониторы напряжения:
 MAX8211 – MAX8212.
Подробнее рассмотрим операционные усилители MAX4080 – MAX4081.
Вышеупомянутые ОУ ориентированы на применение в автомобильных приложениях при рабочей температуре от минус 40 ºС до плюс 125 ºС и
имеют широкий диапазон питающего напряжения
(4.5 – 76 В) и такую же допустимую величину синфазного напряжения.

Работа на нагрузку
250 Ом

Выпускается три варианта каждой микросхемы с фиксированными гарантированными коэффициентами усиления, что практически перекрывает весь мыслимый диапазон потребностей при
применении в узлах контроля тока.
Применение этих микросхем дает возможность производить измерение токов потребления с
точностью 0.1 % во всем рабочем диапазоне. Опытным путем была установлена возможность расширения рабочего диапазона температур от минус 60
ºС до плюс 125 ºС. Дрейф выходного напряжения
(точность измерения тока) составлял при этом не
более 1 % за 48 часов работы.
В качестве примера применения ОУ –
MAX4080 на Рисунке 1 приведена часть структур-
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ной схемы защиты стабилизатора напряжения постоянного тока (ЗСНПТ) от короткого замыкания
(далее – КЗ).

вх

R1
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СКТН

СЗКЗ

вых

Питание ОУ
Рисунок 1 – Структурная схема ЗСНПТ от короткого замыкания
Сигнал, пропорциональный величине протекающего
тока,
снимается
с низкоомного (0,01 Ом) шунта (R1) и поступает на
вход схемы контроля тока нагрузки (СКТН) c коэффициентом усиления 20. СКТН включает в себя
операционный усилитель MAX4080FAUK, не требующий отдельного источника питания, что упрощает схемотехнику данного устройства. При токе
короткого замыкания 10 А напряжение на выходе
ОУ составит 2 В. Далее, напряжение с выхода
MAX4080FAUK поступает на вход схемы защиты
от КЗ (СЗКЗ), в состав которой входит монитор
напряжения MAX8212MJA.
Монитор напряжения MAX8212MJA представляет собой, объединенные в одном корпусе
прецизионный термокомпенсированный источник
опорного напряжения 1.15 В, компаратор напряжений и триггерную схему. Такая интеграция в одном
корпусе значительно улучшает общие показатели
схемы, упрощает топологию печатных плат. Преимущества применения MAX8212MJA в сравнении
с традиционными схемно-техническими решениями:
1) возможность установки программируемого «гистерезиса по току короткого замыкания»;
2) возможность реализации «защелки» минимально затратным путем;
3) функция «открытый сток» при довольно
большом выходном токе, т.е. возможность и простота сопряжения с оптоэлектронными устройствами;

4) микромощное потребление.
В случаях, когда уровень напряжения в узлах
контроля не превышает 28 В особый интерес представляют микросхемы MAX4373 – MAX4375, которые представляют собой комбинацию масштабирующего токового усилителя, компаратора и источника опорного напряжения уровня 0.6 В,
объединенных в одном корпусе.
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМ ОСВІТЛЕННЯ
ЗАКЛАДІВ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА

Якимчук Д.М.,
кандидат технічних наук,
Херсонський державний університет,
Херсон, Україна
EFFICIENCY OF USE LIGHTING SYSTEMS OF HOTEL-RESTAURANT BUSINESS
FACILITIES
Yakymchuk D.M.,
Ph.D., Kherson State University,
Kherson, Ukraine
Анотація
В статті досліджено ефективність використання систем освітлення закладів готельно-ресторанного господарства з урахуванням дійсної потужності та визначено відповідні характеристики. Запропоновано врахування дійсної потужності ламп для покращення точності розрахунків. Вперше запропоновано використання коефіцієнта розбіжності потужності, що враховує номінальну та дійсну потужності систем освітлення.
Проведено експериментальні дослідження із виявлення взаємозв’язку номінальної, розрахункової і дійсної потужностей ламп та побудовано відповідні графічні залежності. Встановлено середні показники
відхилення вказаних потужностей для різних типів ламп. Отримано величини та характер зміни коефіцієнта розбіжності потужності для різних систем освітлення.
Ключові слова: система освітлення, готельно-ресторанне господарство, галузь гостинності, ефективність, джерело світла, лампа, потужність, коефіцієнт розбіжності потужності, сфера послуг.
Abstract
In the article investigated the efficiency of use lighting systems of hotel-restaurant business facilities with
valid power consider and defined appropriate characteristics. Considering the actual power of lamps for improve
the accuracy of calculations are proposed. In the first time offered the use of power discrepancies coefficient, that
consider the nominal and real power of lighting systems.
Conducted experimental researches from detection of intercommunication of nominal, calculation and actual
lamps powers and built corresponding graphic dependences. The average indicators of deviation these powers for
different types of lamps are defined. Sizes and character of change of power discrepancies coefficient for different
lighting systems are obtained.
Keywords: lighting system, hotel-restaurant business, hospitality industry, efficiency, light source, lamp,
power, power discrepancies coefficient, services industry.
Постановка проблеми
Сьогодні економіка України знаходиться в незадовільному стані. Застаріле обладнання, недостатнє фінансування, неефективне використання наявних ресурсів та багато інших факторів погіршують
економічне становище більшості галузей народного господарства. Такі негативні тенденції стосуються і сфери послуг.
Готельно-ресторанне господарство як складова сфери послуг відіграє значну роль в становленні економіки України. Хоча прибутковість галузі у порівнянні із світовими стандартами незначна, однак це суттєвий приріст грошових
надходжень.
Ефективність функціонування закладів готельно-ресторанних господарств характеризується
багатьма чинниками, одним із яких є використання
сучасного обладнання. Це системи опалення, освітлення кондиціювання повітря та інші. Якісна робота вказаного обладнання забезпечує необхідний

розвиток галузі. Ефективність використання систем
освітлення також посідає значну роль в наданні якісних послуг.
Однак, цій проблематиці серед вчених приділено недостатньої уваги, що унеможливлює належне їх застосування в закладах готельно-ресторанного господарства.
Аналіз останніх досліджень та публікацій
На сьогодні практично відсутня науково обґрунтована інформація щодо економічних характеристик систем освітлення в закладах готельно-ресторанних господарств, їх вибору за ефективністю та
економічною доцільністю. Варто відмітити, що
врахування дійсної потужності ламп в системах
освітлення практично не досліджене.
Існуючі роботи [1-4] не дозволяють підібрати
необхідне обладнання, особливо для галузі гостинності. Також, вченими фактично не врахований фактор енергозбереження, що негативно впливає на
якісний розрахунок необхідних систем освітлення.
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При цьому варто відмітити, що ефективність їх використання є комплексним критерієм якісної роботи та функціонування сфери послуг та займає важливе місце в її розвитку.
Формулювання мети
Метою роботи є дослідження ефективності використання систем освітлення закладів готельноресторанних господарств з урахуванням їх дійсної
спожитої потужності.
Виклад основного матеріалу
Для забезпечення освітлення приміщень в закладах готельно-ресторанних господарств використовуються лампи різного призначення та типів [35], найбільшого поширення серед яких отримали
розжарення, люмінесцентні та світлодіодні. На ефективність їх використання впливають наступні характеристики: вартість ламп, вартість спожитої електроенергії за фіксований період, термін їх окупності, величина економії електроенергії.
Одним із критеріїв оцінки ефективності їх використання може слугувати найменша вартість експлуатації. На вказаний фактор впливає потужність
джерела світла та вартість електроенергії. Другорядне значення посідають вартість освітлювальної установки та кількість ламп, які вийдуть з ладу за певний проміжок часу.
Якщо розглядати потужність джерела світла,
то варто зауважити, що існуючі методики розрахунку ефективності систем освітлення [1,2,3,6] не забезпечують якісного врахування цього параметру.
В роботах [1,6] враховується лише паспортна потужність, яку вказують виробники, а в роботі [2] розглядаються вказані системи з урахуванням лише
одиниці світлового потоку.
Як відомо [7] фактична потужність ламп відрізняється від паспортної в значному діапазоні. З однієї сторони це позитивно впливає на загальне енергоспоживання систем освітлення, так як фактично
відбувається зменшення їх енергоємності. Однак,
не врахування дійсної потужності ламп значно зменшує точність розрахунків, що негативно впливає
на розрахунок ефективності використання систем
освітлення в закладах гостинності.
Розрахункова потужність ламп визначається за
наступними формулами [8-10]:

де

N RI

N RI  U  I ,

(1)

N RII  U  I   ,

(2)

– розрахункова потужність ламп роз-

жарювання;

N RII

– розрахункова потужність люмінесцен-

тних та світлодіодних ламп;
U – напруга мережі;
I – спожитий струм;
 – коефіцієнт потужності.
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В лампах розжарювання вся потужність є активною [8-10], тому коефіцієнт потужності не використовується (формула 1). Розрахункова потужність люмінесцентних та світлодіодних ламп обчислюється з врахуванням коефіцієнта потужності
(формула 2). Однак, більшість виробників цей параметр не вказують, або вказують із суттєвими неточностями, що унеможливлює якісний розрахунок
необхідних параметрів систем освітлення.
Так наприклад, відома на українському ринку
китайська фірма Maxus для світлодіодної лампи загального призначення 1-LED-567 потужністю 15Вт
вказує такі параметри U , I та  , в результаті обчислення яких за формулою (2) потужність становитиме 12,65Вт, що на 15,67% відрізняється від паспортної (номінальної). При цьому виробник позиціонує її як аналог лампи розжарювання
потужністю 125Вт з світловим потоком 1400лм, в
той час як аналогічна лампа розжарювання характеризується світловим потоком 1760лм. В такому
випадку розбіжність за світловим потоком становить 25,71%.
Таким чином, розрахункова потужність не
може слугувати ефективним критерієм ефективності використання систем освітлення закладів готельно-ресторанних господарств. Тому, існує необхідність врахування дійсної потужності ламп, спожитої з мережі.
Для вирішення поставленої мети вперше запропоновано використовувати коефіцієнт розбіжності потужності

kR ,

який повинен враховувати

номінальну та дійсну потужності. Для його розрахунку потрібно провести експериментальні дослідження з визначення дійсної потужності, що споживається з мережі для різних типів джерел світла.
Для цього використано експериментальне вимірювальне обладнання [3,5]. В дослідженнях використано лампи розжарювання загального призначення потужністю 100Вт, люмінесцентні та світлодіодні лампи з середніми потужностями 23Вт та
14Вт відповідно. Всі лампи з цоколем Е27, грушоподібної форми та кольоровою температурою в діапазоні 2700…6500К. Напруга мережі становила
220 В з частотою 50 Гц.
Після налаштування експериментального вимірювального обладнання знімались отримані дані,
які далі опрацьовувались на комп’ютері.
Методами математичної статистики визначено
мінімально необхідну кількість дослідів, що забезпечує потрібну точність вимірювань. Отримані в
результаті експериментів дані за вище вказаними
методиками оброблялись за допомогою пакетів
прикладних програм Maple, MathCAD та Excel.
Точність проведених досліджень відповідає
встановленим вимогам і знаходиться в межах допустимих 5%.
За результатами проведених досліджень встановлено взаємозв’язок номінальної Nn, розрахункової NR і дійсної NE потужностей ламп та побудовано
відповідні графічні залежності (рис. 1).
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Рис. 1. Графічна залежність зміни потужностей ламп: 1 – розжарення;
2 – люмінесцентних; 3 – світлодіодних
Характер зміни вказаних потужностей свідчить про тенденцію до її зменшення при використанні номінальних, розрахункових та дійсних значень відповідно. Найменша потужність, а отже і
найбільша точність характерна для даних, отриманих експериментальним шляхом (рис. 1). Найбільшою потужністю і відповідно найменшою точністю
характеризуються номінальні значення.
В результаті проведених досліджень визначено, що фактична потужність всіх типів ламп відрізняється від номінальної в діапазоні від 2,78% до
13,88% з тенденцією до зменшення. Лише в одному
випадку спостерігалось збільшення спожитої потужності на 3,75%.
Встановлено середні показники відхилення

дійсної потужності від номінальної та розрахункової, які становлять: 6,49% для ламп розжарювання,
10,72% для люмінесцентних ламп і 4,18% для світлодіодних ламп.
Для розрахунку коефіцієнта розбіжності потужності

kR

для всіх типів ламп використано отри-

мані експериментальні дані. При цьому для збільшення точності використано дані фірм-виробників
OSRAM і PHILIPS, в яких спостерігались найменші
відхилення за спожитою потужністю та величиною
світлового потоку.
Згідно проведених розрахунків встановлено
величини та характер зміни коефіцієнта розбіжності потужності

kR

для різних ламп (таблиця 1).

Таблиця 1
Характеристики основних відхилень систем освітлення закладів гостинності
Технічні показники
Коефіцієнт розДіапазон
Середнє відхиСереднє відхибіжності потуТип лампи
відхилень від номі- лення від номіналення величини
жності,
нальної потужності льної потужності
світлового потоку
Розжарювання
Люмінесцентна
Світлодіодна

ΔP, %

ΔPсер, %

Δλсер, %

kR

5,13…7,85
7,56…13,88
2,78…5,58

6,49
10,72
4,18

12,38
15,64
9,73

0,94
0,89
0,96

Таким чином, дійсна спожита потужність ламп
всіх типів визначатиметься за наступною формулою:

N d  N n  k ,
R

де

Nn

(3)

– номінальна потужність ламп різних

типів.
Отримані характеристики основних відхилень

систем освітлення закладів гостинності (табл. 1) дозволяють встановити закономірності зміни їх основних технічних показників. Виявлено, що найбіль-

kR харакR
терний для люмінесцентних ламп ( k  =0,89),
R
найменший – для світлодіодних ламп ( k  =0,96).

ший коефіцієнт розбіжності потужності

Висновки
Проаналізовано ефективність використання
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систем освітлення в закладах готельно-ресторанного господарства та визначено відповідні характеристики. Запропоновано враховувати дійсну потужність ламп, що споживається з мережі для покращення
точності
розрахунків.
Вперше
запропоновано використовувати коефіцієнт розбіжності потужності

kR , який враховує номінальну

та дійсну потужності систем освітлення. Проведено
експериментальні дослідження із виявлення взаємозв’язку номінальної Nn, розрахункової NR і дійсної NE потужностей ламп та побудовано відповідні
графічні залежності. Встановлено середні показники відхилення вказаних потужностей, які складають: 6,49% для ламп розжарювання, 10,72% для
люмінесцентних ламп і 4,18% для світлодіодних
ламп. Отримано величини та характер зміни коефіцієнта розбіжності потужності

kR

для різних типів

ламп. Виявлено, що найбільший коефіцієнт розбіжності потужності

kR

характерний для люмінесце-

R

нтних ламп ( k  =0,89), найменший – для світлодіR

одних ( k  =0,96).
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Таблиця істинності функції декодування

x11 x22

x33

x12 x13 x21 x23

x31 x32

x11d x22d x33d

1

0

0

1

1

0

1

1

0

1

1

0

0

1

0

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

0

1

1

1

1

1

1

1

0

1

0

0

0

0

1

1

1

0

0

1

0

0

1

0

1

1

0

1

1

1

0

1

1

1

1

0
1

0
1

1
1

1
1

0

1
0

1
1

1
1

0
1

0
0

0
1

0
1

1

1

0

0

1

1

0

1

1

1

0

0

В таблиці 3 визначено модель побудови додат-

x12 , x13 , x21 , x23 , x31 , x32
через основні елементи - x11, x22 , x33 моделі кокових елементів

дування та

Fd

Для подальшого отримання залежностей необхідно формалізувати дані з таблиці 3 на основі
мінімізацію даних за допомогою карт Карно.
Карти Карно для мінімізації таблиці 3 представлено в наступному вигляді.

d
d
d
x11
, x22
, x33
моделі декодування.
Таблиця 4
Карта Карно для отримання функції декодування

F

d

В результаті мінімізації були отримані наступні результати:

F11  x11x22  x11x33 ;
F12  x22  x11x33  x11x33  x22  x11  x33  ;
F13  x33  x11x22  x11x22  x33  x11  x22  ;
F21  x11  x22x33  x22x33  x11  x22  x33  ;
F22  x11x22  x22 x33 ;
F23  x33  x11x22  x11x22  x33  x11  x22  ;
F31  x11  x22x33  x22x33  x11  x22  x33  ;
F32  x22  x11x33  x11x33  x22  x11  x33  ;
F33  x11x33  x22 x33 .

В результаті мінімізації було отримано модель
прямих та обернених базових операцій.
Тепер, більш детально розглянемо отримання
методу синтезу базових операцій кодування для

криптоперетворення. Для цього, представимо
визначені результати мінімізації операцій кодування у вигляді таблиці 5.
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x11
F21  x22  x11  x33 
F31  x33  x11  x22 

Синтез базових операцій кодування

F12  x11  x22  x33 

x22
F32  x33  x11  x22 

Для подальшого дослідження отримання методу синтезу базових операцій кодування, необхідно вивести дискретну модель визначення базових груп операцій для криптоперетворення.

F92k ,46,27
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Таблиця 5

F13  x11  x22  x33 

F23  x22  x11  x33 
x33

Для цього модифікуємо дискретну модель
поєднання матриці перестановок та матриці доповнення представлену за допомогою виразу:

1 0 1
1 1 1
d
 1 0 0 ⇒ F83,116,78  0 1 1 .
1 1 0
1 0 0

Для подальшого дослідження замінимо основні та додаткові елементи моделі, відповідними
їм елементами приведеними в таблиці 5.

В результаті отримаємо модифіковану матричну дискретну модель наступного вигляду представлену за допомогою виразу 3.

x11
x11  x22  x33  x11  x22  x33 

F k   x22  x11  x33 
x22
x22  x11  x33  
 x33  x11  x22  x33  x11  x22 

x33

Тепер, відобразимо модифіковану матричну
дискретну модель для кодування функцій представлену виразом (3) за допомогою дискретної моделі
представлення криптографічних операцій.

F92k , 46, 27

(4)

В результаті було отримано узагальнену дискретну модель базових груп операцій кодування
для криптографічного перетворення, яка представлена в наступному вигляді:

x1  x11   x2   x11  x22  x33 


 x1  x11  1 x3  x11  x22  x33  
x  x   x   x  x  x 

k
2
22
1
22
11
33

F 
 x2  x22  1 x3  x22  x11  x33   .

x3  x33   x1   x33  x11  x22 


 x3  x33  1 x2  x33  x11  x22  


Тепер, перевіримо правильність отриманої
дискретної моделі базових груп операцій кодування. Для цього скористаємося таблицею істинності для трьох розрядних функцій.
Підставивши визначені в таблиці істинності
значення основних елементів у вираз (5) та виконавши операції рівнозначності, суми по модулю 2 і

(3)

Для цього у виразі наведеному нижче

 x1  x2  x1  x3 
 x1  x2  x1  x3 
  x1  x2  x2  x3   F83d ,116,78   x1  x2  x2  x3 
 x1  x3  x2  x3 
 x1  x3  x2  x3 

замінимо значення основних та додаткових
елементів операції кодування відповідними значеннями з виразу (3).

(2)

(5)

кон’юнкції отримаємо результат, який представлено у таблиці 6, де

x11, x22 , x33 – значення пер-

шого, другого та третього основного елемента елементарної операції, ЕФ1, ЕФ2, ЕФ3 – значення першої, другої та третьої елементарної функції
операції криптоперетворення.
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Таблиця істинності визначення базової групи операцій для кодування
рення
Базова група операцій

x11 x22

Fk
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Таблиця 6
для криптоперетво-

x33

ЕФ1

ЕФ2

ЕФ3

0

0

0

x1  x2  x1  x3

x1  x2  x2  x3

x1  x3  x2  x3

0

0

1

x1  x2  x1  x3

x1  x2  x2  x3

x1  x3  x2  x3

0

1

0

x1  x2  x1  x3

x1  x2  x2  x3

x1  x3  x2  x3

0

1

1

x1  x2  x1  x3

x1  x2  x2  x3

x1  x3  x2  x3

1

0

0

x1  x2  x1  x3

x1  x2  x2  x3

x1  x3  x2  x3

1

0

1

x1  x2  x1  x3

x1  x2  x2  x3

x1  x3  x2  x3

1

1

0

x1  x2  x1  x3

x1  x2  x2  x3

x1  x3  x2  x3

1

1

1

x1  x2  x1  x3

x1  x2  x2  x3

x1  x3  x2  x3

Отримані в таблиці 6 результати елементарних
функцій утворюють першу базову групу операцій
отриману внаслідок обчислювального експерименту.

F11  x11x22  x11x33

F21  x11  x22  x33 

F31  x11  x22  x33 

Далі, визначимо спосіб отримання методу синтезу базових операцій криптографічного перетворення для функції декодування. Для цього, представимо результати мінімізації операцій декодування
у вигляді таблиці 7.

Синтез базових операцій декодування

F12  x22  x11  x33 
F22  x11x22  x22 x33

F32  x22  x11  x33 

Для подальшого дослідження методу синтезу
базових операцій декодування, модифікуємо дискретну модель операції декодування представлену
за допомогою виразу (2). Для цього замінимо основні та додаткові елементи моделі, відповідними
їм елементами приведеними в таблиці 7.

Таблиця 7 –

F13  x33  x11  x22 

F23  x33  x11  x22 

F33  x11x33  x22 x33

В результаті отримаємо дискретну модель
функцій декодування для першої групи базових
операцій в наступному вигляді:

x22  x11  x33  x33  x11  x22  
 x11x22  x11x33
F d   x11  x22  x33  x11x22  x22 x33
x33  x11  x22  .
 x11  x22  x33  x22  x11  x33  x11x33  x22 x33 

Тепер для подальшої перевірки представимо
отриманий вираз (6) для декодування функцій за
допомогою дискретної моделі представлення криптографічних операцій. При цьому, замінимо у виразі (4) значення основних та додаткових елементів

(6)

операцій криптоперетворення функцій декодування відповідними їм значеннями представленими
в таблиці 7.
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x1  x11 x22  x11 x33   x2  x22  x11  x33  


 x1  x11 x22  x11 x33   1 x3  x33  x11  x22  

x  x x  x x   x  x  x  x  
11 22
22 33
1
11
22
33
 (7)
Fd   2












x
x
x
x
x
x
x
x
x




1






2
11 22
22 33
3
33
11
22
x3  x11 x33  x22 x33   x1  x11  x22  x33  


 x3  x11 x33  x22 x33   1 x2  x22  x11  x33  


Далі необхідно перевірити правильність отриманої дискретної моделі базових груп операцій декодування. Для цього, скористаємося таблицею
істинності для трьох розрядних функцій.
Підставивши визначені в таблиці істинності
значення основних елементів у вираз (7) та виконавши операції рівнозначності, суми по модулю 2 і
кон’юнкції отримаємо результат, який представлено у таблиці 8.
Отримані в таблиці 8 результати елементарних
функцій утворюють першу базову групу операцій

декодування отриману внаслідок обчислювального
експерименту.
Дослідивши отримані моделі функцій кодування та декодування представлені виразами (5) та
(7) можна зробити висновок, що суть методу синтезу базових операцій криптографічного перетворення
полягає
в
змінні
значень

x11, x22 , x33  0,1 , що дає змогу отримати

вісім базових операцій криптографічного перетворення для кодування та декодування функцій.

Таблиця істинності визначення базової групи операцій для декодування
рення
Базова група операцій

x11 x22

F

d

Таблиця 8
для криптоперетво-

x33

ЕФ1

ЕФ2

ЕФ3

0

0

0

x1  x2  x1  x3

x1  x2  x2  x3

x1  x3  x2  x3

0

0

1

x1  x2  x1  x3

x1  x2  x2  x3

x1  x3  x2  x3

0

1

0

x1  x2  x1  x3

x1  x2  x2  x3

x1  x3  x2  x3

0

1

1

x1  x2  x1  x3

x1  x2  x2  x3

x1  x3  x2  x3

1

0

0

x1  x2  x1  x3

x1  x2  x2  x3

x1  x3  x2  x3

1

0

1

x1  x2  x1  x3

x1  x2  x2  x3

x1  x3  x2  x3

1

1

0

x1  x2  x1  x3

x1  x2  x2  x3

x1  x3  x2  x3

1

1

1

x1  x2  x1  x3

x1  x2  x2  x3

x1  x3  x2  x3

Визначивши суть методу синтезу базових операцій криптографічного перетворення, можна зробити висновок, що синтез операцій криптографічного перетворення на основі отриманих дискретних моделей полягає в наступному:
1. Синтезі всіх базових операцій криптографічного перетворення;
2. Для кожної отриманої операції необхідно
зробити перестановку, що збільшить їх кількість в
6 разів;
3. Для збільшення кількості операцій необхідно використати операції інверсій, що збільшить
кількість операцій перетворення ще у 8 разів.
Результатом обчислювального експерименту є
384 операції криптографічного перетворення для
трьохрозрядних елементарних функцій.
Висновки. Отже, результатом роботи є проведена мінімізація базових операцій та отримані
аналітичні залежності базових операцій на основі

першої групи базових операцій криптографічного
перетворення.
В результаті мінімізації було визначено модель
прямих та обернених базових операцій. Отримано
узагальнену дискретну модель базових груп операцій для кодування та декодування інформації.
На основі проведених розрахунків було визначено суть методу синтезу базових операцій криптографічного перетворення, результатом якого є
визначені 384 операції криптографічного перетворення для трьохрозрядних елементарних функцій.
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SATELLITE MAP CLOUDS ANALYSIS by COLOR CONCENTRATION
FEATURES
Pianykh O.P.,
Melnyk R.A.
Lviv Polytechnic National University
weather. [1] The interpretation of satellite maps is
essential for understanding the weather changes. [2]
Analysis of satellite maps allows determining
the location of thunderstorm cells, hurricanes, fronts,
fog and clouds. Analyzing can be done by processing
RGB color maps of area with clouds. Weather varies
in time and space, so for its analysis there is used
series of 5 maps (animated series), allowing to predict
future behavior and move of clouds in a short period
of time.[3-4]. There are many works devoted to
extracting image features. In particular, in [5 - 8]
contain the regions, block color histogram and
invariant factors. [9 ] present algorithms to form the
Annotation
Observations with tools on meteorological main objects of attention and their quantitative
satellites are widely used in the analysis of the characteristics. Various characteristics of texture and
algorithms of calculation are proposed in [10].
Two Europe satellite maps are presented on fig.1.

Paper describes the approach of analysing
satellite map images. Colour intensity and
concentration features to get qualitative and
quantitative dynamical characteristics are used.
The approach proposes to calculate squares and
perimeters of pixels in different color ranges.
Based on this data it can be possible to monitor
clouds moving using color concentration also.
Key words: image, clouds, colour square,
colour perimeter, concentration, cloud mass
centres, colour intervals.

Fig.1 – Examples of Europe satellite map in RGB colors
To determine the quantitative characteristics of
clouds on maps a few colour intervals were selected.
They define different cloud types and structures. On
the above maps the clouds are shades of gray and
orange in such intervals with the upper and lower
boundaries:
- grey :
(R250, G250, B250 - R214, G214, B214 ),
(R214, G214, B214 - R180, G180, B180);
- dark-orange:
(R250, G140, B90 - R150, G10, B10);
- light-orange:
(R224, G203, B155 - R179, G130, B80),
(R250, G240, B190 - R200, G170, B155).

By applying different image processing
algorithms it is possible to analyze the growth or
reduction of the clouds mass, their movement in time
and space. To determine characteristics, firstly image
is divided into rectangular areas (sections) in which
then there is calculation of square in each colour area
and the perimeters of these colour pixels; after that,
cloud mass centres could be found using detected
squares of areas and the colour concentration.
1.
Cloud areas detection
In each image section there is selection and
detecting colour of each pixel in a loop through all
pixels. If the pixel colour is in one of the cloud colour
intervals, then pixels coordinates are marked and
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added to the array of the corresponding points for the
colour range in this part of the image. Total pixels are
elaborated as follows .
(1)
,

where

– j- a part of image,

–

– area’s square in j-part of image
і- color interval,
from і-interval.
The example of color area’s squares for
different color ranges are given in the Table 1. (4
image parts – in rows, color intervals – in columns):

Table 1 – Detected area’s squares for image

These tables are calculated for each image. Comparison of color area’s squares demonstrates increasing or
decreasing areas of clouds in time. (Fig. 4)
2.
Cloud
areas
perimeter
determination
Modification of edge- finding algorithm is used
for the perimeters of color areas detecting. In each
part of image pixels are selected one by one in the

loop and color of the neighbor pixels of each pixel is
detected. If one of the neighbor pixels does not belong
to the current color interval, then the pixel is added to
an array of perimeter`s points. (Fig.3)

Fig 2 – Detecting of perimeter’s pixels
Example of color perimeters for different parts of map image is given in the Table 2:
Table 2 –Color perimeters for map image

The example bellow shows changing squares and perimeters of clouds for different color ranges in time:

Fig 3 – Charts of clouds squares and perimeters
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3.
Color concentration calculation
Based on the above estimates, the calculation
for each color concentration of area in map images
could be found by the next formula :
(2)

where

— concentration of і-color interval,

– perimeter of і-color interval,
–square of area і-color interval.
The example of cloud color concentration
changes in time is displayed on fig.4.

Fig. 4 – Clouds concentration in the first and the second parts of map image
4.
Cloud mass centers detection
To find the mass centers of clouds pixels
coordinates are required within the area of current
color interval, the centers of mass are calculated by
the next formula :

,

(3)

where

– mass center coordinates from і-

interval in j-part of image, – amount of pixels from
і-color interval. Using color mass center, clouds
movement can be detected. On the example bellow,
there are 5 consecutive images, which were made by
satellite from 04/19/15 to 04/20/15/ The arrows show
how clouds were moving; clouds are from the color
range (R250, G140, B90 - R150, G10, B10) and
displayed for 4 part of images (Fig 5):

Fig 5 Directions of clouds movement in time
Conclusion
The approach to analyze the satellite maps and
to determine the dynamical changes in the clouds

mass and movement direction is considered. The
algorithm to detect the clouds areas, perimeter/ color
concentration and mass centers are proposed. Some
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experimental results of the clouds analysis are
presented.
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Анотація
В статті запропоновано підхід, що до
використання розвиненого апарата теоретичних
та експериментальних досліджень складних
фізичних явищ, потужних обчислювальних
засобів та методів чисельного рішення
різноманітних
завдань
по
визначенню

Nikolaeva K.A.,
National Technical University of Ukraine "Kyiv
Polytechnic Institute ", Kyiv, Ukraine
аеродинамічних
характеристик
літальних
апаратів, їх літних даних, пошуку їх оптимальних
параметрів і режимів польоту.
Об'єкт дослідження – траєкторія космічних
літальних апаратів і авіаційних літальних
апаратів.
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Мета роботи – розрахунок оптимальної
траєкторії та визначення параметрів і режимів
польоту.
Метод дослідження – статистичний аналіз
літних даних, оптимальних параметрів і режимів
польоту.
Динаміка польоту літака, або аеромеханіка,
є науковою дисципліною, яка розглядає питання,
пов'язані з дослідженням траєкторій руху літака,
його стійкості і керованості. Дана програмна
система спирається на основні положення
теоретичної механіки, аеродинаміки, теорії
автоматичного управління та інших дисциплін .
Зважаючи на велику складність завдання
дослідження руху літака зазвичай вирішується в
два етапи.
На першому етапі літак розглядається як
керована матеріальна точка з масою, рівною масі
літака, яка здійснює рух під дією сил,
прикладених до всього літака. Це дозволяє
розраховувати траєкторію і вивчити різні режими
польоту літака (горизонтальний політ, набір
висоти, зниження, зліт, посадку, маневри та інше).
На цьому етапі визначаються льотнотехнічні
характеристики літака: діапазони висот і
швидкостей, в яких можливий безпечний політ
літака з урахуванням обмеження допустимих
режимів польоту; дальність і тривалість польоту;
маневрені
характеристики;
злітнопосадочні
характеристики.
На другому етапі літак розглядається як
матеріальне тіло, що рухається під дією моментів
сил, прикладених до літака. На цьому етапі
визначаються моменти, що діють на літак;
характеристики його стійкості і керованості;
досліджуються питання забезпечення стійкості і
керованості літака [1].
Результати статті можуть бути упроваджені
у моделюванні у галузі авіації та космонавтики.
Прогнозні припущення щодо розвитку
об'єкта дослідження – пошук оптимальної
траєкторії.
Ключові слова: статистичний аналіз літних
даних, розрахунок оптимальної траєкторії.
ABSTRACT
The article suggested approach for using the
machine developed theoretical and experimental
studies of complex physical phenomena powerful
computational tools and methods for the numerical
solution of various tasks to determine the
aerodynamic characteristics of aircraft, their
summertime data, finding their optimal parameters
and modes of flight.
Object of study - the trajectory of the spacecraft
and aviation aircraft.
Purpose - calculation and determination of the
optimal trajectory parameters and modes of flight.
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Method research - a statistical analysis of flight
data, the optimal parameters and modes of flight.
The dynamics of flight, or aeromechanics a
discipline that considers issues related to the study of
trajectories of aircraft, its stability and handling. This
software system is based on the main provisions of
theoretical mechanics, aerodynamics, automatic
control theory and other disciplines. Given the very
difficult task of research aircraft movement usually
solved in two stages.
In the first phase plane is seen as controlled
material point with a mass equal to the mass of the
aircraft, which carries traffic under the influence of
forces applied to all aircraft. This allows you to
calculate the trajectory and explore different modes
of flight (horizontal flight, climb, decline, takeoff,
landing, maneuvers, etc.). At this stage, the
lotnotehnichni performance data: range of altitudes
and speeds, where possible safe flight considering
restrictions permissible modes of flight; range and
duration of flight; maneuvering characteristics;
zlitnoposadochni characteristics.
In the second phase the aircraft is considered as
material body moving under action points forces
applied to the aircraft. At this stage, the moments
acting on the aircraft; its characteristics of stability
and controllability; investigated the issue of stability
and controllability of the aircraft. [1]
Results of articles can be introduced in the
simulation of Aeronautics and Astronautics.
Projected assumptions about development of
object of research - the search for the optimal
trajectory.
Keywords: statistical analysis of flight data,
calculation optimal trajectory.
Інтенсивність повітряного руху наприкінці
XX століття призвела до посилення вимог, що
накладаються на траєкторію польоту цивільного
літального апарату. У той же час зростання цін на
авіаційне паливо, технічне обслуговування
літальних апаратів і вартість їх компонентів
призводять до необхідності оптимізації траєкторії
руху літального апарату та оптимізації
розрахунку траєкторій із застосуванням сучасних
технологій. Таким чином, актуальність роботи
обумовлена
необхідністю
підвищення
економічної
ефективності
експлуатації
літального апарату шляхом моделювання
траєкторії польоту та стабілізації літального
апарату згідно цій траєкторії від злету до посадки.
Розглянемо рух твердого тіла щодо
інерціальної системи відліку, тобто системи, яка
переміщається поступально, прямолінійно і
рівномірно.
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З основних теорем динаміки твердого тіла
випливає, що:
�⃗
𝑑𝑑𝑄𝑄
𝑑𝑑𝑑𝑑

�⃗
𝑑𝑑𝐾𝐾

��⃗ ,
= 𝐹𝐹⃗ , 𝑑𝑑𝑑𝑑 = 𝑀𝑀
(1)
�⃗ - головний вектор кількості руху
де 𝑄𝑄
�⃗ - головний момент щодо центру
твердого тіла, 𝐾𝐾
мас кількості руху твердого тіла; 𝐹𝐹⃗ - головний
��⃗
вектор зовнішніх сил, що діють на тверде тіло, 𝑀𝑀
- головний момент щодо центру мас зовнішніх
сил, діючих на тверде тіло.
Літак є системою змінного складу.
Отримаємо рівняння руху його твердої оболонки,
використовуючи принцип затверділості. Згідно з
цим принципом рівняння руху твердої оболонки
літака має вигляд рівняння руху твердого тіла,
якщо уявити, що система в даний момент часу
затверділа, і до отриманого фіктивного твердого
тіла прикладені зовнішні сили, що діють на
систему, наприклад реактивні сили, внутрішні
сили Коріоліса і варіаційні сили.
Реактивні сили обумовлені приєднанням і
відділенням часток. Внутрішні коріолісові сили
інерції виникають через відносного руху мас
усередині твердої оболонки тіла при її обертанні,
в більшості задач динаміки польоту літака цими
силами можна знехтувати. Варіаційні сили
обумовлені нестаціонарністю руху мас усередині
оболонки тіла.
Прийнято об'єднувати разом реактивну
силу,
статичні
сили
від
різниці атмосферного тиску і тиску газів у
вхідному
перерізі
повітрозабірника і у вихідному перетині сопла
двигуна,
і
варіаційні
сили,
викликані
нестаціонарностью руху мас усередині оболонки
тіла. Отриману таким чином силу називають
силою тяги двигуна 𝑃𝑃�⃗. Момент цієї сили відносно
��⃗р.
центру мас літака позначимо через 𝑀𝑀
Зовнішні сили, не пов'язані з роботою
рухової установки і не включені в силу тяги 𝑃𝑃�⃗ , і
момент цих сил позначимо відповідно як 𝐹𝐹⃗ вн і
��⃗вн.
𝑀𝑀
Таким чином, можна записати:
��⃗ = 𝑀𝑀
��⃗вн + 𝑀𝑀
��⃗р
𝐹𝐹⃗ = 𝐹𝐹⃗ вн + 𝑃𝑃�⃗, 𝑀𝑀

(2)

Тоді векторні рівняння (1) для кількості
руху і моменту кількості руху літака в
інерціальній системі відліку приймуть вигляд:

�����⃗
𝑑𝑑𝑄𝑄𝑠𝑠
𝑑𝑑𝑑𝑑

= 𝐹𝐹⃗ вн + 𝑃𝑃�⃗,

�����⃗
𝑑𝑑𝐾𝐾𝐾𝐾
𝑑𝑑𝑑𝑑

��⃗вн + 𝑀𝑀
��⃗ р
= 𝑀𝑀

(3)

����⃗ і 𝐾𝐾𝐾𝐾
�����⃗ - кількість руху і момент
де 𝑄𝑄𝑠𝑠
кількості руху щодо центру мас літака, як
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затверділої системи змінного складу (на це вказує
індекс s).
При переході від абсолютного руху до
відносного в правій частини рівнянь необхідно
додати переносну 𝐹𝐹⃗ пер і коріолісову 𝐹𝐹⃗ кор сили
��⃗пер і 𝑀𝑀
��⃗кор:
інерції та моменти цих сил 𝑀𝑀
������⃗отн
𝑑𝑑𝑄𝑄𝑠𝑠
= 𝐹𝐹⃗ вн + 𝑃𝑃�⃗ + 𝐹𝐹⃗ пер + 𝐹𝐹⃗ кор,
𝑑𝑑𝑑𝑑
�����⃗ отн
𝑑𝑑𝐾𝐾𝐾𝐾
��⃗ вн + 𝑀𝑀
��⃗р + 𝑀𝑀
��⃗пер + 𝑀𝑀
��⃗ кор.
= 𝑀𝑀
𝑑𝑑𝑑𝑑

(4)

У
довідкових
таблицях
значення
прискорення
вільного
падіння
зазвичай
наводяться з урахуванням переносної сили інерції
залежно від висоти, тому переносна сила інерції
враховується при визначенні сили тяжіння G, яка
входить в зовнішні сили 𝐹𝐹⃗ вн.
У більшості задач динаміки польоту літака
для швидкостей, менших 1км/с, впливом
коріолісовой сили інерції та її моментів можна
знехтувати.
Остаточно рівняння руху літака у відносній
(неінерціальній) системі відліку запишуться у
вигляді:

�����⃗ отн
𝑑𝑑𝑄𝑄𝑠𝑠
𝑑𝑑𝑑𝑑

= 𝐹𝐹⃗ вн + 𝑃𝑃�⃗,

�����⃗ отн
𝑑𝑑𝐾𝐾𝐾𝐾
𝑑𝑑𝑑𝑑

��⃗вн + 𝑀𝑀
��⃗р
= 𝑀𝑀

(5)

Головний вектор і головний момент
кількості руху визначають наступним чином:
����⃗
�⃗ , �����⃗
𝑄𝑄𝑠𝑠 отн = 𝑚𝑚𝑉𝑉
𝐾𝐾𝐾𝐾 отн = 𝐼𝐼𝜔𝜔
�⃗
(6)

де m - маса літака, I - його момент інерції,
�⃗ - вектор швидкості літака, а 𝜔𝜔
𝑉𝑉
�⃗ - вектор кутової
швидкості обертання літака.
Для отримання скалярних рівнянь руху,
придатних для виконання чисельних розрахунків,
векторні рівняння руху (6) замінюються
еквівалентною
системою
диференціальних
рівнянь, які є проекціями векторних рівнянь на осі
обраної прямокутної системи координат.
Рівняння руху центру мас літака в
проекціях на осі траєкторної системи
координат
Системи координат, що застосовуються в
динаміці польоту літака, являють собою
прямокутні декартові праві системи. Розглянемо
системи координат, що використовуються у
даному контексті.
Нормальна система координат OXgУgZg
(рис. 1). Система містить вісь OYg, спрямовану
вгору по місцевій вертикалі. Під місцевої
вертикаллю розуміють пряму, яка збігається за
напрямком у розглянутій точці сили тяжіння 𝐺𝐺⃗ =
𝑚𝑚𝑔𝑔⃗, де 𝑔𝑔⃗ - прискорення вільного падіння.
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Рисунок 1 - Нормальна система координат

Рисунок 2 - Траєкторна система координат
Початок координат O зазвичай співпадає з
центром мас літака. Напрямок осей OXg та OZg
обирають у відповідності до задачі.

Для визначеності приймемо, що вісь OXg
спрямована з півдня на північ по дотичній до
географічного меридіану. Вісь OZg розташована
паралельно дотичній до паралелі в напрямку із
заходу на схід.
Траєкторна система координат OXкУкZк
(рис. 2). Початок координат O зазвичай збігається
з центром мас літака. Система містить вісь OXк,
спрямовану за вектором швидкості літака
відносно земної поверхні (за вектором земної
���⃗к літака). Вісь OYк розташовується у
швидкості 𝑉𝑉
вертикальній площині, що проходить через вісь
OXк, і спрямована зазвичай вгору від поверхні
Землі.
Розглянемо
відносне
положення
траєкторної і нормальної систем координат (рис.
3). Їх взаємна орієнтація характеризується
траєкторними кутами, що визначають напрямок
земної швидкості літака.
Кут шляху Ψ - кут між віссю OXg
нормальної системи координат і напрямом
����⃗
шляхової швидкості 𝑉𝑉
ш . Кут Ψ додатній, коли
поворот навколо осі OYg, що приводить вісь OXg
до збігу з напрямком шляхової швидкості,
здійснюється за годинниковою стрілкою, якщо
дивитися у напрямку осі OYg. Під шляхової
швидкістю
розуміється
проекція
земної
швидкості ���⃗
𝑉𝑉к на горизонтальну площину OXgZg
нормальної системи координат.
Кут нахилу траєкторії 𝜃𝜃 - кут між
���⃗к і горизонтальною
напрямком земної швидкості 𝑉𝑉
площиною
OXgZg
нормальної
системи
координат. Він приймається позитивним, коли
проекція вектору земної швидкості на вісь OYg
позитивна (рис. 3).

Рисунок 3 - Взаємна орієнтація траєкторної і нормальної систем координат
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Рух центру мас літака описується першим
рівнянням
�����⃗
����⃗ ⃗
системи , яке після підстановки 𝐹𝐹
вн = 𝑅𝑅𝑎𝑎 + 𝐺𝐺 , де
����⃗
𝑅𝑅𝑎𝑎 - головний вектор аеродинамічних сил і 𝐺𝐺⃗ сила тяжіння, прийме вигляд:
����⃗
𝑑𝑑𝑉𝑉
𝑚𝑚 к = 𝑅𝑅�⃗𝑎𝑎 + 𝑃𝑃�⃗ + 𝐺𝐺⃗
(7)
𝑑𝑑𝑑𝑑

Розглянемо сили, що входять в праву
частину векторного рівняння.

Головний вектор аеродинамічних сил ����⃗
𝑅𝑅𝑎𝑎
може бути розкладений по осях швидкісної
системи координат з наступними складовими: Xa
- сила лобового опору (складова по осі OXa, взята
з протилежним знаком); Ya - аеродинамічна
підйомна сила (складова по осі OYa); Za аеродинамічна бічна сила ( складова по осі OZa).

Рисунок 4 - Визначення кута установки двигуна
�
⃗
���⃗к = 𝑉𝑉
�⃗ ) і що на більшій частині
Сила тяги Р зазвичай лежить в площині швидкістю (𝑉𝑉
симетрії літака OXY і становить деякий відомий траєкторії політ відбувається без ковзання (𝛽𝛽 =
кут 𝜑𝜑Р (кут установки двигуна) з додатнім 0) або ковзання незначне.
напрямком осі OX (рис. 4).
Якщо спроектувати векторне рівняння на
⃗
осі
траєкторної
системи координат, то система
Сила тяжіння 𝐺𝐺 = 𝑚𝑚𝑔𝑔⃗ прикладена до
рівнянь
руху
центру
мас літака при відсутності
центру мас літака і спрямована по місцевій
вітру і кута ковзання прийме вигляд:
вертикалі вниз.
Зазначимо, що за відсутності вітру земна
швидкість літака збігається з його повітряної

(8)
У рівняння (8) входить маса літака, яка в
процесі польоту може помітно змінюватися. Тому
до динамічних рівнянь слід додати рівняння, що
описує зміна маси літака: 𝑚𝑚̇ = −𝜇𝜇𝐶𝐶 , де 𝜇𝜇𝐶𝐶 секундні масові витрати палива.

Переміщення літака в просторі описується
кінематичними рівняннями руху центру мас, які
виходять,
якщо
спроектувати
векторне
�����⃗

𝑑𝑑𝑑𝑑
�⃗ , де
кінематичне рівняння:
= 𝑉𝑉
- радіус𝑑𝑑𝑑𝑑
вектор центра мас літака, на осі стартової системи
координат OXcYcZc :

(9)
де xc, yc, zc - координати центру мас літака в
стартовій системі координат, H- висота польоту.
Основний режим руху, що розглядається
надалі, це політ без крену (𝛾𝛾𝑎𝑎 = 0) тобто політ у
вертикальній площині. тоді від системи

залишаться тільки перші два рівняння у багатьох
випадках політ відбувається з малими кутами
атаки, кут установки двигуна 𝜑𝜑Р також малий, і
тому можна вважати, що

58

ВЫПУСК 1(1) 2021

𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐(𝛼𝛼 + 𝜑𝜑р ) ≈ 1, 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠(𝛼𝛼 + 𝜑𝜑р ) ≈ 𝛼𝛼 + 𝜑𝜑р

Як правило, проекція сили тяги на вісь OYк
істотно
менше
підйомної
сили:
.

(10)
З урахуванням цих припущень рівняння
руху літака в вертикальній площині будуть мати
вигляд:

(11)
Ці
рівняння
можна
отримати,
спроектувавши сили P, Xa, Ya і mg на осі
траєкторної системи координат, що збігається при

зроблених допущеннях
пов'язаною (рис. 5).

зі

швидкісною

і

Рисунок 5 - Сили, що діють на літак при польоті у вертикальній площині
Висновки.
Льотні характеристики літального апарату
визначають діапазон режимів польоту, для якого
потрібно дослідити стійкість і керованість руху
літального апарату. Без забезпечення стійкості і
керованості літака неможливий безпечний політ і
реалізація його льотних характеристик. Тому
вирішення задач розрахунку траєкторій і льотних
характеристик літальних апаратів і завдань
дослідження їх стійкості і керованості
взаємопов'язані.
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CALCULATION OPTIMIZATION IN REGULARIZATION ALGORITHMS OF SOLVING RECONSTRUCTION
BLURRED IMAGES PROBLEM
Hart L.L.,
candidate of physico-mathematical sciences, docent, chief of the complex systems optimization’s laboratory of
the calculating mathematics and mathematical cybernetics chair, Oles Honchar Dnipropetrovsk National University
АНОТАЦІЯ
Досліджені теоретичні і практичні аспекти оптимізації обчислень під час застосування алгоритмів регуляризації, основаних на ітеративному методі В.М. Фрідмана, до розв’язання задачі відновлення спотворених
(змазаних та дефокусованих) зображень. Створений програмний продукт дозволяє конвертувати кольорове
зображення в сіре, мо-делювати змазування і дефокусування отриманого зображення та шляхом зведення задачі
відновлення цього зобра-ження до задачі розв’язання інтегрального рівняння Фредгольма І роду типу згортки
отримувати його регуляризова-ний розв’язок. Розглянуто деякі способи суттєвого зменшення обчислювальних
витрат на реалізацію запропонованих алгоритмів, в тому числі проекційно-ітераційний підхід, який до названого
Ключові слова: змазане зображення, інтегральне рівняння І роду, некоректна задача, метод регуляризації Фрідмана, оптимізація обчислень, проекційно-ітераційний алгоритм, наближений розв’язок, відновлення зображення.
класу задач застосовується вперше.
SUMMARY
Theoretical and practical aspects of calculation optimization during the application of regularization algorithms
based on Friedman iterative method to the solution of reconstruction blurred images problem are researched. Created
software allows a user to convert color image into gray, simulate the blurring and de-blurring the obtained image and
receive the regularized solution of the reconstruction this image problem as the problem of solving the Fredholm
integral equation of the first kind. Some ways of essential reducing computing costs for implementation of the proposed
algorithms are described, including the projection-iterative approach which is for the first time applied to this problems
class.
Key words: blurred image, integral equation of the first kind, ill-posed problem, Friedman regularization
method, calculation optimization, projection-iteration algorithm, approximate solution, image reconstruction.
Постановка проблеми. Будь-яка система фор- тичної моделі зображувальних систем, як правило, викомування, передачі та реєстрації відеосигналу не є ристовують лінійне інтегральне рівняння I роду, а сама
ідеаль-ною, а тому вона вносить різні за своїм за-дача відновлення формулюється як типова обернена
фізичним поход-женням спотворення. Наприклад, до
за-дача з неповними даними. Задача обробки і
спотворень призводять аберації в оптичних системах,
відновлення спотворених зображень у загальному
турбулентність
середовища
в
астрономії
та
вигляді може бути сформульована як недовизначена
гідролокації, відносний рух системи, що реєструє, і
обернена задача матема-тичної фізики.
об’єкта. Зображення, які сформо-вані такими
Відомі задачі відновлення спотворених (змазаних,
системами, як правило, не піддаються інтер-претації.
дефокусованих) зображень сформульовані в роботах [1–
Тому досить актуальною є задача відновлення
5] та ін. Вони зазвичай описуються набором
(реконструкції)
початкового
неспотвореного одновимірних інтегральних рівнянь (ІР) Фредгольма I
∞
зображення за заданим спотвореним. В якості досить роду типу згортки
повної матемаAw ≡ ∫ h(x − ξ)wy (ξ)dξ = g y (x) + δg, a ≤ x ≤ b, c ≤ y ≤ d
(1)
−∞
або одним двовимірним ІР Фредгольма I р оду типу згортки
∞

∞

Aw ≡ ∫ ∫ h(x − ξ, y − η)w(ξ, η)dξdη = g(x, y) + δg,
−∞ −∞

a ≤ x ≤ b, c ≤ y ≤ d,
(2) де h – ядро інтегрального рівняння, що має смисл
функції розсіювання точки (ФРТ), у більшості випадків
просто-рово-інваріантної (різницевої); A – лінійний
інтегральний оператор; w і g – розподіл інтенсивності
за істинним та спотвореним зображеннями відповідно;
δg – похибка. В (1) вісь Ox спрямована вздовж
змазування, а y відіграє

роль
параметра.
Набір
рівнянь
(1)
часто
використовується в задачі змазування, а (2) – в задачі
дефокусування зобра-ження [2–5].
Дана робота присвячена дослідженню способів
оп-тимізації обчислювальних витрат під час
розв’язання
за-дачі
відновлення
спотворених
зображень шляхом ре-алізації наступних етапів:
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 для конкретного зображення змоделювати
змазу-вання відповідно до (1) та дефокусування
відповідно до (2), а саме розв’язати пряму
задачу, в якій шуканими функціями є gy(x) та
g(x, y) відповідно;
 застосувати для розв’язання оберненої задачі
(1), в якій wy(x) невідома, та оберненої задачі
(2), в якій w(x, y) невідома, обчислювальні
схеми, засновані на методі регуляризації
Фрідмана [6], в тому числі його проекційноітераційну модифікацію [7];
 дослідити способи зменшення обчислювальних
витрат на реалізацію обчислювальних схем,
зро-бити порівняльний аналіз отриманих
результатів, сформулювати висновки щодо їх
ефективності. Аналіз останніх досліджень і
публікацій. На
Відновлення змазаних зображень, як вже
відміча-лось
раніше,
зазвичай
описується
інтегральними рівнян-нями І роду. Задача їх
розв’язання є некоректною. До те-перішнього часу
розроблено ряд ефективних методів стійкого
розв’язання некоректних задач. Можна виділити
групу методів, які були розвинуті радянськими
вченими – методи регуляризації Тихонова,
ітеративної, статистич-ної, локальної, дескриптивної
регуляризації, субопти-мальної фільтрації та інші, а
також групу методів, які були розвинуті західними
вченими – методи оптимальної філь-трації КалманаБ’юсі та Вінера, методи керованої лінійної фільтрації
(Бейкуса-Гільберта) та інші, які є дещо більш
точними. Але методи першої групи (наприклад,
методи регуляризації Тихонова та Фридмана)
потребують значно менше додаткової інформації про
розв'язок і тому знахо-дять більш широке
застосування при розв’язанні обер-нених прикладних
задач. У задачу розробки методів відновлення
спотворених зображень великий внесок
b

зробили М. Мак-Доннел, Р. Бейтс [1], А. Б.
Бакушинський, О. В. Гончарський [2], В. С. Сізіков
[3, 6, 8-12], Р. Гонса-лес, Р. Вудс, С. Еддінс [4, 5], А.
М. Тихонов, В. В. Степа-нов, А. Г. Ягола [13] та інші
автори.
Виділення
раніше
невирішених
частин
загальної проблеми. Існуючі методи реконструкції
зображень не завжди дають позитивний результат. Це
пов’язано або з неадекватним математичним
описанням задачі, або з тим, що на зображенні часто
виникають хибні хвилі. У роботах деяких західних
учених часто використовуються так звані «граничні
умови» для визначення інтенсивностей за межами
зображення, однак цей прийом є дещо штучним і до
того ж призводить до складного математичного апарату. Крім того, залишається досі відкритим питання
по-шуку
ефективних
способів
зменшення
обчислювальних витрат під час реконструкції
зображень. Усе це свідчить про актуальність
подальшого розвитку та удосконаленню методів
наближеного розв’язання задачі відновлення спотворених зображень.
Ціль статті полягає у дослідженні теоретичних
і практичних аспектів оптимізації обчислень під час
за-стосування алгоритмів регуляризації, основаних на
ітера-тивному методі Фрідмана, до розв’язання задачі
віднов-лення
спотворених
(змазаних
та
дефокусованих) зображень.
1/∆, −∆ ≤ r ≤
(3
0, h(r) = { 0,
)
інакше,
де ∆ – величина змазування,
параметр, що
обирається. Відповідно до (3) рівняння (1) набуває
вигляду
x+∆
1
Aw
∫ wy(ξ)dξ = gy(x) + δg, c ≤ y ≤
(4
∆
≡
d.
)
x
При a ≤ x ≤ b з (4) видно, що значення
інтенсивно-стей початкового зображення необхідно
визначити на проміжку [a; b + ∆]. Вважаючи функцію
wy(x) за межами [a; b] тотожнім нулем [8], будемо
мати

(5
Aw ≡ ∫ h(x −
= gy(x) + δg, a ≤ x ≤ b, c ≤ y ≤
d.
)
ξ)wy(ξ)dξ
a
Далі з використанням методу скінченних сум 0– 255 даних уводиться нормування ФРТ, після чого
[6] можна провести дискретизацію рівняння (5), об-числюється згортка з нормованою ФРТ (пряма
внаслідок чого отримати систему рівностей для задача). Для виведення на екран отриманого
визначення невідо-мої правої частини.
спотвореного зобра-ження здійснюється зворотне
Зауваження. Відомо, що на персональному перетворення типу double у тип byte. Дробова
комп’ютері (ПК) в системі Windows на одну точку частина даних при цьому втрачається, тому числовий
зобра-ження відводиться 32 біти (4 Б). Із них перший масив типу double зберігається для наступ-ного
байт (A) відповідає за прозорість зображення, а три розв’язування оберненої задачі.
інших байти (R, G та B) містять значення
Розглянемо тепер задачу дефокусування зобраінтенсивностей за відповідними кольоровими ження розміру s × t. У термінах (2) маємо [a; b] = [0; s
каналами. В даній роботі розглядається обробка сірих − 1], [c; d] = [0; t − 1],1функція розсіювання точки
, r2 + l2 ≤ ∆2,
зображень, тому для конвертації зобра-ження в сіре має ви-гляд [2] h(r, l) =
(6
π∆
покладаємо за замовчуванням A = 255, R =
0, інакше,
2
)
{
G = B = (Rпоч + Gпоч + Bпоч)/3. Дані про кожну точку де ∆ – величина змазування, параметр, що обирається.
ма-ють тип byte, значення якого належать діапазону Так само, як і для задачі змазування, будемо вважати,
0– 255, в той час як розв’язання прямої та оберненої що за межами [a; b] × [c; d] підінтегральна функція
задач відбу-вається з даними типу double. В зв’язку з w(x, y) в є тотожнім нулем. Тоді (2) можна
цим для чисель-ної реалізації алгоритмів початкові переписати у вигляді
дані перетворюються у формат double. При цьому
для збереження діапазону
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d b

(7)

Aw ≡ ∫ ∫ h(x − ξ, y − η)w(ξ, η)dξdη = g(x, y) + δg,
c a

a ≤ x ≤ b, c ≤ y ≤ d.
Далі з використанням методу скінченних сум
можна провести дискретизацію рівняння (7), внаслідок
чого отримати систему рівностей для визначення правої
частини. В даній роботі обчислення інтегралів в (5) і (7)
відбувалось за допомогою квадратурної формули Сімпсона.
Застосування методу Фрідмана до розв’язання задачі відновлення змазаного зображення. Розглянемо метод ітеративної регуляризації Фрідмана для розв’язання
некоректного рівняння Фредгольма І роду. Основна ідея
цього методу полягає у побудові ітераційної схеми, що
сходиться до точного розв’язку рівняння за відсутності
помилок δ та θ правої частини g та оператора A

відповідно, і процесу ітерацій, що в перериванні розходиться при η ≡ (δ, θ) ≠ 0 при деякому числі ітерацій m =
m(η) (яке виступає у ролі параметра регуляризації) такому, що ‖w (m(η)) − w‖ → 0 при η → 0.
Метод ітерацій Фрідмана є одним із найпростіших
і достатньо ефективних. Він належить до групи стаціонарних ітераційних методів розв’язання лінійного операторного рівняння першого роду
Aw = g, w ∈ H1 , g ∈ H2 ,
(8)
де A: H1 → H2 – лінійний цілком неперервний оператор,
H1 и H2 – гільбертові простори. Ітераційна послідовність
наближень будується за формулами [6]

w (m) = w (m−1) + ν(A∗ g − A∗ Aw (m−1) ), m = 1,2, … ; w (0) ϵ H1 ,
де w (m) – наближений розв'язок рівняння (8), отриманий
2
на m-й ітерації, m = 0, 1, …, 0 < ν < ‖A∗ – ітераційний
A‖
параметр, A∗ : H2∗ → H1∗ – спряжений з A оператор. При точних g і A схема (9) при будь-якому w (0) ϵ H1 дає збіжність
до розв’язку w рівняння (8), якщо він існує та єдиний, так
що lim ‖w (m) − w‖ = 0. Якщо ж (8) має кілька розв’язків,
m→∞

то при різних w (0) ϵ H1 послідовності {w (m) } збігаються,
взагалі кажучи, до різних розв’язків. Відомо [6], що при
w (0) = 0 або w (0) = νg послідовність {w (m) } збігається до
нормального розв’язку w
̅ ∈ H1 рівняння (8) такого, що
‖w
̅ ‖ = inf{‖w‖: Aw = g, w ∈ H1 }. Якщо ж права частина g
задана з похибкою: ‖g̃ − g‖ ≤ δ, а θ = 0, то
(10)
‖w
̃ (m) − w‖ ≤ M0 (m) + c(m)δ,

(9)

∗
k
де M0 (m) = ‖w (m) − w‖, c(m) = ν ∑m−1
k=0 ‖E − νA A‖ ≤
ν
, де λmax – найбільше власне значення опера1−|νλmax −1|
тора A∗ A.
δ
Із (10) випливає, що
< lim ‖w
̃ (m) − w‖ =
λmax

νδ

m→∞

< ∞, тобто послідовність {w
̃ (m) } у вигляді (9)
1−|νλmax −1|
хоча і збігається до деякого розв’язку w
̃ ∞ , але навіть при
дуже малому (але скінченному), зокрема обумовленому
лише машинними округленнями, значенні δ розв’язок w
̃∞
може досить сильно відрізнятися від точного розв’язку w
(прояв некоректності задачі). Враховуючи, що M0 (m) → 0
при m → ∞, та обираючи m(δ) так, щоб c(m(δ))δ → 0 при
δ → 0, отримаємо регуляризуючий алгоритм, при якому
lim‖w
̃ (m(δ)) − w‖ = 0.
δ→0
Стосовно інтегрального рівняння (5) схема ітерацій
(9) набуває вигляду
b

wy

(m)

(x) = wy

(m−1)

(x) + ν (F(x) − ∫ R(x, t)wy (m−1) (t)dt) , m ≥ 1,

(11)

a

wy (0) (x) = 0, a ≤ x ≤ b,

де F(x) і R(x, t) даються формулами
b

b

F(x) = ∫ h(t − x)g y (t)dt , R(x, t) = R(t, x) = ∫ h(y − x)h(y − t)dy ,
a

(12)

a
2

0 < ν < ‖A∗

A‖

b

b

, ‖A∗ A‖ = ‖R(s, t)‖ ≤ √∫a ∫a R2 (s, t)dsdt .

Рис. 1. Початкове сіре зображення

(13)
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За критерій зупинки ітераційного процесу (11)- відновлення методом ітеративної регуляризації Фрідмана
(13) в роботі було обрано правило зупинки за за ітераційною схемою (11)-(13) з параметром ν =
узагальненою нев’язкою [6].
1,99/||A∗ A||. На рис. 2 подано відповідні результати, отЧисельні експерименти і аналіз результатів. римані для значення ∆= 15.
Розгля-немо кольорове зображення розміру 219203,
Результати дефокусування вихідного зображення
представ-лене на рис. 1 конвертованим в сіре.
при ∆= 6 і відновлення спотвореного зображення метоДля цього зображення було виконано змазування дом ітеративної регуляризації Фрідмана з параметром ν =
при різних значеннях величини змазування ∆, а потім – 0,02/||A∗ A|| стосовно до рівняння (7) подано на рис. 3.

б)
а)
Рис. 2. Змазане зображення (а); відновлене зображення (б)

а)
б)
Рис. 3. Дефокусоване зображення (а); відновлене зображення (б).
Стосовно питання про вибір початкового наблицією метою в програмі введені додаткові змінніження в ітераційному процесі відновлення зображення
словники для ядра та правої частини окремо.
об-числення показали, що при нульовому початковому
2. Далі, оскільки стандартний клас Bitmap, який занаб-лиженні (яке відповідає чорному зображенню того
звичай використовується для роботи з зображенж розміру, що й змазане) досягається цілком прийнятна
нями (допомагає зчитувати файл зображення з
якість відновленого зображення, що підтверджує факт
жорсткого диску, отримувати дані про кожен пікзбіжності схеми ітерацій Фрідмана при будь-якому
сель зображення, його колір, компоненти цього копочат-ковому наближенні. Але для досягнення
льору, змінювати зображення тим чи іншим чином,
найбільшої точ-ності кінцевого результату слід
записувати зображення на жорсткий диск та ін.), є
використовувати всю до-ступну інформацію про
досить навантаженим, робота з ним виявляється довихідне зображення і розпочинати процес ітерацій із
сить трудомісткою, що помітно позначається на
зображення, найбільш близького до вихідного.
часі роботи програми. Тому в програмі введені доРозглянемо шляхи удосконалення програмної
даткові змінні списки, куди заноситься необхідна
ре-алізації з метою зменшення обчислювальної
інформація про кожен піксель розглядуваного зобскладності алгоритму.
раження, і надалі обчислення відбуваються з використанням цих списків. Тільки коли сірі компо1. Реалізація обчислювальних схем за методом ітераненти для зображення (змазаного – у випадку
тивної регуляризації Фрідмана для інтегрального
розв’язування прямої задачі та відновленого – у
рівняння з несиметричним ядром передбачає довипадку оберненої) пораховані, формується саме
сить часте звертання до процедур, які повертають
зображення.
значення перетворених за формулами (12) ядра та
3. Якщо звернутися до формули (3) для ядра h(r) інправої частини в одних і тих же вузлах. Тому
тегрального рівняння (5), то можна побачити, що
цілком доречним є організація процесу обчислень
згідно з цією формулою підінтегральні функції у
таким чином, щоб уникнути багатократного обчислення значень цих функції в однакових вузлах. З
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(12) набувають ненульових значень лише на одному підпроміжку [a; b] довжини ∆. У зв’язку з цим
дуже доречним є обчислення інтегралу на вужчому
проміжку. З урахуванням зазначеного і того, що
1

̅
b
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поза межами [a; b] функція wy (x) дорівнює нулю,
отримаємо в формулі (11)

̅
b

̅ a̅ = max(a, a1 ) , ̅b = min(b, b1 ) ,
∫ ∫a̅ wy (m−1) (t)dydt , a̅ ≤ b,

Δ2 a̅

b

∫a R(x, t)wy (m−1) (t)dt={

a1 = max(x, t) − Δ, b1 = min(x, t) ,
0, інакше.

Аналогічно
b

x

x

F(x) = ∫a h(t − x)g y (t)dt = ∫x−Δ g y (t)dt = ∫max(a,x−Δ) g y (t)dt.
Оскільки кожний з розглянутих інтегралів
замінюється відповідною скінченною сумою, яка в свою
чергу обчислюється за допомогою циклу, то звуження інтервалу інтегрування суттєво зменшує тривалість виконання циклу за рахунок виключення операції сумування
нульових компонент.
4. Розглянемо реалізацію методу Фрідмана на
послідовності сіток за проекційно-ітераційним принципом [7, 14]. Основна ідея цього підходу полягає в заміні
інтегрального рівняння (5) (або (7)) деякою послідовністю
більш простих апроксимуючих його скінченновимірних
задач на сукупності сіток, що подрібнюються. Для кожної
з “наближених” задач за допомогою ітераційної процедури Фрідмана будується лише декілька наближень до
розв’язку, останнє з яких за допомогою кусково-лінійної
інтерполяції береться за початкове наближення в ітераційному процесі для наступної “наближеної” задачі.
Послідовність лінійних інтерполянтів побудованих наближених розв’язків оголошується послідовністю наближень до розв’язку вихідного інтегрального рівняння.
Запропонований підхід, вочевидь, приводить до
зменшення обчислювальних витрат на побудову наближень, значна кількість яких будується для “наближених”
задач невисокої розмірності. При цьому зазвичай зменшується й похибка отриманого регуляризованого розв’язку.
Зазначимо наприкінці, що без застосування всіх
розглянутих способів зменшення обчислювальних витрат
програма виконувала відновлення зображення приблизно
за 34 години, після впровадження всіх цих способів програма відновлює зображення за 25 хвилин.
Висновки і пропозиції. У роботі розглянуто класичні і запропоновано нові ефективні обчислювальні
схеми розв’язання лінійного інтегрального рівняння
Фредгольма І роду з несиметричним ядром в одновимірному та двовимірному випадках, задача розв’язання якого
є некоректно поставленою. За практичну задачу, що має
відповідний математичний опис, було обрано задачу
відновлення (реконструкції) спотворених (змазаних та дефокусованих) зображень. Однією з важливих переваг такого вибору є візуальне представлення результатів, що
дозволяє робити візуальну оцінку їх похибки без застосування теоретичних формул оцінки похибки регуляризованих розв’язків, використання на практиці яких є досить
складним.
У роботі реалізовані такі етапи дослідження:
 для конкретного зображення проведено моделювання змазування відповідно до (1) та дефокусування відповідно до (2), розв’язано прямі задачі з
шуканими функціями g y (x) та g(x, y);

 для розв’язання обернених задач (1) і (2), з невідомими функціями wy (x) і w(x, y) відповідно застосовано обчислювальні схеми, засновані на методі
регуляризації Фрідмана, розроблено програмний
продукт, що їх реалізує;
 запропоновано декілька способів зменшення обчислювальних витрат під час функціонування програмного продукту, що дають суттєві переваги, в
тому числі проекційно-ітераційний підхід, який в
задачах відновлення спотворених зображень застосовано вперше;
 проведено порівняльний аналіз розглянутих обчислювальних схем, сформульовані висновки, подані деякі рекомендації користувачеві.
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