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В доповіді пропонуються підходи до організації процесу наукового 
дослідження та обґрунтовуються і розкриваються наукові напрями створення 
багаторівневої платформи кіберфізичних систем, а також пропонуються підходи 
до їх впровадження. 

 

Ключові слова: кіберфізичні системи, кібернетичні засоби, засоби взаємодії з 
фізичним світом, засоби збору та доставки даних, засоби опрацювання даних, 
засоби прийняття рішень, засоби персонального сервісу, архітектура 
кіберфізичних систем, інтеграція компонентів кіберфізичних систем. 

 

RESEARCH DIRECTIONS ON CYBER-PHYSICAL SYSTEMS MULTILEVEL 
PLATFORM CREATION 

© Melnyk A. O., 2017 

Abstract — the approaches to the research process organization are proposed and 
the scientific directions of the cyber-physical systems multilevel platform creation are 
substantiated and disclosed. Approaches to their implementation are proposed. 

Keywords – cyber-physical systems, cybernetic tools, physical world, interaction 
with physical world, information acquisition, data processing, decision making, personal 
service,  cyber-physical system architecture, cyber-physical system components 
integration. 

 

Вступ 

Дослідження, направлені на пошук нових напрямів розвитку інформаційних, 
обчислювальних та комунікаційних технологій на основі концепції об’єднання та 
інтегрування різних за призначенням підсистем у одну децентралізовану та гнучку систему, 
на сьогодні очолюють список пріоритетних наукових напрямів в провідних країнах світу. 

На сьогодні ця проблематика набула особливої актуальності з огляду на значне 
збільшення можливостей щодо практичної реалізації вимірювальних, обчислювальних, 
комунікаційних та керуючих компонентів таких систем на основі сучасних технологічних 
досягнень у виготовлені систем на кристалі, інтегральних схем та засобів бездротового 
зв’язку. 

Центральне місце серед цих пошуків займають проекти систем, в яких передбачена 
взаємодія кібернетичних засобів (вимірювальних, обчислювальних, комунікаційних, 
керуючих, виконавчих) з фізичними процесами навколишнього світу, що дозволяє 
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отримувати нові знання та фундаментальні результати, які можна успішно використовувати 
для побудови інтелектуальних захищених кіберфізичних систем широкого застосування. 

Кіберфізичні системи є надзвичайно складними гетерогенними системами. В процесі їх 
створення постає низка проблем, вирішення яких може бути суттєво спрощеним за умови 
забезпечення можливості їх поділу на незалежні рівні. Ці проблеми пов’язані з потребами 
забезпечення можливості інтеграції в КФС великої кількості різнотипних компонентів, 
функціонування в реальному часі, мінімального енергоспоживання, розпізнавання 
компонентів КФС в умовах динамічної зміни їх структури, захищене функціонування КФС, 
толерантність до помилок тощо. Тому актуальність створення багаторівневої платформи 
кіберфізичних систем на основі принципів масштабованості, гнучкості, нарощуваності та 
реконфігуровності, в якій вирішення наведених вище проблем суттєво спрощується, не 
викликає сумнівів. 

 

1. Кластери наукових досліджень 

Наукові напрями створення багаторівневої платформи кіберфізичних систем 
згруповано у 4-ри кластери, як це показано на рис.1. 

 

 
 

Рис. 1. Наукові напрями створення багаторівневої платформи кіберфізичних систем 
 

2. Кластер архітектурного рівня 

В рамках кластера архітектурного рівня проведено фундаментальні дослідження 
принципів організації та функціонування КФС [1-4]. 

Наукові напрями кластера архітектурного рівня кіберфізичних систем: 
• Архітектура багаторівневої платформи кіберфізичних систем; 
• Технології побудови інтерфейсів взаємодії користувачів з кіберфізичними системами; 
• Технології інтелектуалізації та прийняття рішень в кіберфізичних системах; 
• Мережна взаємодія рівнів платформи кіберфізичних систем; 
• Міжсистемна взаємодія кіберфізичних систем; 
• Організація багаторівневої комплексної системи безпеки кіберфізичних систем. 
Наукові напрями архітектурного рівня кіберфізичних систем подає рис.2. 
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Рис. 2. Наукові напрями кластера архітектурного рівня 

 

3. Кластер інтелектуальних засобів взаємодії  
з фізичним світом та збору і доставки даних 

В рамках кластера інтелектуальних засобів взаємодії з фізичним світом та збору і 
доставки даних проведено фундаментальні дослідження технологій побудови нових 
багатофункціональних сенсорів, розроблено технології дистанційного калібрування 
вимірювальних каналів кіберфізичних систем та організації їх метрологічного забезпечення, 
інтелектуальних технологій взаємодії нижніх рівнів та збору даних у автономних 
кіберфізичних системах. 

 

 
Рис.3. Наукові напрями кластера інтелектуальних засобів взаємодії з фізичним світом  

та засобів збору і доставки даних КФС 
 
Наукові напрями кластера інтелектуальних засобів взаємодії з фізичним світом та 

засобів збору і доставки даних кіберфізичних систем [2]: 
• Дослідження, розроблення та інтеграція в базисі КФС нових багатофункціональних 

сенсорів; 
• Методи та засоби дистанційного калібрування вимірювальних каналів кіберфізичних 

систем; 
• Проблеми організації метрологічного забезпечення кіберфізичних систем; 
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• Розроблення телекомунікаційних засобів взаємодії нижніх рівнів кіберфізичних 
систем; 

• Дослідження та розроблення інтелектуальних технологій збору даних у автономних 
кіберфізичних системах. 

Наукові напрями кластера інтелектуальних засобів взаємодії з фізичним світом та 
засобів збору і доставки даних кіберфізичних систем подає рис.3 [2]. 

4. Кластер інтелектуальних засобів опрацювання даних кіберфізичних систем 

В рамках кластера інтелектуальних засобів опрацювання даних кіберфізичних систем 
проведено фундаментальні дослідження щодо створення мережних технологій опрацювання 
даних, технологій високорівневого проектування та реалізації в ПЛІС енергоефективних 
процесорів, методів їх автоматичного синтезу у реконфігуровних апаратних платформах 
вимірювально-керуючих вузлів КФС, методів захисту інформації на основі елементів 
великого порядку в скінчених полях, методів проектування процесорів криптографічного 
захисту інформації, технологій опрацювання сигналів та зображень, зокрема амплітудно-
фазового виокремлення інформації з інфранизькочастотних гармонічних сигналів. 

Наукові напрями кластера інтелектуальних засобів опрацювання даних кіберфізичних 
систем [2]: 

• Мережні технології опрацювання даних в кіберфізичних системах; 
• Технології та засоби високорівневого проектування та реалізації в ПЛІС 

енергоефективних процесорів кіберфізичних систем; 
• Автоматичний синтез та оптимізація комп’ютерних пристроїв у реконфігуровних 

апаратних платформах вимірювально-керуючих вузлів кіберфізичних систем; 
• Методи захисту інформації на основі елементів великого порядку в скінчених полях; 
• Дослідження та проектування процесорів криптографічного захисту інформації в 

кіберфізичних системах; 
• Розроблення та інтеграція в базисі КФС методів та засобів цифрового опрацювання 

сигналів та зображень; 
• Технології амплітудно-фазового виокремлення інформації з інфранизькочастотних 

гармонічних сигналів. 
Наукові напрями кластера інтелектуальних засобів опрацювання даних кіберфізичних 

систем подає рис.4. 
 

 
Рис.4. Наукові напрями кластера інтелектуальних засобів опрацювання даних КФС 
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5. Кластер проблем імплементації кіберфізичних систем цивільного  
та військового призначення 

Наукові напрями кластера проблем імплементації кіберфізичних систем цивільного та 
військового призначення: 

• Кіберфізична система виявлення підземних та підводних об'єктів на основі технології 
амплітудно-фазового виокремлення інформації з інфранизькочастотних гармонічних 
сигналів; 

• Кіберфізична система моніторингу та управління агровиробництвом зернових 
культур; 

• Вендінгові автомати на основі концепції багаторівневої платформи кіберфізичних 
систем; 

• Ансамблі безпілотних інтелектуальних апаратів; 
• Гіростабілізовані дистанційно-керовані платформи; 
• Геоінформаційні кіберфізичні системи; 
• Кіберфізичні системи збору наукової інформації мікро супутників. 
Наукові напрями кластера проблем імплементації кіберфізичних систем цивільного та 

військового призначення подає рис.5. 
 

Проблеми імплементації 
КФС цивільного та 

військового призначенняВендінгові автомати 

КФС виявлення 
підземних та 
підводних 
об'єктів 

Технології та засоби 
високорівневого 

проектування та реалізації 
в ПЛІС енергоефективних 

процесорів

Гіростабілізовані 
дистанційно-керовані 

платформи

Ансамблі безпілотних 
інтелектуальних 

апаратів

КФС моніторингу 
та управління 

агровиробництвом 
зернових культур 

 
Рис.5. Наукові напрями кластера проблем імплементації кіберфізичних систем цивільного  

та військового призначення 
 
Наукові результати, подані у цій доповіді, отримано в рамках виконання науково-

дослідного проекту «Інтеграція методів і засобів вимірювання, автоматизації, опрацювання 
та захисту інформації в базисі кібер-фізичних систем» (номер державної реєстрації 
0115U000446, шифр ДБ/КІБЕР, термін виконання 01.01.2015 – 31.12.2017), фінансово 
підтриманого Міністерством освіти і науки України. 
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РЕАЛІЗАЦІЯ АЛГОРИТМУ ВИЗНАЧЕННЯ ХАРАКТЕРНИХ ОЗНАК 
ВІДЕООБ’ЄКТА НА ОСНОВІ МЕТОДУ SURF 
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Розглядається реалізація алгоритму визначення характерних ознак 
відеооб’єкта на основі методу SURF для спеціалізованої системи технічного зору. 

Ключові слова: система технічного зору, відеозображення, характерні ознаки, 
ідентифікація. 

IMPLEMENTATION OF AN ALGORITHM FOR EXTRACTING SURF FEATURES  
OF AN OBJECT IN A VIDEO STREAM 

© Puyda V., 2017 
      

We consider a microcontroller implementation of an algorithm for extracting 
SURF features of an object in a video stream to be used in a specialized computer vision 
system. 

 
Keywords: computer vision, video stream, SURF features, image identification. 

 

Вступ 
 Однією з важливих задач, що виникають при розробці систем технічного зору, є задача 

ідентифікації об’єктів за їх відеозображеннями. Ідентифікація передбачає формування 
дескрипторів характерних ознак об’єкта. Існує багато методів визначення характерних ознак 
на зображеннях. Вибір методу залежить від особливостей об’єктів, специфіки системи 
технічного зору, складності сцени, допустимих технічних параметрів та апаратних засобів 
для реалізації. 

Аналіз публікацій. Розробка та дослідження методів і алгоритмів виділення 
характерних ознак, побудови дескрипторів для різних типів відеооб’єктів проводиться 
багатьма фахівцями в області аналізу та розпізнавання зображень, наприклад, Herbert Bay, 
Tinne Tuytelaars, Luc Van Gool, Christopher Evans, David G.Lowe, Антощук С.Г. , Попович 
П.В., Джулій В.М. та інші. В задачах виявлення об’єктів на зображеннях сцени, ідентифікації 
об’єктів добре зарекомендував себе метод SURF (Speeded-Up Robust Features) [1] 
призначений для знаходження та опису характерних точок на зображенні. Метод SURF 
використовується для пошуку на зображенні об’єкта інваріантних щодо масштабу і повороту 
характерних ознак та побудови дескрипторів. 

Постановка задачі 
Вхідне відеозображення сцени представляє кадр розміром 256x256 пікселів: ),( jiI , 

}255,...,0{∈i , }255,...,0{∈j , є монохромним зображенням з 8-ми  бітовими пікселями. 
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Рис. 1. Відеозображення сцени 

 
На кадрі I , кожна точка класифікується в одну з двох груп: точки, які налажать об’єкту, 

і точки, які належать фону: 
BackgrObjji ji ∪=== 255,...0,255,...,0)},{( , o/=∩ BackgrObj .            (1) 

Задача, що ставиться, полягає у відшуканні в кадрі об’єкта, визначення його 
характерних точок та побудова дескриптора з метою ідентифікації об’єкта.  

Розв’язання задачі 
 В роботі розглянуто апаратно-програмну реалізацію алгоритму SURF [1] для 

знаходження та опису характерних точок об’єкта в кадрі відео-зображення сцени.  
Знаходження характерних точок ґрунтується на використанні матриці Гесса ( )fH  

зображення ( )yxff ,= : 
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У дискретному випадку, похідні обчислюються за допомогою операції згортки з 
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Для пришвидшення обчислень, алгоритм SURF використовує апроксимацію похідних 
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∂ σ  ядрами прямокутної конструкції: 

 
Рис. 2. Апроксимація похідних алгоритмом SURF. У другому рядку  

зліва направо ядра xxD , yyD  та xyD  

 
На рис. 2, для ядер xxD  та yyD  білі точки мають вагу -1, чорні – вагу 2, сірі – вагу 0. Для 

ядра xyD  білі мають вагу -1, чорні – вагу 1, сірі – вагу 0. 
З використанням цих ядер, визначник матриці Гесса апроксимується за допомогою 

формули 
( ) ( )29.0,det xyyyxx DDDIH −=σ                                                    (5) 

Тут xxD , yyD  та xyD  позначають згортку зображення I  з ядрами відповідного вигляду 

(див. рис. 2). При заданому параметрі σ , локальні максимуми функції ( )σ,det IH  
відповідають характерним точкам зображення I . Точка ( )yx,  є характерною точкою 
зображення I , якщо в цій точці досягається локальний максимум функції ( )σ,det IH  в 
площині ( )yx,  та по параметру σ . Координати характерних точок знаходять з суб-
піксельною точністю за допомогою розкладу функції ( )σ,det IH  в ряд Тейлора. 

Для пришвидшення обчислення згорток xxD , yyD  та xyD , алгоритм SURF використовує 

інтегральні зображення. Для заданого зображення I , інтегральне зображення I~  
визначається формулою: 
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При заданому інтегральному зображенні I~ , має місце формула 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )1,11,,1,, −−+−−−−= ΣΣΣΣ
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b

ax

d

cy
                   (7) 

При цьому приймають ( ) 0, =Σ yxI  при 0<x  або 0<y . Задана формула дозволяє 
отримати суму яскравостей точок зображення у будь-якому прямокутнику за допомогою 
щонайбільше трьох операцій додавання та віднімання при умові, що інтегральне зображення 

ΣI  вже обчислено. 
Для досягнення інваріантності щодо повороту, кожній характерній точці зображення 

присвоюється орієнтація. Присвоєння орієнтації відбувається з використанням ядер Хаара. 
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Для присвоєння орієнтації характерній точці з параметром σ , знаходять згортки 
зображення з ядрами Хаара розміру σ4  у крузі радіуса σ6  з центром у характерній точці. 
Величини згорток множать на ваговий коефіцієнт, рівний значенню ядра Гауса з параметром 

σ5.2  з центром у характерній точці. Отримані значення зображують у вигляді точок на 
площині, абсциса яких рівна згортці з ядром Хаара для напрямку x  та ордината яких рівна 
згортці з ядром Хаара для напрямку y . Кожному сектору радіуса 3/π  з центром у початку 
координат ставлять у відповідність вектор, абсциса якого рівна сумі абсцис точок, що 
знаходяться в цьому секторі, та ордината якого рівна сумі ординат точок, що знаходяться в 
цьому секторі. Напрямок найдовшого такого вектора приймається за орієнтацію даної 
характерної точки. 

Для опису характерної точки, навколо цієї точки будується квадратне вікно розміру 
σ20 , поворот якого відповідає орієнтації характерної точки. Це вікно ділиться на 16 

квадратних зон як зображено на рис. 4.  
 

 

  

Рис. 3. Ядра Хаара для напрямків x  та y .  
Білі зони мають вагу -1, чорні – вагу 1 

Рис. 4. Побудова дескриптора  
для характерної точки 

 
У кожній такій зоні вибирається 25 рівномірно розташованих точок, у кожній з яких 

обчислюється величина згортки з ядрами Хаара розміру σ2  у напрямках x  та y . Нехай ix  
та iy  позначають значення згорток для кожної з 25-ти точок, 25,...1=i . Тоді кожній із 16-ти 
зон відповідає вектор 
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Всі 16 векторів jv  утворюють 64-вимірний вектор v , що є дескриптором характерної 
точки. 

 

Рис. 5.  Визначені характерні точки об`єкта  
в кадрі 256х256 при заданому значенні 

параметра σ  
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На рис.6 показано структуру спецпроцесора для реалізації методу SURF на 
зображенні об’єкта в кадрі 256х256 пікселів. Основою спецпроцесора є швидкодіючий 4-
х ядерний процесор з ядром ARM Cortex-A7. 

 

 
Рис. 6.  Структурна схема спецпроцесора для визначення характерних 

ознак об`єкта 
  
Відлагодження алгоритму визначення характерних ознак об’єкта в кадрі 256х256 

пікселів проводилося на відлагоджувальній платі на базі 4-х ядерного процесора ARM 
Cortex-A7 з робочою частотою 1.6GHz. Зображення сцени з відеокамери поступає через 
канал спецпроцесора в оперативну пам’ять. Цифрова монохромна спеціалізована 
відеокамера формує монохромне відеозображення 640х480 8-ми розрядних пікселів.  
Використання монохромної відеокамери дозволило мінімізувати об’єм пам’яті 
відеозображення та підвищити швидкодію при реалізації методу. В процесі введення 
зображення в пам’ять спецпроцесора з сцени вирізається відеокадр з об’єктом розміром 
256х256 пікселів, в якому виконується визначення характерних ознак. Оперативна 
пам’ять об’ємом 1Gb типу DDR3 використовується для введення з відеокамери 
зображення сцени та зберігання проміжних даних при реалізації алгоритму. В пам’яті 
FRAM зберігаються параметри в процесі функціонування спецпроцесора. FRAM 
реалізована на базі швидкодіючих мікросхем FM25V10 об’ємом 1Mb, забезпечує 
швидкодіючі операції читання/запису через послідовинй синхронний інтерфейс SPI і 
може зберігати інформацію при відключеному живленні. Візуальний контроль сцени в 
полі зору відеокамери забезпечує індикатор на графічному кольоровому дисплеї TFT, на 
який крім зображення сцени виводиться кольорова оперативна інформація для оператора 
системи. Канал відлагодження включає USB  та HDMI інтерфейси. USB 2.0 
використовується для підключення системних пристроїв та завантаження в спецпроцесор 
програм. Через HDMI на дисплей виводиться системна інформація в процесі 
відлагодження. 

Фрагмент плати спецпроцесора на базі відлагоджувального модуля з процесором 
ARM Cortex-A7 показано на рис. 7, процессор знаходиться під ребристим радіатором. 
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Рис. 7.  Фрагмент плати спецпроцесора на базі відлагоджувального 
модуля з процесором ARM Cortex-A7 

 
Спецпроцесор для визначення характерних ознак об`єкта на складних сценах можна 

реалізувати на більш потужних засобах, наприклад, TMS320C6678 з 8-ми ядерною з 
архітектурою TI Key Stone чи інших подібного класу. 

 
Висновки 

 Алгоритм визначення характерних ознак об`єкта на монохромному відеозображенні на 
основі методу SURF може бути реалізований на базі сучасних мікропроцесорних засобів 
середньої та високої продуктивності для систем технічного зору різного призначення. 
Орієнтовний час формування дескриптора монохромного зображення об’єкта в кадрі 
256х256 пікселів не перевищує тривалість одного телевізійного кадру в системі PAL.  
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МЕТОД ТА ПРОГРАМНІ ЗАСОБИ ОРГАНІЗАЦІЇ АВТОМАТИЧНОГО СИНТЕЗУ 
КОМП’ЮТЕРНИХ ПРИСТРОЇВ У БАЗОВАНИХ НА ПЛІС СМАРТ-СЕНСОРАХ КФС 

 
© Мельник В.А., Лопіт І.І., Кіт А.Ю., 2017 

 
Доповідь присвячена питанням дослідження та розроблення теоретико-

методичної бази, алгоритмічного забезпечення та відповідних програмних засобів 
для організації і виконання автоматичного синтезу комп’ютерних пристроїв в 
реконфігуровних апаратних платформах смарт-сенсорів кібер-фізичних систем без 
участі людини. Для вирішення цього завдання базовими є застосування: а) методу 
самоконфігурування комп’ютерної системи з реконфігуровною логікою; б) моделі 
надання програмних засобів як сервісу; в) технології Інтернету речей. 
Запропоновано метод автоматичного синтезу комп’ютерних пристроїв в 
реконфігуровних апаратних платформах смарт-сенсорів. Здійснено моделювання і 
наведено результати імплементації і тестування програмних засобів реалізації 
протоколу обміну інформацією між реконфігуровними апаратними платформами 
смарт-сенсорів кібер-фізичних систем для автоматичного створення в них 
комп’ютерних пристроїв. 

 
Ключові слова – кібер-фізична система, програмовна логічна інтегральна 

схема, базований на ПЛІС смарт-сенсор, самоконфігурування, програмні засоби як 
сервіс, Інтернет речей. 
 

METHOD AND SOFTWARE TOOLS FOR COMPUTER DEVICES AUTOMATIC 
SYNTHESIS IN FPGA-BASED SMART-SENSORS OF CYBER-PHYSICAL SYSTEMS 

 
© Melnyk V.A., Lopit I.I., Kit A.Y., 2017 

 
The report is devoted to the questions of research and development of theoretical 

and methodological framework, algorithmic support and corresponding software for 
organization and deployment of the computer devices automatic synthesis without 
human assistance in the reconfigurable hardware platforms of the smart sensors in the 
Cyber-Physical Systems. To reach this goal the following basic approaches will be used: 
1) the method of self-configuring of the computer system with reconfigurable logic; 2) 
the “Software as a Service” software delivery model via a computer network; and 3) the 
“Internet of Things” technology. A method of computer devices automatic synthesis in 
the reconfigurable hardware platforms of the smart sensors of the Cyber-Physical 
Systems will be proposed. The modeling of the software interfaces, realizing the protocol 
of information exchange between the smart sensors to automatically create computer 
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devices in their reconfigurable hardware platforms, will be carried out, and the results 
of implementation and testing will be shown. 

Keywords – Cyber-Physical System, Field Programmable Gate Array, FPGA-
Based Smart-Sensor, Self-Configuring, Software as a Service, Internet of Things. 

 
Вступ 

Подальший розвиток кібер-фізичних систем (КФС) в значній мірі залежить від 
технологічного прогресу в обчислювальній техніці та інформаційно-комунікаційних 
технологіях. Важливим питанням тут є розроблення енергоощадних автономних вимірювально-
обчислювальних вузлів, які, крім збору і первинного опрацювання інформації, могли б 
виконувати потрібні спеціалізовані обчислення. Не менш важливим є також підвищення 
продуктивності та «інтелектуалізація» обчислювальних засобів, які мають бути здатні 
виконують аналіз великих об’ємів даних в реальному часі та приймати потрібні рішення. 

Базовими підходами до забезпечення високої продуктивності та енергоефективності 
комп’ютерних засобів є їх спеціалізація і апаратна інтерпретація виконуваних ними 
алгоритмів. Однак застосування цих підходів забезпечує високі показники продуктивності 
комп’ютерних засобів лише на охоплених ними класах задач. Вирішенням проблеми 
ефективного поєднання універсальності і апаратної інтерпретації виконуваних алгоритмів є 
побудова комп’ютерних засобів з використанням реконфігуровних компонентів. Структура і 
функції таких засобів можуть бути заданим чином переналаштовані з метою врахування 
структурних та обчислювальних характеристик виконуваних алгоритмів. Практичне 
впровадження технології реконфігуровних обчислень стало можливим з появою ПЛІС – 
програмовних логічних інтегральних схем (анг. FPGA – Field Programmable Gate Array) 
високого ступеня інтеграції. 

Завдяки вказаним властивостям ПЛІС чудово підходять до застосування в КФС, 
зокрема, для реалізації вимірювально-обчислювальних вузлів. Одним із таких застосувань є, 
для прикладу, захист інформації, що передається між цими вузлами. Адже криптографічні 
алгоритми, що застосовуються в бездротових мережах з автономними вузлами, зокрема, 
сенсорних [1] і Wi-Fi [2], є складними, а їх виконання потребує значних енергетичних 
ресурсів. Тому підсистеми захисту інформації в таких вузлах часто реалізують в ПЛІС. 
Іншим застосуванням ПЛІС є реалізація спеціалізованих обчислень в межах вимірювально-
обчислювального вузла – це забезпечує його низьке енергоспоживання за прийнятної 
продуктивності. 

 
Аналіз досліджень і публікацій 

Завдяки розвитку технологій виробництва інтегральних схем і сенсорних засобів, 
сьогодні вимірювально-обчислювальні вузли КФС часто реалізують в інтегрованому вигляді. 
Портативні пристрої, в яких поєднано сенсорну систему, обчислювальні засоби, засоби 
комунікації, а також набір засобів для виконання «інтелектуальних» функцій, таких як 
прийняття рішень, самодіагностики, cамотестування тощо, мають назву смарт-сенсорів (анг. 
Smart Sensor – розумний сенсор) [3]. До складу смарт-сенсора зазвичай входить власне 
сенсор, мікропроцесор, пам’ять та інтерфейсний контролер. 

Однією з головних вимог до смарт-сенсорів є мінімальне енергоспоживання. Це 
зумовлено тим, що в КФС вимірювально-обчислювальні вузли є автономними і часто не 
мають постійного джерела живлення, натомість отримують його від змінних елементів 
живлення. Як один з наслідків цього, постає завдання реалізації енергоефективних апаратних 
засобів спеціалізованих обчислень та прийняття рішень, які характеризуються низькою 
споживаною потужністю. 
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Зрозуміло, що застосування високопродуктивних універсальних процесорів на зразок 
Xeon, Pentium чи Core i7 фірми Intel, або Sempron, Athlon чи A8 фірми AMD тут не буде 
виправданим. З іншого боку, обчислювальні можливості низькопотужних енергоощадних 
процесорів, наприклад G-Series фірми AMD, чи ARM Cortex, не завжди є достатніми для 
багатьох застосувань КФС. Тому абсолютно обґрунтованим тут є застосування ПЛІС, адже 
вони містять масиви реконфігуровної логіки, арифметичні пристрої, помножувачі і навіть 
блоки сигнальних процесорів (анг. DSP – Digital Signal Processor) для виконання 
спеціалізованих обчислень, вбудовану пам’ять для зберігання даних і програм, контролери 
стандартних інтерфейсів, і при цьому характеризуються високою потенційною 
продуктивністю і порівняно низькою споживаною потужністю. Більше того, багато сучасних 
ПЛІС додатково до перерахованих вище засобів містять універсальні програмовні 
мікропроцесори, які можуть бути застосовані для керування ходом спеціалізованих 
обчислень і прийняття рішень. Ці мікропроцесори можуть бути інтегровані до мікросхеми 
ПЛІС за замовною технологією (анг. full custom), або постачатись у вигляді програмних 
моделей і синтезуватись в ПЛІС поряд із іншими засобами спеціалізованих обчислень. 
Прикладами замовних мікропроцесорів є PowerPC™ 405 в ПЛІС Virtex-4 фірми Xilinx і 
ARM922T™ в ПЛІС Excalibur фірми Altera. До найпоширеніших програмних моделей 
мікропроцесорів належать VHDL-моделі 32-бітового процесора LEON3 фірми Aeroflex 
Gaisler із архітектурою SPARC V8, 32-бітового вбудованого процесора Nios II фірми Altera із 
архітектурою адаптованою до своїх ПЛІС, а також MicroBlaze – 32-бітового вбудованого 
RISC-процесора Гарвардської архітектури фірми Xilinx, адаптованого відповідно до своїх 
ПЛІС. 

Смарт-сенсори на базі ПЛІС сьогодні є достатньо поширеними. Серед їх застосувань 
варто виокремити системи моніторингу [4], системи машинного зору і цифрової обробки 
сигналів [5], метрологічні системи [6]. ПЛІС у смарт-сенсорах є реконфігуровними 
апаратними платформами (РАП) для реалізації засобів спеціалізованих обчислень та 
прийняття рішень. Вони застосовуються для реалізації спеціалізованих процесорів 
виконання алгоритмів, для прикладу, компресії [7] - [9], обробки звуку [10], [11], обробки 
зображень [12] - [14], виконання криптографічних перетворень [15], [16]. Огляду галузей 
застосування смарт-сенсорів присвячена робота [17]. Особливо цікавим є застосування в 
смарт-сенсорах ПЛІС, що підтримують часткове реконфігурування. Це дає можливість з 
одного боку, розширити їхні функції, коли в різних реконфігуровних регіонах ПЛІС 
функціонують різні спеціалізовані процесори, а з іншого – оптимізувати енергоспоживання, 
налаштувавши спеціалізовані процесори в ПЛІС на обробку даних в реальному часі при 
мінімальній частоті [13]. 

 
Постановка задачі 

Проблемним питанням застосування в КФС смарт-сенсорів на базі ПЛІС є 
конфігурування, тобто реалізація в них процесорів для виконання спеціалізованих 
обчислень, інтерфейсних контролерів та інших компонентів системи спеціалізованих 
обчислень та прийняття рішень. 

Складність зумовлена в першу чергу тим, що для імплементації в ПЛІС постає потреба 
проектування (або отримання готових рішень від третіх сторін) програмних моделей 
спеціалізованих процесорів. Процес їх проектування детально описано в роботах [18], [19]. 
Він є доволі трудомістким і вимагає значних фінансових і часових затрат, адже передбачає 
виконання архітектурного проектування спеціалізованих процесорів, розроблення та 
відлагодження їх програмних моделей мовою опису апаратних засобів і їх логічного синтезу 
у вибраній цільовій ПЛІС. В результаті логічного синтезу отримують код конфігурації ПЛІС. 
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Візьмемо до уваги, що перед цим потрібно визначити та розробити алгоритми, які має 
виконувати система спеціалізованих обчислень та прийняття рішень. 

По друге, після проектування спеціалізованих процесорів постає завдання 
завантаження коду конфігурації до реконфігуровної апаратної платформи смарт-сенсора. 
Для цього потрібно під’єднати цей сенсор до комп’ютера, на якому встановлено відповідне 
програмне забезпечення, і виконати процедуру конфігурування. Беручи до уваги 
масштабність КФС, яка може містити сотні чи тисячі географічно віддалених вимірювально-
обчислювальних вузлів, стає зрозуміло, наскільки цей процес тривалий і складний. Більше 
того, зміна функцій чи навіть налаштування робочих параметрів вимірювально-
обчислювального вузла може вимагати реконфігурування ПЛІС у ньому, а це робить КФС 
жорсткою, інертною і малопридатною до модернізації чи перепрофілювання. 

Тому актуальним є завдання розроблення теоретико-методичної бази, алгоритмічного 
забезпечення та відповідних програмних засобів для організації і виконання автоматичного 
синтезу комп’ютерних пристроїв в реконфігуровних апаратних платформах смарт-сенсорів (і 
інших типів вимірювально-обчислювальних вузлів) КФС без участі людини. На нашу думку, у 
вирішенні цього завдання базовими є застосування: а) методу самоконфігурування комп’ютерної 
системи з реконфігуровною логікою; б) моделі надання програмних засобів як сервісу через 
комп’ютерну мережу (англ. SaaS – Software as a Service); в) технології Інтернету речей (англ. IoT – 
Internet of Things). Застосування першого дає можливість автоматизувати процес розроблення 
програмних моделей спеціалізованих процесорів для синтезу в реконфігуровних апаратних 
платформах смарт-сенсорів. Другий підхід дає можливість реалізувати цей процес як сервіс для 
смарт-сенсора в КФС. Застосування третього підходу має на меті забезпечити ініціювання 
створення конфігурації РАП та її передачу до смарт-сенсора без участі людини. Вирішення цього 
завдання є предметом наукового дослідження, висвітленого в даній доповіді. 

 
1. Огляд базових підходів до вирішення проблем застосування  

в КФС смарт-сенсорів на базі ПЛІС 
Метод самоконфігурування комп’ютерної системи з реконфігуровною логікою 
Самоконфігуровна комп’ютерна система (СККС) – це комп’ютерна система з 

реконфігуровною логікою, в якій компіляція програми включає автоматично виконувані дії з 
формування конфігурації, і яка набуває цієї конфігурації автоматично під час завантаження 
програми до виконання [18], [20], [21]. 

В СККС автоматично виконуються: 1) розподіл обчислювального навантаження між 
універсальнимм процесором і реконфігуровним середовищем (РКС); і 2) створення та синтез 
HDL-моделі спеціалізованого процесора (СП). Завантаження в РКС отриманих в результаті 
синтезу файлів конфігурації виконується операційною системою паралельно з 
завантаженням в оперативну пам’ять виконавчого файлу підпрограми процесора загального 
призначення після ініціалізації програми [18], [20], [21]. 

Метод опрацювання інформації в СККС складається з трьох етапів: компіляції 
програми, її завантаження і виконання. Цей метод полягає в такому: користувач створює 
програму на мові програмування високого рівня і подає її до СККС. Під час компіляції цієї 
програми СККС автоматично виконує такі дії: розподіляє програму на підпрограму 
універсального процесора і підпрограму РКС, компілює підпрограму універсального 
процесора та генерує її виконавчий файл, створює HDL-модель спеціалізованого процесора 
для виконання підпрограми РКС і виконує її синтез, та зберігає отримані виконавчий файл і 
файл(и) конфігурації РКС в зовнішній пам’яті. 

На етапі завантаження програми після її ініціалізації СККС одночасно завантажує 
виконавчий файл підпрограми універсального процесора в головну пам’ять, а файл(и) 
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конфігурації до РКС, таким чином створюючи у ньому СП. Після цього починається третій 
етап – виконання програми. 

Застосування методу самоконфігурування у смарт-сенсорах на базі ПЛІС дає 
можливість автоматично згенерувати програмні моделі комп’ютерних пристроїв, що мають 
бути синтезовані в їхніх РАП, отримати їх конфігурації, і таким чином вирішити проблему 
розроблення спеціалізованих процесорів, інтерфейсних контролерів та інших компонентів 
системи спеціалізованих обчислень та прийняття рішень. Поряд з цим, складність методу 
самоконфігурування і потреба у високопродуктивних комп’ютерних засобах для його 
виконання не дає можливості реалізувати його в межах смарт-сенсора з його обмеженими 
енергетичними і обчислювальними ресурсами. 

 
Модель надання програмних засобів як сервісу 

Програмні засоби як сервіс (англ. SaaS – Software as a Service) – це модель надання 
клієнтам програмного забезпечення у вигляді послуг, яка передбачає встановлення цього 
програмного забезпечення не на засобах клієнта, а на серверах власника цих програмних 
засобів із наданням доступу до них клієнтам через комп’ютерну мережу [22], [23]. Модель 
SaaS набула поширення в багатьох застосуваннях, зокрема в комунікації, керуванні базами 
даних, системах автоматизованого проектування, антивірусному захисті, іграх та ін [24]. 

Застосування моделі SaaS в КФС дає можливість організувати надання смарт-сенсорам 
через мережу програмних засобів, потрібних для автоматичного генерування програмних 
моделей комп’ютерних пристроїв, що мають бути синтезовані в їхніх РАП, і отримання їх 
конфігурацій. Очевидно, що ці програмні засоби мають бути встановлені на спеціальному 
сервері КФС. 

Технологія Інтернету речей 
Інтернет речей (англ. IoT – Internet of Things) – це інформаційно-комунікаційна 

технологія, призначена для організації взаємодії фізичних об’єктів – пристроїв, машин, 
будинків тощо, обладнаних вбудованими електронними комп’ютерними апаратними 
засобами, програмним забезпеченням, сенсорами і актуаторами, а також мережними 
інтерфейсами, що уможливлює збір та обман даними між цими об’єктами [25], [26]. Ця 
технологія дає можливість здійснювати віддалений моніторинг і керування об’єктами через 
існуючу мережну інфраструктуру і тим самим інтегрувати ці об’єкти як частину фізичного 
світу в комп’ютерно-керовані системи, в результаті чого підвищується ефективність 
застосування цих об’єктів та отримується значна економічна вигода. Інтернет речей є однією 
із базових технологій, що застосовуються в кібер-фізичних системах. 

Поняття «речей» в контексті технології Інтернету речей може стосуватись абсолютно 
різноманітних об’єктів. Ми пропонуємо застосувати смарт-сенсори КФС як «речі», що 
взаємодіють через IoT, з метою автоматизації замовлення і отримання ними конфігурацій. Це 
дасть можливість автоматично завантажити коди конфігурації до РАП смарт-сенсора в разі 
потреби зміни алгоритмів роботи системи спеціалізованих обчислень і прийняття рішень і 
вирішить проблему жорсткості і інертності КФС під час її перепрофілювання чи 
модернізації. 

 
2. Метод автоматичного синтезу комп’ютерних пристроїв  

в реконфігуровних апаратних платформах смарт-сенсорів КФС 
Як вже було сказано, сьогодні вимірювально-обчислювальні вузли переважно 

реалізують як інтегровані пристрої, що мають назву смарт-сенсорів. Тому надалі при описі 
методу будемо використовувати саме цей термін, не обмежуючи однак його застосування й 
до інших типів вимірювально-обчислювальних вузлів. 
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Для реалізації автоматичного синтезу комп’ютерних пристроїв в реконфігуровних 
апаратних платформах смарт-сенсорів до складу наведеної в роботі [27] структури КФС 
додатково потрібно внести такі компоненти: 

§ Бібліотеку для зберігання високорівневих описів алгоритмів роботи засобів виконання 
спеціалізованих обчислень. При цьому бібліотека може бути як глобальною, доступною для 
багатьох смарт-сенсорів, так і локальною. Високорівневі описи подають у вигляді 
комп’ютерних програм мовою програмування, для прикладу, С. Вони можуть бути занесені 
до бібліотеки під час створення КФС або пізніше, під час її перепрофілювання чи 
модернізації. 

§ Комплекс програмних засобів для автоматичного генерування конфігурацій смарт-
сенсорів (далі в тексті – систему генерування конфігурацій). Ця система може входити до 
складу високопродуктивних обчислювальних засобів КФС або бути окремим її 
компонентом, під’єднаним до смарт-сенсорів через комунікаційне середовище. 

Метод автоматичного синтезу комп’ютерних пристроїв в РАП смарт-сенсорів КФС 
ілюструє Рис. 1. Він полягає в тому, що: 

 

 
 

Рис. 1. Метод автоматичного синтезу комп’ютерних пристроїв 
в РАП смарт-сенсорів КФС 
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§ смарт-сенсор отримує з бібліотеки програму HLLP , що описує алгоритм роботи засобів 
виконання спеціалізованих обчислень у ньому, і передає цю програму, а також 
характеристики універсального мікропроцесора (MPC) і РАП (RHPC), до системи 
генерування конфігурацій; 

§ система генерування конфігурацій, отримавши вказані програму та характеристики, 
автоматично виконує такі дії: 

o виокремлює з програми HLLP  фрагменти, що складають обчислювальне 
навантаження, і розподіляє її на підпрограму MPP  універсального мікропроцесора та 
сформовану з виокремлених фрагментів підпрограму РАП RHPP , 

o компілює підпрограму MPP  універсального мікропроцесора в виконавчий файл 
obj , що відповідає його архітектурі, а підпрограму РАП в файл конфігурації conf , що 
відповідає її характеристикам, при цьому компіляція підпрограми РАП в файл конфігурації 
полягає в автоматичному створенні з цієї з підпрограми моделі спеціалізованого процесора і 
подальшому виконанні її логічного синтезу, 

o передає створені виконавчий файл універсального мікропроцесора та файл 
конфігурації РАП до смарт-сенсора; 

§ смарт-сенсор отримує вказані файли, записує виконавчий файл до пам’яті, а 
конфігурацію завантажує до РАП. 

В описаному методі смарт-сенсор є клієнтом, а система генерування конфігурацій – 
сервером. 

Для виконання вказаних дій до складу системи генерування конфігурацій необхідно 
ввести такі програмні засоби: 

1. Засоби розподілу обчислювального навантаження між універсальним 
мікропроцесором і РАП. Ці засоби автоматично знаходять в програмах HLLP  фрагменти, що 
складають обчислювальне навантаження, і виконання яких в РАП забезпечує виграш в 
енергоспоживанні смарт-сенсора, і розподіляють програму HLLP  на підпрограму MPP  
універсального мікропроцесора, заміняючи в ній виокремлені фрагменти на команди роботи 
з РАП, та сформовану із цих фрагментів підпрограму РАП RHPP . Один з прикладів реалізації 
такої системи висвітлено в роботі [28]. 

2. Компілятор(и) для компіляції підпрограм MPP  з вхідної мови, на якій вони 
подаються, в об’єктні коди obj , що безпосередньо можуть бути виконані універсальним 
мікропроцесором смарт-сенсора. 

3. Засоби генерування програмних моделей комп’ютерних пристроїв, які автоматично 
генерують ці програмні моделі з підпрограм RHPP , наприклад, Хамелеон від компанії Інтрон 
[29], [30], Agility Compiler [31] та DK4 Design Suite [32] від компанії Celoxica, CoDeveloper від 
компанії Impulse [33]. 

4. Засоби логічного синтезу програмних моделей комп’ютерних пристроїв в ПЛІС. Ці 
засоби доступні від виробників ПЛІС, наприклад, Vivado Design Suite, ISE, Alliance, 
Foundation від фірми Xilinx [34]; Quartus II, Max + II від фірми Altera [35]. 

Як було сказано вище, разом з програмою HLLP  смарт-сенсор передає до системи 
генерування конфігурацій характеристики універсального мікропроцесора (MPC) і РАП 
(RHPC). Розглянемо призначення цих характеристик. 

Характеристикою універсального мікропроцесора є його архітектура – вона є основою 
для вибору компілятора з вхідної мови в об’єктний код. 
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До базових характеристик РАП відносяться: тип і серія ПЛІС, тип корпуса і кількість 
виводів. До похідних характеристик – кількість і організація вбудованих блоків пам’яті, 
кількість і організація арифметико-логічних пристроїв, кількість базових логічних елементів 
і блоків введення/виведення, максимальна тактова частота роботи, енергоспоживання. Базові 
характеристики РАП є вхідною інформацією для засобів логічного синтезу. Похідні 
характеристики РАП необхідні засобам генерування програмних моделей комп’ютерних 
пристроїв для визначення параметрів спеціалізованих процесорів, зокрема, кількості 
паралельних обчислювальних модулів, максимального розміру пам’яті команд, розрядності 
інтерфейсів тощо. 

Таким чином в КФС вирішується завдання автоматичного створення та отримання 
конфігурацій РАП вимірювально-обчислювальних вузлів без участі людини. 

 
Імплементація програмних засобів реалізації протоколу обміну інформацією  
між системою генерування конфігурацій і смарт-сенсорами КФС 

В роботі [36] розроблено протокол обміну інформацією між системою генерування 
конфігурацій і смарт-сенсорами КФС для автоматичного синтезу комп’ютерних пристроїв в 
їхніх РАП, а в роботі [37] – формат пакету даних для передачі цієї інформації. Нижче 
розглянемо питання імплементації програмних засобів (ПЗ), які реалізують розроблений 
протокол. Визначимо вимоги до ПЗ, опишемо основні модулі і їхні компоненти, покажемо 
залежності між модулями і між компонентами в модулях. Для демонстрації працездатності 
ПЗ і верифікації протоколу продемонструємо роботу одного з функціональних тестів. 

 
Визначення вимог до програмних засобів реалізації протоколу 

Під час реалізації протоколу обміну інформацією потрібно забезпечити його надійну 
роботу та можливість працювати із усіма необхідними йому ресурсами, надавши належної 
гнучкості. Формуючи вимоги до програмного інтерфейсу, потрібно врахувати особливості 
архітектури смарт-сенсора КФС та характеристики середовища, в якому він працюватиме. 

Вимоги до програмних засобів реалізації протоколу можна розділити на дві групи: 
функціональні, що описують, які функції повинні виконувати програмні засоби, і 
нефункціональні, що описують, як повинні працювати програмні засоби і якими мають бути 
їхні властивості та характеристики [38]. Програмний інтерфейс повинен відповідати таким 
функціональним вимогам: 

§ Реалізація обміну інформацією між системою генерування конфігурацій і смарт-
сенсорами КФС для автоматичного синтезу комп’ютерних пристроїв в РАП відповідно до 
протоколу. 

§ Гнучкість. Оскільки КФС орієнтована на широкий спектр застосувань, програмний 
інтерфейс не повинен бути залежним від конкретного застосування. 

§ Підтримка динамічної структури КФС. Кількість і склад об'єктів КФС, що 
розсилають і отримують повідомлення, може динамічно змінюватись під час роботи КФС. 
При цьому при зміні стану одного об'єкта всіх інших, залежних від нього, сповіщають про 
цю подію. 

§ Підтримка роботи із базою даних. Існує необхідність зберігати та отримувати доступ 
до файлів конфігурації, об’єктних файлів, характеристик РАП, високорівневих описів 
алгоритмів роботи засобів виконання спеціалізованих обчислень. 

Нефункціональні вимоги найчастіше визначають якісні характеристики розроблю-
ваного ПЗ. Головними з них є такі: 

§ Продуктивність. 
§ Доступність – визначає час безперервної роботи програмних засобів. 
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§ Надійність – описує поведінку програмних засобів в позаштатних ситуаціях (для 
прикладу: автоматичний перезапуск, відновлення роботи, збереження даних, дублювання 
важливих даних). 

§ Час зберігання даних. 
§ Зручність використання і підтримки. 
§ Безпека даних. 
§ Конфігуровність програмних засобів і системи в цілому. 
Окрім вказаних, на етапі розробки додатково можуть бути застосовані такі 

нефункціональні вимоги: 
§ Можливість повторного використання компонентів. 
§ Розширюваність та модульність. Програмний інтерфейс повинен складатись із 

незалежних модулів, кожен із яких виконує окрему функцію. Така організація дасть 
можливість легко пристосовувати його до змін в структурі КФС та до появи нових 
функціональних вимог. 

§ Масштабованість – можливість горизонтального і/або вертикального масштабування 
додатків або системи. 

§ Інкапсульованість – приховування деталей імплементації від клієнтів. Клієнти не 
потребуватимуть перекомпіляції при зміні імплементації типу вказівників. Якщо динамічна 
бібліотека використовуватиме непрозорі вказівники, то її модифікація не призведе до 
бінарної несумісності з прикладними програмами [39]. 

§ Переносимість коду і підтримка різних апаратних платформ. Програмний інтерфейс 
повинен працювати на різних апаратних платформах та бути сумісним із програмним 
забезпеченням, що може використовуватись в різних реалізаціях КФС. 

§ Сумісність із протоколами, що лежать на нижчих рівнях мережної моделі. 
Програмний інтерфейс повинен надавати можливість передачі інформації через Інтернет чи 
локальну мережу, зокрема й бездротову. 

§ Використання стандартних протоколів і технологій взаємодії між компонентами 
системи і з зовнішнім програмним забезпеченням. 

 
Реалізація деяких нефункціональних вимог, що висувають до ПЗ на етапі розробки 
Повторного використання компонентів можна досягти, якщо представляти їх у вигляді 

атомарних складових. Якщо кожна компонента має тільки одне призначення, що відповідає 
принципу «The Single Responsibility» [40], то складні компоненти можна представити як 
композицію простіших. 

Об’єднуючи компоненти, автори використали принципи організації класів в модулі 
(англ. Package Principle) [41]. При цьому було об’єднано в модулі (бібліотеки) компоненти, 
які змінюються або використовуються одночасно. Також було прийнято рішення виокремити 
в окремі модулі: утиліти для роботи з файловою системою – file_utils; утиліти для роботи із 
стрічками і з форматом JSON – parsing_utils; частину для роботи з мережею – network; 
модуль для міжпроцесної взаємодії – IPC. Власне реалізація протоколу представлена в 
модулі ota (від англ. over the air). Загальну структуру модулів ПЗ реалізації протоколу і 
зв’язки між ними наведено на Рис. 2. 

Для гарантування переносимості коду ПЗ на інші платформи необхідним є вибір крос-
платформної мови програмування. Автори зупинились на мові С++, яка належить до 
найпоширеніших мов цього типу, дає можливість використати переваги об’єктно-
орієнтованого програмування і одночасно підтримує низькорівневі конструкції мови С. 
Також, для полегшення компіляції на різних платформах, було використано крос-
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платформну систему автоматизації компіляції програмного коду CMake (від англ. Cross-
Platform Make) [42]. 

 
 

Рис. 2. Загальна структура модулів ПЗ реалізації протоколу і зв’язки між ними 
 

Моделювання базових складових процесу взаємодії 
Базовими складовими процесу взаємодії є клієнт, сервер, повідомлення, точка доступу 

до середовища передачі і середовище передачі. Нижче наведено приклад послідовності дій, 
що описують проходження комунікації між цими складовими: 

1. клієнт/сервер створює повідомлення, 
2. клієнт/сервер передає повідомлення до точки доступу до середовища передачі; 
3. точка передачі перетворює повідомлення у форму, зручну для передачі через 

конкретне середовище передачі; 
4. повідомлення передається через середовище передачі; 
5. на іншому кінці точка доступу до середовища передачі отримує повідомлення і 

перетворює його у форму, зрозумілу для сервера/клієнта; 
6. точка передачі сповіщає сервер/клієнт про отримання нового повідомлення. 
Складові повинні бути незалежними і забезпечувати можливість заміщення. Для 

прикладу, будова точки доступу цілковито залежить від середовища передачі інформації. 
Якщо використовується протокол TCP/IP, то вона може бути реалізована за допомогою 
WinSockets [43] або сокетів Берклі (Berkley Sockets) [44]. Як альтернатива, можлива реалізація 
взаємодії за протоколом SOAP або у формі HTTP запитів. Для тестових потреб середовище 
передачі також можна реалізувати програмно у вигляді синхронної черги повідомлень. 

Підсумовуючи сказане, для реалізації нефункціональних вимог доцільним буде 
використання принципу “Dependency Injection” [45] і шаблону проектування Bridge [46]. Це 
дозволить відділити реалізацію від абстракції і забезпечить можливість використання різних 
середовищ передачі даних без зміни логіки взаємодії сервера і клієнта. Для того, щоб надати 
системі конфігуровності, використаємо шаблон проектування «абстрактна фабрика» (англ. 
Abstract Factory) [45]. 

UML-позначення складової «повідомлення» наведено на Рис. 3(а). Тут id – унікальний 
ідентифікатор повідомлення, представлений 64-розрядним беззнаковим цілим; type – тип 
повідомлення, представлений перелічувальним типом; timestamp – мітка часу, представлена 
64-бітовим беззнаковим цілим; body – власне вміст (payload) повідомлення у вигляді стрічки. 

Для забезпечення гнучкості зв’язку з точкою доступу до середовища передачі даних 
для клієнта і сервера реалізовано такі інтерфейси: 

§ i_access_provider – абстракція, яка дозволяє серверу чи клієнту надсилати 
повідомлення через точку доступу до середовища передачі; 

§ i_access_listener – абстракція, яка дозволяє серверу чи клієнту отримувати сповіщення 
від точки доступу до середовища передачі. 

UML-позначення цих абстракцій представлено на Рис. 3(b). 
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Точку доступу до середовища передачі даних реалізовано як абстракцію class 
i_access_layer, UML-позначення якої представлено на Рис. 3(c). За допомогою методів 
register_access_listener та unregister_access_listener клієнт і сервер відповідно підписуються 
та відписуються від сповіщень точки доступу. 

 

 
 

Рис. 3. UML-позначення: (a) – складової «повідомлення», (b) – абстракцій i_access_listener  
та i_access_provider, що реалізують інтерфейси клієнта і сервера, (c) – абстракції class 

i_access_layer, що реалізує точку доступу до середовища передачі даних 
 

Об’єднавши наведені вище складові процесу взаємодії, утворимо модуль ota, який реалізує 
протокол. Його UML-діаграму класів наведено на Рис. 4. Взаємодію складових можна 
представити відповідною UML-діаграмою, яка наведена на Рис. 5. На діаграмі показано 
ініціалізацію сервера і клієнта та ініціацію сервером з’єднання. Повідомлення з номерами 7.1 і 
9.1 не входять до протоколу, а лише демонструють передачу даних через середовище передачі, 
проте вони наведені на діаграмі для повноти ілюстрації процесу взаємодії. 

 

 
 

Рис. 4. UML-діаграма класів модуля ota, який реалізує протокол 
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Рис. 5. UML-діаграма взаємодії складових процесу взаємодії 

 
Верифікація програмних засобів реалізації протоколу 

Для верифікації розроблених програмних засобів використаємо позитивний тест, 
створений за допомогою бібліотеки для модульного тестування (англ. unit testing) GTests 
[47]. Сценарій тесту наступний: 

§ створюємо два середовища передачі: сервер-клієнт і клієнт-сервер, на основі 
синхронізованої черги (sync queue); 

§ створюємо сервер і клієнта-заглушку (dummy), який буде аналізувати вихідні 
повідомлення сервера; 

§ створюємо точки доступу для клієнта і сервера і з’єднуємо їх з відповідними 
середовищами передачі; 

§ реєструємо сервер в точці доступу; 
§ створюємо окремий потік, який буде генерувати повідомлення клієнта; 
§ виконуємо потік; 
§ співставляємо вихідні повідомлення сервера в клієнті-заглушці з очікуваними. 
 

 

Рис. 6. Ілюстрація зміни 
внутрішніх станів сервера в 
процесі взаємодії з клієнтом 
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Результати виконання тесту, відображені у командному рядку ОС Windows, наведено на 
Рис. 6. Тут, за допомогою компоненти логування (англ. logging), показано зміну внутрішніх 
станів сервера відповідно до надходження вхідних повідомлень від клієнта. Згідно із 
протоколом, початковим станом сервера після ініціалізації є Init. Далі, за допомогою методу 
start, сервер переходить у стан wait_for_conn_request (ця зміна ілюстрована у командному 
рядку появою стрічки [DEBUG] Change state : init => wait_for_conn_request). Коли сервер 
отримує повідомлення (про це свідчить висвітлення у командному рядку стрічок [INFO] 
cs_ota::server::on_message_received і [DEBUG] Income message - id: 1 type: 1, body:), сервер 
переходить у стан Сonnected, і так далі, відповідно до протоколу. 

 
Висновки 

На основі базових методичних і технологічних підходів, а саме – методу 
самоконфігурування комп’ютерної системи з реконфігуровною логікою, моделі надання 
програмних засобів як сервісу, та технології Інтернету речей, запропоновано метод 
автоматичного синтезу комп’ютерних пристроїв в РАП смарт-сенсорів КФС. Цей метод, на 
відміну від існуючих, враховує особливості автоматичного генерування програмних моделей 
спеціалізованих процесорів, їх компіляції і логічного синтезу, і є основою для розроблення 
відповідного алгоритмічного забезпечення та програмних засобів. В підсумку, 
запропонований метод дозволяє здійснити автоматичний синтез комп’ютерних пристроїв як 
сервіс для базованих на ПЛІС смарт-сенсорів КФС. 

Наведено результати моделювання, здійснено імплементацію і тестування програмних 
засобів реалізації протоколу обміну інформацією між реконфігуровними апаратними 
платформами смарт-сенсорів КФС для автоматичного створення в них комп’ютерних 
пристроїв. 

Наукові результати, подані у цій статті, отримано в рамках виконання науково-
дослідного проекту «Інтеграція методів і засобів вимірювання, автоматизації, опрацювання 
та захисту інформації в базисі кібер-фізичних систем» (номер державної реєстрації 
0115U000446, шифр ДБ/КІБЕР, термін виконання 01.01.2015 – 31.12.2017), фінансово 
підтриманого Міністерством освіти і науки України. 
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Описано методологію теоретичного та експериментального дослідження 

макету кодо-керованої міри провідності, призначеної для використання в 
розпорошених кібер-фізичних системах аналітичного призначення. Макет 
реалізований на дискретних компонентах як імітатор електричного адмітансу 
ємнісного, резистивного та індуктивного характеру з використанням 
повторювачів напруги, ЦАП і однозначних мір відповідного імпедансу. 
Експериментальні дослідження показали їх добру узгодженість з теоретичними 
припущеннями.  
 

INVESTIGATION OF IMMITTANCE CODE-CONTROL MEASURE UNIT 
 

© Mykyjchuk M., Yatsuk Yu., Zalischuk O., Yatsuk V., 2017 
 

The methodology of theoretical and experimental research of a code-controlled 
conductivity measure model, intended for use in analytical purpose dispersed cyber-
physical systems is described. The layout is implemented on discrete components as a 
simulator of electric admittance of capacitive, resistive and inductive nature using 
voltage repeaters, DACs and unambiguous measures of the corresponding impedance. 
Experimental studies have shown their good consistency with theoretical assumptions. 

 
Вступ 

Вимірювання RLC-параметрів об’єктів неелектричної природи (наприклад, біологічних 
сільсько-господарських, екологічних тощо) з високими метрологічними характеристиками є 
важливим елементом для побудови кібер-фізичних систем аналітичного призначення [1]. У 
фізико-хімічних вимірюваннях у світі на даний час не забезпечується єдність вимірювань 
через відсутність первинного еталону одиниці кількості речовини. Навіть у випадку його 
створення існуватиме технічна проблема взаємного передавання цієї фізичної величини між 
речовинами, які перебувають у різних агрегатних станах [2]. Як робочі еталони активно 
використовуються стандартні зразки складу та властивостей речовин і матеріалів, які 
зазвичай являють собою складні суміші і виготовляються різними лабораторіями для 
метрологічного забезпечення випробувань продукції [3, 4]. Це призводить до необхідності 
періодичного порівняння результатів випробувань стандартних зразків, що виготовляються 
різними лабораторіями [5]. Такі процедури ускладнюють контроль метрологічних 
характеристик  фізико-хімічних вимірювальних приладів та обмежують їх точність. Сумарне 
значення похибки фізико-хімічних вимірювань в цьому випадку залежить від низки 
чинників, що спричинюють складові похибок, пов'язаних з отриманням інформативного 
сигналу, з нестабільністю джерела живлення, із впливом зміни тиску і температури 
вимірюваного середовища, з витратами проби, через вплив неінформативних домішок в 
суміші тощо. 



 
 

31 

Як показав аналіз літературних джерел, принциповим недоліком відомих методів і 
засобів побудови вимірювальних каналів КФС є практична відсутність можливостей їх 
калібрування на місці експлуатації із врахуванням впливу усіх чинників похибок власне 
сенсорів, ліній зв’язку між сенсорами та вторинними приладами. Через загальновідомі 
переваги на сьогодні переважно прагнуть використовувати електричні засоби вимірювання 
фізико-хімічних параметрів, зокрема RLC вимірювачі [6-8]. Канали калібрування імпедансу 
RLC-метрів як інтелектуальних пристроїв, доцільно реалізовувати на методі імітації 
контрольованих фізичних величин з управлінням їх цифровим кодом. Шляхом вимірювання 
електричних параметрів (імпедансу) стандартних зразків з використанням аналізаторів 
імпедансу в широкому діапазоні частот та фізико-хімічних властивостей цих зразків 
традиційними методами за різних концентрацій конкретної речовини досягається  
встановлення матриці відповідності між електричними та фізико-хімічними властивостями. 
Необхідно опрацювати отримані результати шляхом формування матриці Ni цифрових кодів 
для фізичної міри ZM, яка відповідає виміряним параметрам об'єкта (речовини). 

Структурна схема багатоканальної міри-імітатора адмітансу. Як показав 
проведений аналіз, в багатозначних мiрах RLC-параметрів суттєву похибку вносять 
залишкові параметри комутаційних елементів, що обмежує їх точність та дискретність 
відтворення імпедансу. З метою спрощення запропонована вдосконалена структура 
калібрування параметрів RLC-метрів для аналітичних цілей, яка полягає у вимірюванні 
параметрів імпедансу стандартних зразків та формуванні матриці кодів фізичної міри 
ZМ=f(Ci) NRi, NLi, NCi, що відповідає виміряним параметрам даного об'єкта, де NRi, NLi, NCi – 
коди резистивної, індуктивної та ємнісної складових об'єкта (стандартного зразка). При 
цьому зразкові міри адмітансу є однозначними прецизійними, а відтворюваний 
багатозначною мірою-імітатором адмітанс лінійно залежить від кодів керування NRi, NLi, NCi. 
Завдяки багатоканальності імітатора під час відтворення адмітансу не має взаємозалежності 
між кодами керування NRi, NLi, NCi [9]. 

На рис.1 подана блок-схема кодо-керованої міри комплексних провідностей, де 1, 2 – 
вхідні клеми імітатора; Z1, Z2, Z3 –зразкові однозначні міри імпедансу; БФ1 – БФ4 
повторювачі напруги; ЦАП1- ЦАП3 –кодо-керовані подільники напруги; Ui – напруга від 
зовнішнього джерела; Іі – струм в нерозгалуженій частині кола; І1, І2, І3 – струми, що 
протікають через зразкові міри імпедансу відповідно Z1, Z2 та Z3; µ1, µ2, µ3 - коди керування 
від зовнішнього джерела, що подаються до входів усіх кодо-керованих подільників напруги 
ЦАП1- ЦАП3.  
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Рис. 1 Блок-схема кодо-керованої міри комплексних провідностей 



 
 

32 

Кодо-керована міра комплексних провідностей відтворює адмітанс таким чином: до 
вхідних клем 1, 2 від зовнішнього джерела подають напругу Ui, яка спричиняє протікання 
струмів І1, І2 та І3 відповідно через зразкові міри відповідно Z1, Z2 та Z3 і виходи усіх 
повторювачів напруги БФ2-БФ4. За допомогою повторювача напруги БФ1 вхідна напруга Ui 
імітатора повторюється на його виході та прикладається одночасно до інформаційних входів 
усіх кодо-керованих подільників ЦАП1- ЦАП3, на входи керування яких подаються коди 
керування µ1, µ2 та µ3 від зовнішнього джерела. Вихідні напруги кодо-керованих подільників 
повторюються на виходах повторювачів БФ2-БФ4, тим самим спричиняючи відповідні зміни 

струмів І1, І2 та І3. Значення струмів І1, І2 та І3 можна визначити із співвідношень 
1

2i
1 Z

UUІ −
= , 

2

3i
2 Z

UUІ −
= , 

3

4i
3 Z

UUІ −
= , а відтворювану схемою провідність: 

 ( ) ( ) ( ) 332211
i

321

i

і
321i G1G1G1

U
III

U
IZZZZ µ−+µ−+µ−=

++
==++= ,  (1) 
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1G =  - провідності однозначних мір імпедансу. 

Кодо-керована міра комплексних провідностей дає змогу окремо і взаємно незалежно 
керувати відтворенням кожної зокрема зі складових комплексної провідності – активної, 
ємнісної та індуктивної. Похибки відтворення складових провідності визначаються практично 
тільки похибками однозначних мір опору, ємності та індуктивності і кодо-керованих 
подільників напруги. Завдяки великим значенням коефіцієнтів передавання сучасних 
операційних підсилювачів похибка від статизму може бути зведена до значень тисячних 
відсотка, що є значно меншим від похибок однозначних мір імпедансу (типові значення соті-
десяті частки відсотка) в широкому частотному діапазоні (до декількох десятків мегагерц). 
Структура запропонованої кодо-керованої міри комплексних провідностей є потенційно стійкою 
у всьому частотному діапазоні та при всіх відтворюваних значеннях провідності.  

На метрологічні властивості кодо-керованої міри-імітатора адмітансу Yij впливатимуть 
інструментальні похибки однозначних мір імпедансу ( )NjNjHNj 1GG δ+=  та ЦАПj ( )µδ+µ=µ jjHj 1  
та параметри не ідеальності використаних операційних підсилювачів (ОП) [10]:  

 ( ) ( ) Σ∆+µ−=∆−∆+∆+µ−= jNjHNjH2jNHсфеj1jNHjHNjHij G1GGGG1GY .  (2) 
де 2jNHсфеj1jNHjN GGGG ∆−∆+∆=∆ Σ ; ( ) µδµ−µ−δ=∆ jjNjHjHNjjNjNH G1GG ; ( )ejjHсф2сф1сфеj GGG δ+µ+=∆ ; 

( )[ ]RBjejRBj1eвхjеj1kjHjNH2jNH GG δ+δ+δ+δ+δ+δ+δµ=∆ ; j=1,2,3 – номер каналу відтворення 
адмітансу; GjN, µjN, δNj, δµj – номінальні значення та відносні похибки j-тої міри адмітансу та 

повторювача БФj відповідно; 
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відповідно; к1,j, М1,jсф – відповідно, коефіцієнти передавання розімкнених ОП та послаблення 

синфазного сигналу повторювачів БФ1 або БФj; 
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складові похибки, зумовлені впливом вихідного Rвихj та Rвхj опорів повторювачів БФj і 

вихідного опору RЦАПj БФj відповідно; 
i
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=δ  - відносні похибки, зумовлені впливом 

еквівалентних напруг зміщення ОП БФ1 або БФj відповідно (враховані як напруги зміщення, 
так і вхідні струми операційних підсилювачів). 
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З аналізу виразу (2) можна зробити висновок, що для сучасної елементної бази значення 
сумарної похибки Σ∆ jNG  визначатиметься інструментальними значеннями похибок δNj, δµj 
зразкових мір адмітансу та ЦАП за умови, що еквівалентні значення похибок, зумовлених 
обмеженістю значень коефіцієнтів передавання і послаблення синфазної складової, вхідних і 
вихідних опорів ОП повторювачів будуть в декілька разів меншими.  

Використання запропонованої кодо-керованої міри адмітансу дасть можливість її 
мініатюризації, а отже, мікроелектронного виконання з невисокою ціною. Окрім цього, завдяки 
використанню сучасних операційних підсилювачів, включених в режимі повторювачів напруги, 
можна забезпечити достатньо широкий частотний діапазон. Як ЦАП в розглянутій структурі 
міри імітатора можна використовувати принципово будь-які подільники напруги, наприклад, 
інтегральні ЦАП, подільники на основі магнітних компараторів змінного струму або індуктивні 
тощо. За цих умов результуюча похибка відтворювання опору може визначатися тільки 
похибками струмозадавальних резисторів або конденсаторів. Їх мала кількість, а також невеликі 
габарити дають можливість конструктивної реалізації кодо-керованої міри як малогабаритного 
вставного блоку. Для забезпечення високої часової стабільності вимірювачів імпедансу слід 
проводити частішу метрологічну перевірку такого блоку. 

Устава для експериментальної перевірки кодо-керованої міри адмітансу. 
Для експериментальної перевірки принципу дії кодо-керованої міри-імітатора адмітансу 

був виготовлений макет устави (рис. 2). Для перевірки стійкості в діапазоні звукових та 
ультразвукових частот макет міри-імітатора адмітансу був виготовлений на дискретних 
компонентах. Оскільки в переважній більшості випадків заступні схеми об’єктів неелектричної 
природи можна подати в базисі RC компонентів, то було вирішено реалізувати макет міри як 
паралельне з’єднання кодо-керованих мір активного та ємнісного адмітансів. Всі чотири 
повторювачі напруги були реалізовані на основі мікросхеми TL074CN, яка містить чотири 
операційних підсилювачі. Кодо-керовані подільники ЦАП1, ЦАП2 були реалізовані як 
резистивні подільники на дискретних резисторах. Відтворюваний мірою адмітанс вимірювався 
цифровим LCR вимірювачем типу BR2827 на шістнадцяти фіксованих значеннях частоти в 
діапазоні від 50 Гц до 100 кГц. Результати вимірювання опрацьовувались на комп’ютері з 
отриманням графічних залежностей адмітансу від частоти. 

 

 
 

Результати експериментальних досліджень макету  
кодо-керованої міри активного та ємнісного адмітансу 

  
Перед початком проведення експериментів LCR вимірювач типу BR2827 був 

підготовлений до роботи і відкалібрований відповідно з його інструкцією з експлуатації. 
ЦАП були реалізовані як подільники напруги на дискретних резисторах з номінальними 

Рис. 2.  Зовнішній вигляд 
експериментальної устави  

для дослідження міри-імітатора 
адмітансу 
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значеннями порядку декількох кілоом. Як однозначну міру активного адмітансу використано 
серійний резистор з номінальним значенням опору 5 кОм.  

Здійснювались багатократні вимірювання для декількох значень коефіцієнтів поділу 
ЦАП: µj=0; 0,2; 0,4; 0,6; 0,8. Від LCR вимірювача типу BR2827 дані передавались до 
комп’ютера для опрацювання та зберігання. Для кожної з підключених до імітатора 
однозначних мір – резистивної та ємнісної – окремо вимірювались їх активні та реактивні 
складові. За результатами експериментальних досліджень (таблиці 1-4) побудовані графічні 
залежності активних і реактивних складових відтворюваних активного та ємнісного 
адмітансу (рис. 3 - рис. 6). 

 
Таблиця 1 

Результати експериментальних досліджень активної  
складової активного адмітансу кодо-керованої міри 

Частота, Гц µj=0 µj=0,2 µj=0,4 µj=0,6 µj=0,8 
50 0,000642771 0,000521477 0,00038973 0,000286396 0,000136401 
100 0,000666788 0,000533636 0,000398394 0,000273935 0,000128211 
200 0,000669214 0,000535061 0,000401088 0,000277062 0,000138689 
500 0,00067043 0,000535451 0,000400963 0,000275685 0,000137672 
1000 0,000670161 0,000535564 0,000400014 0,000276197 0,000137936 
2000 0,000668947 0,000534476 0,000400809 0,00027601 0,000137159 
5000 0,000669405 0,000534967 0,00040111 0,000276118 0,000137358 
10000 0,000669835 0,000535488 0,000401943 0,000276289 0,000137115 
20000 0,000669225 0,000535775 0,000401638 0,000277328 0,000137534 
50000 0,000671324 0,000537305 0,000402629 0,000280918 0,000139658 
100000 0,00067977 0,000544194 0,000408222 0,000290917 0,000147671 

 
Таблиця 2 

Результати експериментальних досліджень реактивної складової  
активного адмітансу кодо-керованої міри 

 

Частота, Гц µj=0 µj=0,2 µj=0,4 µj=0,6 µj=0,8 
50 0 -3,44955E-06 -9,26675E-06 -1,6209E-05 -6,7747E-06 
100 -7,20383E-06 -8,21045E-06 -3,9098E-06 -8,7857E-06 -2,5035E-06 
200 1,03009E-06 -9,15783E-08 1,06898E-06 6,11497E-07 -2,5997E-07 
500 -1,85473E-07 -7,2648E-07 -6,88465E-07 1,19103E-08 3,34375E-08 
1000 -4,67273E-08 -1,40333E-08 -1,12796E-07 2,88245E-07 1,04505E-06 
2000 -1,50341E-08 2,3536E-07 7,04493E-07 1,19592E-06 5,89571E-07 
5000 -5,52298E-07 8,71258E-07 8,0426E-07 1,08006E-06 1,86101E-06 
10000 -1,0391E-06 2,05958E-06 1,93099E-06 2,35551E-06 3,93097E-06 
20000 -4,60117E-07 1,06189E-06 4,22277E-06 1,89382E-06 8,1625E-06 
50000 -1,94308E-06 2,77946E-06 1,08503E-05 6,88313E-06 1,93803E-05 
100000 -6,45345E-06 4,59146E-06 1,96434E-05 1,21878E-05 3,64957E-05 
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Таблиця 3 
Результати експериментальних досліджень реактивної складової  

ємнісного адмітансу кодо-керованої міри 
 

Частота, Гц µj=0 µj=0,2 µj=0,4 µj=0,6 µj=0,8 
50 -1,06164E-05 -8,1406E-06 -1,07794E-05 -6,10123E-06 -3,8899E-06 
100 -2,72E-06 -1,65E-06 -1,54E-06 3,87E-06 8,26E-06 
200 1,93E-08 2,00E-07 7,86E-08 1,61E-07 8,68E-07 
500 6,52E-07 6,13E-07 2,85E-07 8,85E-07 1,2672E-06 
1000 -2,26E-07 3,71E-07 9,62E-07 1,72E-06 2,14E-06 
2000 9,15E-08 1,19E-06 2,25E-06 3,40E-06 4,17E-06 
5000 6,16E-08 2,91E-06 5,93E-06 9,05E-06 2,22E-05 
10000 2,82E-07 5,69E-06 2,34E-05 4,41E-05 6,77E-05 
20000 1,34E-06 2,42E-05 6,16E-05 9,10E-05 1,48E-04 
50000 7,05E-06 6,89E-05 1,93E-04 2,77E-04 3,60E-04 
100000 4,08E-05 2,06E-04 3,68E-04 5,47E-04 7,29E-04 

 
Таблиця 4 

Результати експериментальних досліджень активної складової  
ємнісного адмітансу кодо-керованої міри 

 

Частота, Гц µj=0 µj=0,2 µj=0,4 µj=0,6 µj=0,8 
50 1,60337E-05 1,30654E-05 1,76306E-05 2,1701E-05 1,56929E-05 
100 8,10E-06 1,39E-05 1,03E-05 1,38E-05 6,26E-06 
200 2,54E-07 2,17E-07 3,72E-07 5,59E-07 8,61E-07 
500 9,75E-07 1,37E-06 1,68E-06 6,68E-07 1,18806E-06 
1000 3,51E-07 3,15E-07 1,36E-07 4,22E-07 2,87E-07 
2000 2,66E-07 2,32E-07 2,56E-07 1,79E-07 4,54E-07 
5000 2,01E-07 2,52E-08 1,54E-07 3,86E-07 8,31E-07 
10000 2,26E-07 6,91E-07 6,79E-07 1,73E-06 2,46E-06 
20000 1,81E-06 7,53E-07 2,01E-06 4,59E-06 4,04E-06 
50000 1,24E-05 4,51E-06 1,29E-05 1,53E-05 7,36E-06 
100000 3,89E-05 1,32E-05 2,01E-05 3,59E-06 2,30E-05 

 

 
Рис. 3. Графік частотної залежності активної складової резистивного адмітансу кодо-керованої міри 



 
 

36 

 
Рис. 4. Графік частотної залежності реактивної складової  

резистивного адмітансу кодо-керованої міри 
 

 
Рис. 5. Графік частотної залежності реактивної складової  

ємнісного адмітансу кодо-керованої міри 
 

 
 

Рис. 6. Графік частотної залежності активної складової 
 ємнісного адмітансу кодо-керованої міри 
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Висновки 
1. Одним із шляхів підвищення метрологічної надійності є здійснення оперативного 

контролю метрологічних характеристик засобів вимірювань адмітансу об’єктів 
неелектричної природи. Запропоновано калібрувати вимірювальні канали RLC-метрів 
аналітичного призначення шляхом використання інтелектуалізованих пристроїв на базі кодо-
керованих мір. 

2. Обґрунтовано ефективність використання методу заміщення аналітичних приладів 
під час вимірювання або калібрування з допомогою кодо-керованих мір. 

3. На основі сучасної елементної бази можна забезпечити високу точність в 
ультразвуковому діапазоні частот. Такі пристрої можуть бути мініатюрними, що дасть змогу 
реалізувати чіп кодо-керованої міри за низькою ціною. 

4. Сумарна похибка відтворення складових провідності практично визначається тільки 
похибками зразкових мір імпедансу. Для забезпечення високої часової стабільності 
вимірювачів імпедансу слід проводити частішу метрологічну перевірку такого блоку. 

5. Експериментальні дослідження показали добру збіжність з теоретичними 
припущеннями. 

Наукові результати, представлені в цій статті, були отримані в рамках дослідницького 
проекту 0115U000446, 01.01.2015 – 31.12.2017, за фінансової підтримки Міністерства освіти і 
науки України. 
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 АНАЛІЗ МОЖЛИВОСТІ ПОБУДОВИ БАГАТОСЕКЦІЙНИХ ПОМНОЖУВАЧІВ 
ЕЛЕМЕНТІВ ПОЛІВ ГАЛУА ДЛЯ НОРМАЛЬНОГО ТА ПОЛІНОМІАЛЬНОГО 

БАЗИСІВ 
 

© Глухов В.С., Еліас Р., Рахма М., 2017 
 

Одним з методів захисту інформації у кіберфізичних системах є цифровий 
підпис. У даний час його опрацювання базується на виконанні операцій у полях 
Галуа GF(2m) у нормальному або поліноміальному базисах. Характеристика 
помножувачів для цих базисів різняться. У роботі проводиться дослідження 
можливості реалізації багатосекційних помножувачів для двох базисів при їх 
реалізації на умовній ПЛІС, усі програмовані елементи якої можуть реалізовувати 
довільну функцію двох змінних. Критерієм служить сумарна довжина зв’язків у 
топології досліджуваного вузла на такій ПЛІС. Показано, що структурні 
складності паралельних помножувачів для нормального та поліноміального 
базисів можна оцінити як O(m3) та O(m2) відповідно. Менша структурна 
складність помножувачів для поліноміального базису дозволить створити 
багатосекційні версії з більшою кількістю секцій (з більшим рівнем паралелізму і, 
відповідно, більшою продуктивністю) ніж у аналогічних помножувачів для 
нормального базису. Наведено розрахункові оціночні значення кількості секцій. 

 

Ключові слова: структурна складність, розширені поля Галуа, нормальний 
базис, поліноміальний базис, помножувач.  
 

 ANALYSIS OF GALOIS FIELD ELEMENTS MULTISECTIONAL MULTIPLIERS  
FOR NORMAL AND POLYNOMIAL BASES SYNTHESIS POSSIBILITIES 

 
© Hlukhov V. S. , Elias R. , Rahma M., 2017 
 

Digital signature is one of the methods of data protection in cyber-physical systems. 
Currently digital signature processing is based on the operations in Galois Fields GF 
(2m) in normal or polynomial bases. Characteristics of multipliers for these bases are 
different. In this paper feasibility of multisection multipliers for two bases is studied. 
Multipliers are implemented on conventional FPGA. All programmable elements of such 
FPGA can implement random logic function of two variables. The criterion is the total 
length of connections in the topology of the studied unit in such FPGA. It is shown that 
the structural complexity of parallel multipliers for normal and polynomial bases can be 
estimated as O(m3) and O(m2) respectively. The lower structural complexity for 
polynomial basis multipliers allow to create multisection ones with more sections (with 
higher parallelism and therefore with higher productivity) than similar multipliers for 
normal basis. Estimated numbers of sections are shown. 
 

Key words: Structural complexity, Galois fields, extended fields, normal basis, 
polynomial basis, multiplier. 



 
 

39 

Вступ  
У даний час опрацювання цифрового підпису базується на виконанні операцій у полях 

Галуа GF(2m), m ≤ 998, елементи яких може бути представлено у поліноміальному та 
нормальному базисах [1].  Апаратна реалізація помножувачів для таких задач та полів 
вимагає великих витрат обладнання. У роботі [2] показано, що апаратне множення в 
поліноміальному і нормальному базисах вимагає приблизно однакових апаратних і часових 
витрат, програмно множення у поліноміальному базисі виконується на 1-2 порядки швидше. 
Але недоліком поліноміального базису є залежність часу обчислення обернених елементів 
полів Галуа від значення операндів [2]. Помножувачі можуть бути паралельними (в тому 
числі, на основі комірок Гілда [3]), послідовними і паралельно-послідовними - секційними. 
Для нормального базису апаратна складність послідовних помножувачів дозволяє проводити 
їхню реалізацію на сучасних ПЛІС. Але при великих значеннях порядків поля та кількості 
секцій неможливо реалізувати секційні та паралельні помножувачі через їхню високу 
структурну складність [4], методи та результати оцінювання структурної складності 
послідовного помножувача наведено в [5], багатосекційних помножувачів – у [6], у [7], 
показано, що структурна складність помножувача для нормального базису поля Галуа 
GF(2m), який формує один розряд добутку, лежить в межах від (1/2 … 3/4)m2.  Розроблення 
методів оцінювання структурної складності дозволили розробити методи її зменшення [8]. 

Одним з можливих варіантів розв’язку задачі створення багатосекційних помножувачів 
є перехід на використання полів Галуа з основою n, більшою ніж 2.  При зміні основи поля 
можуть змінитися часові характеристики помножувача. У [9] з цієї точки зору оцінюється 
помножувачі для розширених полів Галуа GF(dn) з основами d, більшими за 2, і з приблизно 
однаковою кількістю елементів dn ≈ 2m, що реалізуються на ПЛІС. Для аналізу обрано 
поліноміальний базис представлення елементів полів Галуа та помножувач з матричною 
структурою на основі модифікованих комірок Гілда. 

Порівняння структурної складності багатосекційних та паралельних помножувачів для 
розширених полів Галуа з представленням їхніх елементів у поліноміальному та нормальному 
базисах не проводилося. Першим кроком може бути порівняння паралельних помножувачів, які 
одночасно формують усі розряди добутку, для двійкових полів Галуа GF(2m). 

Метою роботи є дослідження структурної складності паралельних помножувачів для 
двійкових полів Галуа GF(2m) з представленням їхніх елементів у поліноміальному та 
нормальному базисах для визначення найкращого базису для побудови багатоядерних та 
багатосекційних помножувачів. 

 
1. Багатосекційний помножувач для нормального базису 

Послідовний помножувач Мессі-Омури для множення у нормальному базисі елементів 
поля GF(2m) (рис. 1), складається з двох регістрів зсуву операндів RGA та RGB і помножувальної 
матриці М. Секційний помножувач містить декілька помножувальних матриць (наприклад, M0, 
..., M15 на рис. 2) і конвеєрний регістр Output RG file для накопичення результатів. 

A
0a 1a 1−ma

0b 1b 1−mb B

01m r,r,...,r 1−

 

Рис. 1. Помножувач Мессі-Омури 
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Розряд r0 добутку R обчислюється як r0=AMBT. Наприклад, відповідно до схеми 
обчислення (рис. 2): 331210132020 b)aa(b)aa(b)aa(bar ⊕⊕⊕⊕⊕⊕= . Кожний наступний розряд 
добутку обчислюються після циклічного зсуву множників на один розряд. 

 

 

а 

 

б 

Рис. 2. Секційний помножувач (а) та його умовна топлогія (б) 
 
Структурну складність помножувачів можна оцінити шляхом аналізу їхньої реалізації 

на умовній ПЛІС, кожний програмований елемент якої (квадрати на рис. 3, якому відповідає 
наведена там же схема обчислення) може реалізувати довільну функцію двох змінних. 

Можна оцінити структурну складність топології помножувача загальною довжиною L 
з'єднань усередині квадратної області Sqr на рис. 3 (у [6] показано, що вузол згортки Conv 
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дає незначний внесок до структурної складності помножувача): довжина горизонтального 
з'єднання gi у i-тому рядку дорівнює gi = xi+1, де xi - номер стовпця найправішої "1" в i-тому 
рядку, вертикальна довжина з'єднання в j-му стовпці дорівнює vj=m+dj+1, де dj різниця 
номерів рядків у j-му стовпці з "1". 

Кінцевий вираз: 2
i

1m

0i
i 3/4)m  (1/2 )vg(L …≈+= ∑

−

=
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 а    б 
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+
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3
0

=bl
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2
0

=bx

Level=0

Level=1

Level=2

Sqr

Conv  

в 

Рис. 3. Формула для обчислення добутку (а),  схема обчислення  (б)  
та топологія умовної ПЛІС односекційного помножувача (в) 

 
2. Оцінка структурної складності секційних помножувачів  

для нормального базису 
Секційний помножувач (рис. 2) утворюється з послідовних помножувачів (секцій), кількість 

секцій n може бути від 1 (послідовний помножувач) до m (паралельний помножувач), усі секції 
однакового розміру і різняться циклічним зміщення по вертикалі і горизонталі суматорів і 
помножувачів у квадратній області рис. 3) помножувальних матриць, що еквівалентно циклічному 
зсуву множників при обчисленні кожного наступного розряду добутку. Будемо вважати, що 
структурна складність помножувальних матриць не зменшується з-за циклічного зсуву їхніх 
елементів. Для спрощення будемо вважати, що секції розміщуються на кристалі у вигляді квадратної 

матриці максимальним розміром для паралельного помножувача V=q*q елементів,  mq = .  
Міжсекційні зв'язки розглядаємо як ще один додатковий «верхній» шар зв'язків, який лежить 

над квадратами Sqr та вузлами згортки Conv. Цей шар утворюють горизонтальні B та вертикальні A 
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(рис. 2, б) зв'язки, які проходять від одного краю ПЛІС до другого, відповідно, зліва - направо і 
зверху - донизу. 

Структурна складність S «верхнього» шару дорівнює сумарній довжині вертикальних і 
горизонтальних зв'язків, які проходять від краю до краю ПЛІС   

S = V + G, 
де V – структурна складність по вертикалі топології сигналів A та B; 

BConvSqr Vm)VV(V ++= ; )mH(L   V SqrSqrSqr ⋅= ; m  H m;  L SqrSqr == ; ConvConvConv HL  V ⋅= ;  

m  LConv = ; 1 level  HConv += ;  

 m)log  (mqm  mlogm  m  V 22
23 +⋅⋅++=  m)log  q)(mm  (m 2

2 +⋅+= = 
 m)log  q)(m  m(m 2++= )mlogm)(mm(m 2++= . 

VSqr, VConv – структурна складність проведення по вертикалі сигналів A «над» 
квадратною частиною секції та над її вузлом згортки; LSqr, HSqr – ширина та висота квадратної 
частини секції; LConv, HConv – ширина та висота вузла згортки секції; Level = log2m – рівень 
«глибини» згортки – кількість рядків логічних елементів ПЛІС за межами квадратної зони 
(рис. 3); VB – структурна складність проведення по вертикалі сигналів B, 

m)log  (mqm  V 2B +⋅⋅= , G – структурна складність по горизонталі топології сигналів B, 
2m  m*  m G == . 

Оскільки при такій моделі на нижньому шарі відсутні міжсекційні зв'язки, то його 
складність дорівнює складається усіх квадратів Sqr і зв'язаних із ним згорток Conv, а також 
складності виведення результатів rij від кожної згортки до периферії кристалу ПЛІС. 

Структурна складність «нижнього» шару L дорівнює складності М усіх 
помножувальних матриць Mi,j (кожна з яких складається з квадратної частини Sqri,j та вузла 
згортки Convi,j, рис. 2, б): 

 ¾   ½  k ,km   Mm  L 3 …==⋅= . 
При оцінюванні структурної складності потрібно також обчислити додаткові витрати на 

виведення результатів rij з кожної матриці  M(i,j) до периферії кристалу ПЛІС:  
level)  (m  1)-(q  r0j +⋅= , level)  (m  2)-(q  r1j +⋅= , …, 0level)  (m  q)-(q  r -1)j(q =+⋅= . 

Довжина всіх додаткових виводів: 
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2/)1m)(mlogm(m 2 −+= . 
Загальна структурна складність: 

R   S L  C ++= , 
2

2
3 m)mm)(mlogm(mkmC ++++= 2/)1m)(mlogm(m 2 −++ . 

Для великих m (m прямує до 1000) ¾   ½  k ,m)1k(C 3 …=+≈ . 
Структурну складність паралельного помножувача для нормального базису двійкових 

полів Галуа GF(2m) можна оцінити як O(m3). 
 

3. Паралельний помножувач для поліноміального базису. 
На рис. 4 показано функціональну схему помножувача двох елементів поля GF(dm) з 

використанням модифікованих комірок Гілда, детальну схему яких наведено на рис. 4. На 
рисунках позначено: pi – розряди утворюючого поле полінома,  dlogp 2=  – кількість біт у 
записі числа d (для двійкових полів Галуа d = 2, p = 1). 
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Пояснення до розрахунку структурної складності комірки Гілда для розширеного 
двійкового поля GF(2m) дає рис. 5. 

Структурна складність Ca топології сигналу a через комірку Гілда дорівнює 2 (у комірці 
сигнал проходить повз 2 логічних елементи, один з них реалізує функцію множення, другий - 
додавання за модулем 2). 

Структурна складність Cb топології сигналу b через комірку Гілда дорівнює 3 (у 
комірках сигнал проходить вниз повз 1 логічний елемент і проходить ліворуч повз 2 логічних 
елементи). Структурні складності топологій інших сигналів (ab, c_q) всередині комірки 
дорівнює 1, оскільки вони всі проходять повз або через 1 логічний елемент. Сумарна 
структурна складність комірки Гілда 7   C  C  C   C  C c_qabbaGd =+++= . 
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Рис. 4. Помножувач для елементів поля GF(dm) з використанням модифікованих комірок Гілда (а) 
та модифікована комірка Гілда (б) для поля Галуа GF(dm) 

 
Структурна складність CPB паралельного помножувача для поліноміального базису 

(рис. 4) складається з: 
структурної складності всіх комірок Гілда 22

GdGdG 14m  m2C  2mmC  C =⋅=⋅⋅⋅= ; 
структурної складності проведення вертикальних зв’язків між комірками Гілда: 

fSV C  C  C += , 
CS – довжина зв’язків на вертикалі формування вихідних сигналів S, CS = 2m2; 
Cf  - довжина вертикальних зв’язків, що використовуються для формування сигналів f: 

1)/4-m(m  2-m    5  3  1  C f =+…+++= ; 
структурної складності Ca проведення горизонтальних зв’язків a до перших справа 

комірок Гілда, які використовують відповідний сигнал, у кожному рядку верхньої частини 
помножувача: 

 1)-m(m1))-(m    3  2  2(1  Ca =+…+++=  
(«ширина» комірки Гілда дорівнює 2 одиницям структурної складності); 
структурної складності проведення горизонтальних зв’язків f між комірками Гілда: 

2
f m  C = ; 
структурної складності Cp доведення розрядів pi утворюючого полінома до першої 

заправа комірки Гілда, яка використовує відповідний сигнал: 
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 -1)p(mp2p1p0p C    C  C  C  C +…+++= 1)-m(m  21)*-(m    2*3  2*2  2*1 =+…+++= . 

a
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Загалом  

 C  C  C  C  C  C  C pgafSGPB +++++= +++= 1)/4-m(m2m14m 22  1)-m(mm1)-m(m 2 +++ = 

 2m- 1)/4-m(m  19m 2 += . 
Для великих m (m прямує до 1000) 2

PB 20m  C ≈ . 
Структурну складність паралельного помножувача для поліноміального базису 

двійкових полів Галуа GF(2m) можна оцінити як O(m2). 
 

4. Порівняння структурної складності помножувачів  
Результати порівняння структурної складності помножувачів для поліноміального та 

нормального базисів показано на рис. 6. Для порядків m < 12 двійкових полів Галуа GF(2m) 
меншу структурну складність мають помножувачі для роботи у нормальному базисі. Для 
більших порядків меншу структурну складність мають помножувачі для роботи у 
поліноміальному базисі. Для m >> 12 (за [1] m ≥ 163) використання поліноміального базису дає 
зменшення структурної складності в порівнянні з нормальним базисом приблизно в m разів. 

 

 
а        б 

Рис. 6. Структурна складність помножувачів для поліноміального 
та нормального базисів (m < 12 (а) та m < 1000 (б)) 

Рис. 5. Структурна складність 
комірки Гілда 
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Більша структурна складність помножувачів для нормального базису ускладнює і робить 
неможливим створення їхніх багатосекційних та паралельних версій [4]. Менша структурна 
складність помножувачів для поліноміального базису дозволить створити їхні багатосекційні 
версії з більшою кількістю секцій (з більшим рівнем паралелізму і, відповідно, більшою 
продуктивністю) ніж у аналогічних помножувачів для нормального базису.  

 
5. Розрахунок кількості секцій у багатосекційних помножувачах елементів  

полів Галуа для поліноміального базису 
У роботі [5] наведено структурні складності багатосекційних помножувачів для 

нормального базису, які вдалося реалізувати на обраних типах ПЛІС. Кількість секцій 
обмежувалося досягнутою величиною структурної складності помножувачів для 
нормального базису (помножувачі з більшою структурною складністю реалізувати на 
обраному типі ПЛІС не вдалося). У роботі [5]  розглядалися двійкові поля Галуа GF(2m) з 
m ≥ 515. Як було відзначено вище, для таких полів структурна складність паралельних 
помножувачів для поліноміального базису приблизно в m разів менша за складність 
аналогічних помножувачів для нормального базису.  

 
Таблиця 1 

Реалізація помножувачів на ПЛІС Virtex 6vlx130t (m = 515) 

Нормальний 
базис

Поліноміальний базис 
з кількістю слайсів як 
для нормального 

базису

Поліноміальний базис з 
максимально 

можливою кількістю 
слайсів

m 515 515 515
n 16
Реалізована частка помножувача, k=n/m 16/515 16/515 0,28
Збільшення кількості слайсів у реалізації 
помножувачі для поліноміального базису, разів

9

Кількість слайсів 2307 2307 20763
Частка слайсів (%) 11 11 99
Розрахована структурна складність, довжини 
зв'язків

4242224 8237 74136

 
 

Таблиця 2 
Реалізація помножувачів на ПЛІС Virtex 6vlx130t (m=519) 

Нормальний 
базис

Поліноміальний базис 
з кількістю слайсів як 
для нормального 

базису

Поліноміальний базис 
з максимально 

можливою кількістю 
слайсів

m 519 519 519
n 16
Реалізована частка помножувача, k=n/m 0,03 0,03 0,18
Збільшення кількості слайсів у реалізації 
помножувачі для поліноміального базису, разів

6

Кількість слайсів 3240 3240 19440
Частка слайсів (%) 16 16 96
Розрахована структурна складність, довжини 
зв'язків

4295296 8276 49657
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Апаратна складність помножувачів для обидвох базисів приблизно однакова [2].  
Тому можна прийняти, що структурні складності k-тих частин помножувачів обидвох 
типів також знаходяться у відношенні 1:m (k – довільне ціле число). Тоді можна 
розрахувати, яку частку паралельного помножувача для поліноміального базису можна 
розмістити та розвести на кристалі ПЛІС, якщо відомо, яку частку помножувача для 
нормального базису можна розмістити і розвести на цьому ж кристалі. Результати 
оцінювання містять таблиця 1, …, таблиця 4. 

 
Таблиця 3 

Реалізація помножувачів на ПЛІС Virtex 6vlx130t (m=998)  
Нормальний 

базис
Поліноміальний базис 
з кількістю слайсів як 
для нормального 

базису

Поліноміальний 
базис з максимально 
можливою кількістю 

слайсів

m 998 998 998
n 8
Реалізована частка помножувача, k=n/m 0,01 0,01 0,04
Збільшення кількості слайсів у реалізації 
помножувачі для поліноміального базису, разів

5

Кількість слайсів 3792 3792 18960
Частка слайсів (%) 18 18 90
Розрахована структурна складність, довжини 
зв'язків

2238496 2243 11215

 
 

Таблиця 4 
Реалізація помножувачів на ПЛІС Spartan xc6slx150t (m=998)  

Нормальний 
базис

Поліноміальний базис 
з кількістю слайсів як 
для нормального 

базису

Поліноміальний базис 
з максимально 

можливою кількістю 
слайсів

m 998 998 998
n 4
Реалізована частка помножувача, k=n/m 0,004 0,004 0,05
Збільшення кількості слайсів у реалізації 
помножувачі для поліноміального базису, разів

12

Кількість слайсів 1896 1896 22752
Частка слайсів (%) 8 8 96
Розрахована структурна складність, довжини 
зв'язків

1119248 1121 13458

 
 
Перехід від нормального базису до поліноміального дозволяє розвести на ПЛІС усі 

внутрішні зв’язки помножувача і збільшити для обраних для дослідження типів ПЛІС частку 
реалізованого на одному кристалі помножувача в 5 … 12 разів. 

 
Висновки 

Проведено дослідження структурної складності паралельних помножувачів для 
двійкових полів Галуа з представленням їхніх елементів у поліноміальному та нормальному 
базисах.  

Структурну складність паралельного помножувача для нормального базису двійкових 
полів Галуа GF(2m) можна оцінити як O(m3), для поліноміального базису - як O(m2). 



 
 

47 

Для порядків m < 12 двійкових полів Галуа GF(2m) меншу структурну складність мають 
помножувачі для роботи у нормальному базисі. Для більших порядків меншу структурну 
складність мають помножувачі для роботи у поліноміальному базисі. Для m >> 12 
використання поліноміального базису дає зменшення структурної складності в порівнянні з 
нормальним базисом приблизно в m разів. 

Перехід від використання нормального базису до використання поліноміального базису 
дозволяє розвести на ПЛІС усі внутрішні зв’язки помножувача і збільшити для обраних для 
дослідження типів ПЛІС частку реалізованого на одному кристалі помножувача в 5–12 разів. 
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Розглянуто підходи до організації функціонування компонент КФС та їх 

взаємодії з фізичними процесами. Запропоновано узагальнену схему взаємодії 
КФС з оточенням та визначено набір основних компонент КФС. Розглянуто 
організацію функціонування компонент КФС та запропоновано відповідну 
концептуальну модель. Визначено поняття контуру взаємодії КФС з фізичними 
процесами та запропоновано концептуальну модель контурів взаємодії. 

Ключові слова: кіберфізична система (КФС), компоненти КФС, фізичні 
процеси 
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Approaches to the organization of CPS components operation and interaction with 

physical processes are considered. A generalized scheme of interaction between the CPS 
and its environment is proposed. The set of basic CPS components is defined. The 
organization of CPS components functioning is considered. The corresponding 
conceptual model is proposed. The definition of the contour of interaction between CPS 
and physical processes is provided. The conceptual model of the contours of interaction 
is proposed. 

Keywords: cyber-physical system (CPS), CPS component, physical process 
 

1. Аналіз проблеми організації функціонування компонент КФС 
Сучасний розвиток загальної концепції КФС підкріплюється вагомими практичними 

результатами у розробці КФС широкого спектру призначення [1-4]. В рамках загального 
підходу продовжують виникати нові наукові школи та напрямки. Дослідження та 
проектування КФС охоплює все більший діапазон фізичних систем та явищ в різних 
просторових та часових масштабах. В області дослідження та розробники КФС 
обговорюється наступна перспектива: така само, як Інтернет змінив спосіб взаємодії людей, 
так і КФС змінить спосіб взаємодії людей з оточуючим фізичним світом. 

Концепція КФС тісно пов’язана з наступними концепціями і галузями обчислювальної 
техніки та інформаційних технологій: вбудовані комп’ютерні системи (embedded systems), 
Інтернет речей (Internet of Things),  безпровідні сенсорні мережі (wireless sensor networks), 
всюдиприсутні обчислення (ubiquitous computing), оточуючий штучний інтелект (ambient 
intelligence), мобільні обчислення (mobile computing), контекстно-залежні обчислення 
(context-aware computing), однорангові обчислення (edge computing) та ін. Всі ці концепції і 
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галузі поєднані з концепцією КФС спільною метою: знайти та реалізувати нові закони 
управління кібернетичними засобами та їх взаємодією з оточенням, в такий спосіб щоб 
забезпечити вирішення все більш складних задач, витрачаючи на це все менше ресурсів. 
Нагадаємо, що згідно класичного визначення Норберта Вінера, кібернетика - це  наука про 
загальні закони управління та зв’язку в тварині та в машині [5, 6]. 

Одною з основних проблем в галузі дослідження та розробки КФС є велика різнорідність 
відповідних кібернетичних засобів, яка додатково накладається на великий спектр систем та 
процесів різної фізичної природи, для управління якими створюються КФС. До того ж існує 
проблема різних підходів до дослідження, створення, тестування та експлуатації різнорідних 
компонент КФС. Не існує єдиної «мови» створення КФС, яка б інкапсулювала відмінності у 
підходах до розробки компонент КФС на її різних рівнях. Таким чином завдання розробки та 
впровадження уніфікованих гнучких рішень в області розробки КФС лишається складною 
задачею. З огляду на це, дослідницькі зусилля, спрямовані на пошук універсальних законів та 
принципів побудови і функціонування КФС, є особливо актуальними.  

Аналіз наукових та практичних результатів в цьому напрямку показує три основні 
тенденції у спробах запропонувати уніфікований підхід до побудови КФС. В рамках першої 
тенденції, виходячи з концепції багаторівневих систем, будуються різні варіанти ієрархічних 
структур КФС, в яких кожний наступний рівень абстрагування приховує деталі роботи 
нижніх рівнів. Зокрема в [7] запропоновано п’ять рівнів КФС: 1) рівень мережного зв’язку та 
збору інформації (Smart Connection Level), 2) рівень обробки інформації (Data-to-Information 
Conversion Level), 3) рівень моделювання та прогнозування (Cyber Level),  4) рівень 
прийняття рішень (Cognition Level), 5) рівень само-конфігурації та само-оптимізації 
(Configurations Level). Інший підхід в рамках першої тенденції виділяє три типи рівнів у КФС 
[8]: 1) рівень взаємодії з середовищем (Environmental Tiers), 2) рівень обчислювальної 
інфраструктури (Service Tiers), 3) рівень прийняття управлінських рішень (Control Tiers). 

В рамках другої тенденції увага концентрується на різних типах кібернетичних засобів 
та пропонуються різні варіанти їх класифікації, уніфікації та стратифікації по рівнях КФС 
[8,9]. Наприклад, у архітектурі КФС, заснованої на модулях (Module-Based Architecture for 
CPS) [8] виділено шість уніфікованих модулів КФС: 1) модуль сприйняття (Sensing Module), 
2) модуль управління даними (Data Management Module), 3) мережний модуль (Next-
Generation Internet), 4) сервісні модулі (Service Aware Modules), 5) модуль прикладних 
програм (Application Module), 6) модуль сенсорних та виконавчих систем (Sensors and 
Actuators). 

В рамках третьої тенденції в якості основи для уніфікації використовується поняття 
сервісу, навколо якого за тим чи іншим принципом вибудовується багаторівнева структура 
КФС. Наприклад, у архітектурі КФС, заснованої на сервісах (Service-Based architecture for 
CPS) [8] два основних типи сервісів: 1) сервіс управління набором пристроїв (Device bundle), 
та 2) сервісні агенти (Agent service) розміщені на 2-му рівні трирівневої структури КФС: 
1) фізичний рівень (Physical tier), 2) сервісний рівень (Service tier), 3) прикладний рівень 
(Application tier). В іншому прикладі - в сервіс-орієнтованій архітектурі КФС (Service-
Oriented Architecture of CPS) [8] структура КФС поділена на чотири рівні: 1) рівень реалізації 
сервісів (Service implementation layer), 2) рівень організації доступу та виклику сервісів 
(Service abstraction layer), 3) рівень управління сервісами (Business process layer), 4) рівень 
прикладних програм (Application layer). 

Велика робота по пошуку універсальних законів та принципів побудови і 
функціонування КФС виконується в рамках робіт по математичному моделюванню КФС [2, 
10-12]. Дослідженню та моделюванню проблем синхронізації різнорідних компонент КФС та 
узгодження їх роботи у часі присвячена робота [13]. 
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2. Основні компоненти КФС та її взаємодія з оточенням 
Взаємодія КФС з оточенням (рис.1) відбувається одночасно у двох просторах: 

1) кібернетичному (кіберпростір), під яким розуміються штучні кібернетичні засоби у всій їх 
сукупності та розмаїтті, і 2) фізичному просторі (середовищі), в якому знаходяться фізичні 
об’єкти та відбуваються відповідні фізичні процеси їх взаємодії. На вхід КФС поступають 
1) вхідні дані dx з множини всіх можливих варіантів вхідних даних Dx та команди cx з множини 
команд Cx, 2) біжучий стан фізичних процесів sp з множини станів Sp. На виході КФС ми 
отримуємо 1) вихідні дані dy з множини всіх можливих варіантів вихідних даних Dy, 2) керуючі 
впливи ap з множини керуючих впливів Ap. Таким чином взаємодію КФС з її оточенням можна 
представити як кортеж <Dx, Cx, Dy, Sp, Ap, Td, Tp>, де Tp:(Dx,Cx)×Sp→Dy — оператор, який 
відображає вхідні дані, команди та стани фізичних процесів у вихідні дані, а Td:(Dx,Cx)×Sp→Ap — 
оператор, який відображає вхідні дані, команди та стани фізичних процесів у керуючі впливи. 
Вигляд операторів (Td, Tp) задається структурою та параметрами КФС, які в свою чергу 
обираються таким чином, щоб максимізувати задану цільову функцію КФС: 

u = FCPS(x1, x2, …, xm),                                                                      (1) 

де x1, x2, …, xm — параметри КФС (в тому числі структурні).  
Зазначимо, що при потребі наведену схему  взаємодії КФС з її оточенням можна 

уточнити, додавши до неї збурення Zc, які вносить КФС у фізичне середовище та збурення 
Zp, які фізичне середовище вносить у роботу КФС. 

Під компонентою КФС будемо розуміти окремий елемент її структури на тому чи іншому 
рівні організації роботи КФС. Зокрема, на найбільш базовому рівні структура КФС формується з 
наступних основних компонент: 1) вимірювальних (сприйняття стану фізичних процесів), 
2) виконавчих (здійснення керуючих впливів на фізичні процеси), 3) компонентів управління 
(реалізація закону управління фізичним процесом), 4) комунікаційних (передача інформації між 
іншими компонентами), 5) обчислювальних (обробка та зберігання інформації), 6) інтерфейсних 
(забезпечення взаємодії КФС з користувачами), 7) компонентів управління споживанням енергії 
іншими компонентами. Вибір необхідної кількості зазначених компонент та схеми їх поєднання 
між собою визначає конкретну структуру КФС. На більш високих рівнях організації роботи 
КФС поняття «компонент» розширюється таким чином, щоб відповідати змісту 
функціонального розподілу кібернетичних засобів на цих рівнях. 

Поведінка КФС в її динаміці характеризується суперпозицією процесів наступних 
трьох типів: 1) процеси взаємодії КФС з об’єктами фізичного простору, 2) процеси взаємодії 
КФС з користувачами (людьми та іншими системами, наприклад, системами штучного 
інтелекту), 3) процеси взаємодії компонент КФС, зокрема 3.1) вимірювально-обчислювальні 
процеси, в яких задіяні вимірювальні та обчислювальні компоненти; 3.2) процеси 
управління, в яких задіяні вимірювальні, виконавчі, обчислювальні компоненти та 
компоненти управління; 3.3) обчислювальні процеси, в яких задіяні обчислювальні та 
можливо комунікаційні компоненти. 

Зазначимо також деякі особливості КФС, які ускладнюють їх дослідження і, зокрема, 
створюють труднощі при побудові їх моделей: 1) велика різнорідність компонент КФС, 
особливо на верхніх рівнях організації їх роботи; 2) великі масштаби типових КФС, як з 
точки зору великої кількості компонент, так і з точки зору порівняно великої кількості рівнів 
організації роботи КФС; 3) розподіленість компонент у просторі та мобільність компонент 
КФС; 4) висока динаміка змін (як зовнішніх, пов’язаних з фізичними процесами, так і 
внутрішніх, пов’язаних з роботою самої КФС та доступних їй ресурсів); 
5) багатокритеріальність при оцінці ефективності роботи КФС. 
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Рис. 1. Узагальнена схема взаємодії КФС з оточенням. 

 
3. Організація функціонування компонент КФС 

Розглянемо організацію функціонування компонент КФС (рис.2) з точки зору розвитку 
принципу зворотного зв’язку [5, 6, 14, 15] у поєднанні з концепцією багаторівневих систем 
(систем з ієрархічною структурою) [14, 16, 17] в контексті КФС. В даному випадку принцип 
зворотного зв’язку реалізований послідовністю дій по визначенню зміни стану sp фізичного 
процесу (ФП) p, аналізу стану, формування та здійснення керуючих впливів ap на основі 
результатів аналізу. Концепція багаторівневих систем відображена в двох аспектах: 1) поруч 
з компонентами базового рівня організації роботи КФС наведені компоненти більш високих 
рівнів організації (наприклад, компонент «сенсорна система» включає в себе вимірювальні, 
обчислювальні та комунікаційні компоненти з набору основних компонент); 2) наведена 
різниця у використанні компонент одного типу з різними характеристиками (вбудовані та 
високопродуктивні обчислювальні засоби) для реалізації більш складних компонент різних 
рівнів організації роботи КФС. 

В наведеній схемі (рис.2) використані наступні компоненти КФС: 1) S(p) – сенсорна 
система; 2) A(p) – виконавча система; 3) Ke – вбудовані (локальні) обчислювальні засоби (в 
тому числі Ke(S) – засоби управління збором даних про ФП, Ke(A) – засоби управління ФП); 
4) C – засоби комунікації; 5) Kh – високопродуктивні (віддалені) обчислювальні засоби (в 
тому числі Kh(S) – засоби організації збору даних про ФП, Kh(M) – засоби аналізу даних та 
моделювання ФП, Kh(A) – засоби прийняття рішень по управлінню ФП). Згідно з логікою 
організації функціонування, зазначені компоненти утворюють наступні два кластера 
компонент: 1) [(S(p),Ke(S)), (A(p),Ke(A))], 2) (Kh(S),Kh(M),Kh(A)), перший з яких в свою чергу 
складається з двох підкластерів: (S(p),Ke(S)) та (A(p),Ke(A)). 

Таким чином можна запропонувати наступну концептуальну модель організації 
функціонування компонент КФС: 

МF = {[(S(p),Ke(S)),(A(p),Ke(A))],C,(Kh(S),Kh(M),Kh(A))} × P,                                  (2) 
де P={p} – множина фізичних процесів, з якими взаємодіє КФС. Відмітимо, що від 
концептуальної моделі МF можна перейти до конкретної математичної моделі, 
сформульованої, наприклад в термінах одного з числень процесів (process calculus). Для 
цього необхідно визначити алфавіт подій, наприклад, у вигляді елементарних операцій, 
поставлених у відповідність компонентам базового рівня організації роботи КФС, та 
встановити потрібну відповідність між діями над компонентами КФС і алгебраїчними 
операторами числення процесів. 
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Рис. 2. Організація функціонування компонент КФС 

 
Модель МF  може також слугувати відправною точкою для дослідження та застосування 

у контексті КФС закону необхідної розмаїтості (the law of requisite variety), запропонованого 
Вільямом Ешбі [6] для кібернетичних систем. Зокрема, на основі цього закону, доцільно 
дослідити принцип функціональної повноти у застосуванні до КФС. Слід також зауважити, 
що виходячи з закону необхідної розмаїтості, КФС дозволяє максимізувати можливості 
людини по управлінню фізичними процесами за рахунок об’єднання в своєму складі 
практично всіх існуючих видів кібернетичних пристроїв у всьому їх розмаїтті. 

 
5. Контури взаємодії КФС з фізичними процесами 

Узагальнюючи принцип зворотного зв’язку у поєднанні з концепцією багаторівневих 
систем в контексті КФС, можна виділити наступні два (вкладених один в одний) контури 
взаємодії КФС з ФП (рис.2): 1) kloc – контур локальної (безпосередньої) взаємодії, в якому задіяні 
компоненти S(p), A(p), Ke(S), Ke(A); 2) krem – контур віддаленої (опосередкованої) взаємодії, в 
якому додатково задіяні компоненти Кh(S), Kh(M), Kh(A). В даному випадку утворюється 
ієрархія контурів взаємодії різного масштабу, як відображення ієрархії задач зростаючої 
складності, для вирішення яких призначена КФС. Враховуючи великий спектр задач різної 
складності, для вирішення яких застосовуються КФС, доцільно перейти від пари контурів 
взаємодії (kloc,krem) до множини контурів K = k1, k2, ..., kn (рис.3). Зауважимо, що для множини K 
зберігається принцип функціональної вкладеності контурів (згідно зростанню індексу). 
Відмітимо також,  що оскільки одна і та сама компонента може бути задіяна одночасно в 
декількох контурах взаємодії, додатково можна розглядати проблему «протилежних» вимог до 
режиму роботи цієї компоненти, які висуваються в рамках різних контурів взаємодії. 
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Рис.3. Контури взаємодії КФС з ФП. 

 
Для кожного окремого контуру взаємодії КФС з ФП можна визначити: 1) масштаб L(k), 

як чисельний показник ступеня «заглиблення» контуру у кіберпростір (рис.3); 
2) характерний час T(p) фізичного процесу, з  яким ще «встигає» взаємодіяти даний контур з 
огляду на інтегральні «швидкісні» характеристики відповідних компонент; 3) підзадача F(k), 
яку вирішує даний контур в рамках загальної задачі всієї КФС. Для прикладу, в якості 
величини L(k) можна використати нормовану оцінку швидкості роботи засобів комунікації, 
які поєднують компоненти одного контуру (взаємодія компонент на одному кристалі (SoC), 
взаємодія компонент у складі одного пристрою, взаємодії компонент різних пристроїв по 
швидкісному інтерфейсу, взаємодія компонент по локальній мережі, взаємодія компонент по 
мережі Інтернет, взаємодія компонент через супутникові канали зв’язку). Загалом «швидкі» 
контури меншого масштабу здатні взаємодіяти з більш швидкими ФП (з малим T(p)), проте 
обмежені у доступних їм обчислювальних ресурсах. В той же час «повільні» контури 
більшого масштабу можуть взаємодіяти лише з більш повільними ФП (з великими T(p)), 
проте мають доступ до більш потужних обчислювальних ресурсів. 

Застосувавши ідею контуру до інших типів взаємодії, в яких приймає участь КФС, 
отримаємо наступну класифікацію контурів по загальному функціональному призначенню: 
1) K(p) - контури взаємодії компонент КФС з ФП; 2) K(u) - контури взаємодії компонент 
КФС з користувачами; 3) K(c) - контури внутрішньої службової взаємодії компонент КФС. 

Таким чином можна запропонувати наступну концептуальну модель контурів 
взаємодії: 

MK = {(P × K(p)), (U × K(u)), K(c)} × {R(g), R(q), R(e)},                                    (3) 
де P={p} - множина ФП, U={u} - множина користувачів, R(g) - множина обчислювальних 
ресурсів, R(q) - множина комунікаційних ресурсів, R(e) - множина енергоресурсів. 

В рамках моделі MK можна сформулювати наступні задачі: 1) формування набору 
контурів взаємодії, необхідних для вирішення поставленої задачі, шляхом функціональної 
декомпозиції (розбиття задачі на підзадачі), тобто забезпечення відображення  FCPS→{F(k)}; 
2) організація спільної роботи контурів, в тому числі синхронізація та координація процесів 
прийняття рішень, реалізованих в різних контурах взаємодії; 3) розподіл компонент та 
ресурсів по контурам взаємодії (наприклад, на основі рішень задачі про розміщення об’єктів 
(facility location problem)), в тому числі пошук оптимального розподілу обчислювальних 
ресурсів по контурах K з врахуванням обмежень, які накладаються на контури різного 
масштабу; 4) реконфігурація компонент «швидких» контурів меншого масштабу, виходячи з 
розв’язків відповідних оптимізаційних задач, отриманих у «повільних» контурах більшого 
масштабу.   
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5. Узгодження взаємодії  КФС з фізичними процесами 
Виходячи з ідей самоорганізації [6], гомеостазу [6,14], параметричної та структурної 

адаптації [18], можна запропонувати принцип узгодження [19], згідно якого для максимізації 
цільової функції FCSP багаторівнева структура компонент КФС має відображати структуру 
фізичних процесів, з якими вона взаємодіє. З цієї точки зору загальні функціональні 
можливості КФС обмежені максимальним ступенем відповідності її структурних параметрів 
структурним параметрам фізичних процесів, який може бути забезпечений при побудові 
КФС. Відтак важливими завданнями при дослідженні та розробці КФС є пошук шляхів 
1) визначення якісних та кількісних аспектів ступеня відповідності, та 2) його збільшення за 
рахунок нових структурних рішень при побудові КФС. Одним з важливих варіантів цієї 
проблеми є організація взаємодії КФС з нелінійними динамічними системами, для яких 
характерна висока динаміка структурних змін. В даному випадку для забезпечення високого 
ступеня відповідності потрібно реалізувати 1) можливість структурних змін у КФС за 
допомогою апаратно-програмної інфраструктури обчислювальних та комунікаційних засобів 
здатних до реконфігурації та адаптації (тобто забезпечити достатній запас адаптаційних 
можливостей (adaptive capacity) КФС); 2) методи управління структурними змінами у КФС з 
використанням принципів самоорганізації та машинного навчання. Такий підхід відкриває 
нові можливості по організації цілеспрямованої взаємодії КФС з синергетичними фізичними 
процесами, характерними для найбільш складних фізичних систем та явищ, з якими 
стикається людина. 

В рамках моделі MK запас адаптаційних можливостей КФС можна забезпечити за 
рахунок організації спільної роботи контурів взаємодії з ФП за принципом багатопетлевого 
зворотного зв’язку [20] (рис.4). Такий спосіб організації дозволяє отримувати «штучну» 
нелінійну динаміку взаємодії КФС з фізичними процесами, яка самостійно 
«підлаштовується» під структурні параметри відповідних динамічних нелінійних фізичних 
систем, в тому числі за рахунок синергетичного ефекту від об'єднання контурів взаємодії К в 
рамках методів структурної адаптації. 

 
Рис.4. Організація спільної роботи контурів К за принципом багатопетлевого  

зворотного зв’язку (ФП – фізичний процес, МК - механізм координації) 
 
Зокрема, для вирішення загальної задачі структурної адаптації контурів взаємодії К, 

потрібно вирішити наступні оптимізаційні задачі: 1) пошук найкращого «кількісного» 
співвідношення дій, спрямованих на дослідження ФП (максимальне уточнення моделей ФП 
у відповідних контурах), та дій, спрямованих на керування переходом ФП у потрібний стан 
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(максимізація FCPS); 2) балансування складності  моделей ФП у відповідних контурах 
взаємодії з огляду на співвідношення повноти («точності») моделі та швидкості розрахунку 
рішення (прогнозу) на її основі, тобто узгодження складностей ряду моделей фізичних 
процесів {Мi} у контурах K з показниками кількості інформації, яка «обертається» в цих 
контурах. Для вирішення другої задачі можна запропонувати спосіб розрахунку показника 
кількості інформації, що надходить у компоненти i-го контуру, на основі спрощеної форми 
рівняння передачі Фрііса (Friis transmission equation) [21]. Згідно цього способу показник 
кількості отримуваної інформації 

R'(k) = [f1(R(k)) × f2(T(p))] / [f3(L(k))]2,                                                       (4) 
де R(k) — показник кількості інформації, відправленої у контур взаємодії k, T(p) — 
характерний час ФП, інформація про який передається, L(k) — масштаб контуру k 
(наприклад, у вигляді оцінки затримки передачі інформації комунікаційними компонентами 
контуру), f1, f2, f3 — масштабуючі лінійні перетворення. Формула (4) відображає той факт, 
що показник кількості отримуваної інформації стає тим меншим, чим довше інформація 
передається по контуру взаємодії (зменшуючись за рахунок «старіння» (втрати 
актуальності)). В той же час чим більше характерний час T(p) (тобто чим «повільніше» ФП, з 
яким взаємодіють компоненти контуру k), тим менше проявляється цей ефект. Зауважимо, 
що одним з найбільш перспективних варіантів показника кількості інформації з точки зору 
даної задачі є міра доцільності інформації, запропонована О. О. Харкевичем [22], яка 
визначається як зміна ймовірності досягнення цілі при отриманні додаткової інформації, і 
відноситься до семантичних мір інформації [23]. 
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Зроблено аналіз впливу технічних засобів кіберфізичної системи на 

результати отримання інформативних характеристик біологічних об’єктів. 
Результати експериментів підтверджуть наявність ефекту "пам'яти" на межі 
"біологічний об’єкт – технічні засоби". 
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This paper presents an analysis of impact of cyber-physical system’s technical 

means on the obtaining of biological objects’ information characteristics. The 
experimental results confirm the presence of “memory” effect on the verge “biological 
object – technical means”. 
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Вступ 
Концепція кіберфізичних систем (КФС) отримала останнім часом значний розвиток. У 

відповідності із узагальненою структурою КФС [1–3] це системи, які взаємодіють з 
довільними об’єктами "фізичного світу" (physical world) з метою їх дослідження, керування 
процесами, які в них відбуваються, направленого впливу на них і т.ін.. 

Такими об’єктами, зокрема, можуть бути і біологічні об’єкти від найпростіших до 
людини включно. Поширення концепції КФС на біомедичну сферу вимагає врахування 
суттєвої специфіки побудови  та використання таких КФС. Перспективним з цієї точки зору 
є використання як компонент КФС біотехнічних систем (БТС) [4 – 13], при розробці яких 
розв’язуються такі принципові питання: - обов’язкова наявність в структурі системи 
оператора (в найбільш складному випадку це лікар); -представлення технічних засобів (ТЗ) 
та біооб’єкта (БО) як взаємовпливаючих компонент нерозривної системи.  

Питання взаємного впливу БО і ТЗ є дуже важливим як у теоретичному, так і 
практичному аспектах. Специфічність і складність взаємодії між БО та ТЗ  приводить при 
діагностиці до похибки вимірювання інформативного біофізичного (або біохімічного) 
параметра та відповідно до похибки у трактовці стану фізіологічної (або морфологічної) 
характеристики  БО. При терапевтичній дії взаємний вплив БО і ТЗ може привести до 
спотворення інформативного параметра та параметрів сигналу впливу і відповідно до 
неефективності лікувальної процедури. 
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Розглянемо для прикладу біоелектроімпедансометрію , яка має дуже широкий спектр 
застосування у медичній апаратурі. При вимірюванні біоелектроімпеданса (БЕІ), який у 
даному випадку є інформативним параметром, на межі "БО – ТЗ" виникають явища, які 
вносять похибку у вимірювання (Рис.1). Випадковий характер похибки взаємодії потребує 
аналізу поведінки давачів інформативних параметрів при контактах з БО [15 – 25]. 

 

 
 

Рис. 1. Спрощена структура БТС біоелектроімпедансометрії  
 

 Стан проблеми 

Відомо, що металеві електроди і біологічна тканина при зіткненні створюють 
електрохімічну систему провідників першого та другого роду. Властивості такої системи 
насамперед залежать від властивостей метала та складу біологічної тканини (щільної чи 
рідинної). На кордоні "метал – біологічна тканина" за законами термодинаміки виникає 
"подвійний електричний шар" (рис. 1), у якому відбуваються складні фізичні процеси. У 
результаті виникає квазістабільне явище, що отримало назву "поляризація електродів". 
Приелектродні процеси можуть вносити суттєву похибку як при вимірюванні біопотенциалів 
(електрокардіографія, енцефалографія, електроміографія та інш.), так і при вимірюванні 
пасивних електричних параметрів біологічної тканини, зокрема БЕІ [15 – 17]. 

На рис. 2 представлена еквівалентна схема вимірювання БЕІ. 
 

 
 

Рис. 2. Еквівалентна схема вимірювання БЕІ: 
Zбт – імпеданс біологічної тканини; Zпол1, Zпол2 – імпеданс поляризації;  

Ел1, Ел2 – вимірювальні електроди 
 

Із еквівалентної схеми (рис. 2) видно, що БЕІ ділянки біологічної тканини між двома 
електродами – міжелектродний імпеданс (Zме) описується виразом: 

Zме = Zбт +Zпол1 +Zпол2                                                          (1) 
У випадку ідентичності електродів та складу фрагментів тканини, що з ними 

контактують: 
Zме = Zбт +2Zпол                                                             (2) 

Проблема реєстрації біопотенціалів була вирішена виключно за допомогою електродів, 
які слабо поляризуються. Такими електродами на практиці є електроди типу Ag/AgCl, що 
виготовляють за спеціальною технологією [12]. 
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Оскільки при вимірюванні БЕІ в систему "метал – біологічна тканина" втручається 
зондуючий сигнал “Вимірювача” (рис. 2), процеси взаємодії БО та ТЗ ускладнюються [17]. 
Існує велика кількість теоретичних моделей подвійного електричного шару та процесів, що 
відбуваються в ньому[16, 17, 19, 22, 23].  Моделювання дозволяє з деякими припущеннями 
робити опис приелектродних процесів, однак їх невизначеність на практиці не дає 
можливості врахувати похибку взаємодії БО і ТЗ розрахунковим способом. 

Багаторічні експериментальні дослідження, в тому числі у загальній електрохімії, 
дозволили виробити рекомендації для практики електрофізіології, біофізики та медичної 
техніки. В основному  при використанні синусоїдального вимірювального струму вони 
полягають в наступному: 

– Найбільш ефективним способом боротьби з поляризацією є використання 
чотирьохелектродної схеми вимірювання БЕІ, тобто роз'єднання струмових та потенціальних 
електродів [15, 18]. Однак на практиці це далеко не завжди можливо. 

– У якості електродів необхідно використовувати метали з мінімальним 
поляризаційним опором [15, 23, 24]. Оптимальним матеріалом є платина, оброблено 
спеціальним чином, або проста платина [15, 24]. В літературі багато прикладів успішного 
застосування електродів з нержавіючої сталі [16], срібла [18], ніхрому [25]. 

– При виборі параметрів вимірювального зондуючого сигналу треба мати на увазі, що 
імпеданс поляризації Zпол зменшується при зменшенні щільності Is та збільшенні частоти f 
вимірювального струму [15, 16, 23]. Вважають, що на частоті f ≥ 100,0 кГц при Is ≈ 1,5 ÷ 3,0 
мА/см2 [15 – 18, 26] поляризація стає незначною. Schwan називає граничним значення Is ≈ 1,0 
мА/см2 при f ≈ 1,0 кГц. 

Оскільки багато фізіологічних характеристик змінюються у часі і це може нести 
діагностичну інформацію при різному стані БО [27], набуває великого значення характер 
часового дрейфу БЕІ і можливий вплив на нього дрейфу Zпол. У публікаціях [17, 20] наведені 
зміни імпедансу в часі для електродів, що накладені на шкіру людини. Як правило (але не 
завжди) значення імпедансу встановлюються приблизно за 20 – 30 хвилин. Це співпадає з 
даними Geddes та співавтора, які проводили експерименти з 0,9% розчином NaCl [16]. Повільне 
"встановлення рівноваги у кондуктометричних комірках" відзначено у [23]. За даними [18], 
нестабільність Zпол для різних матеріалів (платина, ніхром, золото, срібло) "мала 
індивідуальний характер і збільшувалась зі збільшенням густини вимірювального струму". У 
[17] наведені дані довгострокових змін імпедансу мікроелектродів, що імплантовані у мозок 
тварин. Відмічено, що імпеданс практично будь-якої живої тканини не постійний у часі. Час 
встановлення результату обов'язково повинен враховуватися при вимірюванні БЕІ. 

Серед значної кількості даних, що можна віднести до проблеми отримання достовірних 
значень БЕІ на фоні поляризації, є згадування про залежність Zпол від раніше поданих на 
електроди струмів [15] та, як правило, збільшення у 2 – 3 рази імпедансу іридієвих 
мікроелектродів відразу після їх зберігання [17]. 

Відсутність конкретних даних впливу попередніх режимів на результати поточних 
вимірювань спрямувала постановку задачі. 

 
Постановка задачі 

Актуальним є аналіз впливу попереднього режиму вимірювання БЕІ, тобто ефекту 
“пам’яті”, на результати поточних вимірювань. 
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 Результати досліджень 
У якості електродів були використані медичні ін'єкційні голки, циліндрична поверхня 

яких вкрита спеціальним діелектричним покриттям [17]. Вибір стандартних голок був 
продиктований можливістю порівняння різних електродних пар з гарантованою однаковою 
якістю спеціальної нержавіючої сталі та габаритів. Крім того, подібні електроди дають 
можливість використовувати їх для інвазивних вимірювань. Вимірювання міжелектродного 
імпедансу проводили за допомогою установки, що була розроблена в науково-дослідному 
інституті "РЕМА" (м. Львів) [28]. Похибка вимірювання стандартних резисторно-ємносних 
RC-ланок не перевищувала ± 3,5%. Всі експерименти проведені у 0,9% розчині NaCl при 
кімнатній температурі 20÷21ºС. Ізотонічні розчини NaCl та KCl вважають достатньо 
коректною моделлю біологічної тканини, на якій вивчають вплив поляризаційної складової 
на БЕІ [16, 17, 23]. 

Перед експериментами всі випадкові пари електродів піддавали процедурі "старіння" 
[17], тобто приблизно годину крізь них пропускали струм, густина якого на робочій поверхні 
електродів дорівнювала Is = 30 мкА/мм2 при частоті f = 1,0 кГц синусоїдального струму 
постійної амплітуди. Через добу після процедури "старіння" час встановлення сталого 
значення імпедансу при тих самих параметрах вимірювання в середньому дорівнював 5,8 
хвилини при максимальному ≈ 12,0 хвилин. 

Характерна зміна часового дрейфу міжелектродного імпедансу представлена на рис. 3. 
Тут і далі зміна значення імпедансу показана у відносних одиницях: Zпоч – перше значення 
міжелектродного імпедансу після подання зондуючого синусоїдального сигналу на 
електроди, Z – поточне значення імпедансу. 

 

 
 

Рис. 3. Характерна зміна ступеню нестабільності  
міжелектродного імпедансу після початку роботи вимірювача 

 
Закономірність характеру зміни Z/Zпоч у перших двох вимірах спостерігалася у всіх 22-

х проведених дослідах. При подальших послідовних вимірюваннях Zме відрізнявся від 
попереднього до 9% і мав випадковий характер. 

На рис.4 та рис. 5 наведені характерні криві змін Zме в часі до і після підвищення 
частоти та густини вимірювального струму. Підвищення частоти до 100 кГц зменшує Zпол і 
таким чином Zме (вирази (1) та (2)). Після повернення частоти до первісної Zме поступово 
повертається майже до початкового значення. Досить значне підвищення густини спричиняє 
очікуваний ефект – збільшення Zпол, а через це збільшення Zме і відповідно Z/Zпоч (рис. 5). 
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Рис. 4. Вплив збільшення частоти вимірювального струму на Z 
 

 
 

Рис. 5. Вплив збільшення густини вимірювального струму на Z 
 
У всіх трьох випадках (більше 300 експериментів) значення Zме частково повторює 

власне значення попереднього режиму вимірювання, а потім поступово встановлюється 
згідно діючому режиму. Якщо вплив попереднього режиму значний і направлений на 
збільшення Zпол (рис. 5), значення вимірів до і після переключення режиму можуть 
відрізнятися достатньо сильно. Таким чином, спостерігається ефект "запам'ятовування" 
подвійним електричним шаром (Рис.1) інформації про дію попереднього режиму. Наш 
висновок підтверджується в роботах [15] та [28]. 

Результати спостережень були використані при розробці імпедансометрів медичного 
призначення [29]. 

 
Висновки 

Внаслідок отриманих експериментальних даних та аналітичного огляду літератури 
встановлено, що попередній режим визначення БЕІ може суттєво вплинути на результати 
поточних вимірювань. Враховуючи явну  тенденцію часткового повторення  результату 
попереднього вимірювання, можна з достатньо великим ступенем вірогідності стверджувати, 
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що подвійному електричному шару, який утворюється на кордоні "БО – ТЗ" (Рис.1), 
притаманний ефект "пам'яти". 

Багатофакторність причин, що впливають на величину та зміни Zме, а також 
неможливість розрахунку поляризаційної похибки свідчать про те, що необхідно не тільки 
задавати адекватні характеристики вимірювального сигналу, але і враховувати можливість 
внесення похибки попереднім використанням давачів. Тільки в такому випадку гарантовано 
об'єктивне порівняння результатів різних досліджень та трактування їх з точки зору 
фізіології та медицини. 

Взаємний вплив БО і ТЗ є характерною особливістю біотехнічної компоненти КФС, яку 
потрібно враховувати при проектуванні та експлуатації КФС медичного призначення. Для 
подальшого розвитку та вдосконалення таких КФС мають велике значення дослідження в 
області методології біотехнічних систем та технологій, метрологічного забезпечення 
вимірювань біофізичних та біохімічних параметрів біологічних тканин. 
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 У статті проведено огляд інтерфейсів та протоколів периферійних пристроїв 

для вендінгових автоматів, виконано їх порівняння. На основі особливостей, які 
наведені в порівняльній характеристиці, запропонована реалізація уніфікованого 
програмного інтерфейсу для набору даних протоколів. Описані етапи взаємодії 
між платою управління та виконавчими пристроями. Наведено структурну схему 
реалізації інтерфейсу. 

 

 Ключові слова: вендінг, MDB, Executive, ccTalk, CCNET, SSP, уніфікований 
інтерфейс.  
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In the article review of interfaces and peripheral device protocols for vending 

machines has been conducted and they have been compared. Based on the peculiarities 
shown in the comparative characteristic realization of unified program interface for the 
set of given protocols has been suggested. The stages of interaction between control 
board and actuators have been described. The structural scheme of interface realization 
has been shown.  

 

Keywords: Vending, MDB, Executive, ccTalk, CCNET, SSP, unified interface. 
 

Вступ 
Перші торгові автомати були механічними пристроями з продажу товарів. Згодом 

з’явилися електромеханічні автомати, що значно розширило сферу та можливості їх 
застосування. Яскравим прикладом електромеханічних торгових автоматів є автомати з 
продажу води, які були досить поширені в другій половині 20 століття. Наступним кроком 
еволюції торгових автоматів є впровадження системи комп’ютерного управління, що 
зумовило необхідність стандартизації обміну даними між електронними пристроями 
торгового автомата. Це призвело до появи спеціалізованих протоколів обміну інформацією, 
розроблених спеціально для використання в торгових автоматах. Найпершими протоколами 
обміну інформацією між платіжною системою та платою керування автоматом були прості 
імпульсні протоколи, де кількістю імпульсів визначалася сума отриманих грошей. Проте, 
згодом, для підвищення надійності та розширення можливостей платіжних систем, почалося 
застосування протоколів обміну високого рівня [1,2].  
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Розвиток протокольного рівня функціонування пристроїв призвів до виникнення безлічі 
протоколів, деякі з яких прийняті більшістю виробників вендінгового обладнання в якості 
індустріальних стандартів. Виробники вендінгового обладнання об'єднані в асоціації, що 
регулюють питання протокольного рівня. Найавторитетніші з них-NAMA (National 
Automatic Merchandising Association) – американський ринок, і EVA (European Vending 
Association) – європейський ринок. Кількість стандартів, застосовуваних в пристроях 
платіжних систем, все ще велика. Слід враховувати, що специфікації більшості протоколів 
регламентують не тільки комунікаційний рівень процесів обміну інформацією між 
периферійними пристроями торгових автоматів, а й конструктивні елементи (роз'єми), а 
також характеристики електроживлення. 

Одним з перших протоколів такого типу став протокол Executive, інша назва Protocol A 
чи Simplex V. Цей протокол був розроблений компанією MEI (Mars Electronics International) 
в 1983 році. На початку 90-х років компанія CoinCo, на замовлення компанії Coca-Cola, 
розробила власний протокол MDB (Multi Drop Bus), який в 1994 році після деяких 
доопрацювань був прийнятий NAMA. Пізніше Європейською Ассоціацією Виробників 
Торгових Автоматів EVMMA (European Vending Machine Manufacturers Association) було 
запропоновано стандарт ICP (Internal Comunication Protocol), що практично повторював MDB 
з деякими змінами. В 1998 асоціаціями NAMA, EVMMA та EVA (European Vending 
Association) було ухвалено об’єднаний стандарт MDB/ICP.  В 1992 році  асоціацією EVA у 
співпраці з асоціацією NAMA був запропонований сервісний протокол передачі даних між 
торговим автоматом та сервісними пристроями EVA – DTS. Даний стандарт не є протоколом 
підключення платіжних систем, і призначений лише для сервісних цілей. Після декількох 
оновлень останньою версією якого є версія EVA-DTS 6.0 опублікована в 2004 році. 

 
Постановка задачі 

Проаналізувати найпоширеніші протоколи та інтерфейси периферійних пристроїв 
вендінгових систем. Розробити уніфікований програмний інтерфейс, який дозволить 
прискорити процес синтезу торгових автоматів різної конфігурації.  

 
Протоколи взаємодії між платою управління (хост-машина)  

вендінгового автомату та виконавчими пристроями 
Під протоколом розуміють спосіб і алгоритм взаємної передачі логічної інформації між 

платіжною системою і хост-машиною. Під інтерфейсом розуміють спосіб підключення 
платіжних систем до хост-машини. Інтерфейс описує електричні, механіко-конструктивні та 
логічні властивості такого підключення. Інтерфейси можна розділити на [3]: 

- Двійковий (по чотирьох виводах). При проходженні "відповідної" монети / купюри на 
чотирьох контактах вихідного роз'єму виникають імпульси низького рівня, що відповідають 
бінарному коду каналу, що спрацював. Ще один контакт використовується для видачі 
сигналу контролю парності і ще один для управління процесом прийому монет/купюр. 
Монети/купюри будуть прийматися тільки при низькому рівні сигналу на цьому контакті. 
Рівні сигналів - TTL. Двійковий протокол може бути поєднаний з послідовним. 

- Імпульсний. При проходженні "відповідних" монет / купюр на одному з контактів 
вихідного роз'єму пристрою виникає число імпульсів низького рівня, що відповідає номеру 
спрацював каналу. Рівні сигналів - TTL. Керуючий сигнал дозволу прийому монет / купюр 
може бути прямого (низькій рівень сигналу) і інверсного типу. 

- Паралельний. При проходженні "відповідних" монети або купюри на одному з 
контактів вихідного роз'єму пристрою виникає імпульс з низьким рівнем сигналу, в 
залежності від того, який спрацював канал. Один з контактів вихідного роз'єму призначений 
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для сигналу заборони прийому монет / купюр (Inhibition) . При значенні сигналу на ньому 
низького рівня, всі монети / купюри будуть відхилятися пристроєм. При виборі паралельного 
інтерфейсу кількість каналів, що використовуються для визначення монет / купюр обмежена 
кількістю контактів вихідного роз'єму  (4 - 6). Рівні сигналів - TTL 

- Послідовний. Використовується 4 -х контактний вихідний роз'єм. Крім живлення і 
"землі" один котакт (Rx) використовується для читання і один (Tx) для запису. Номер 
спрацьованого каналу передається двійковим кодом. При виборі цього інтерфейсу робота 
пристрою підпорядковується протоколу Запит хост-машини – Відповідь пристрою. Кількість 
каналів, що використовуються для визначення монет / купюр, обмежена розрядністю слів 
протоколу (64 - 128). Якщо монета / купюра потрапляє в пристрій в момент, коли хост-
машина не видала запиту, то буде відкинута. Рівні сигналів - TTL або RS232. 

При використанні послідовного інтерфейсу виникає необхідність використання 
протоколів для обміну інформацією між хост-машиною і платіжним пристроєм. 
Застосування протоколу в свою чергу дає можливість застосувати більш високий 
інтелектуальний рівень до взаємодії хост-машини і пристрої.  

 
Аналіз послідовних протоколів 
На даний час існує декілька стандартизованих протоколів [4]:  
• Executive.  
• MDB/ICP. 
• CCTALK.  
• CCNET.  
• SSP.  
Executive - Protocol A (MEI Protocol A specification Executive). Був розроблений Mars 

Electronics International (MEI) на початку 1980 років для взаємодії електронних компонентів 
торгових автоматів. Транзакції продажів управлялися через монетоприймач і ціни могли 
зберігатися в монетоприймачі або в хост-машині . Через рік розвитку протокол поширився на 
пристрої безгрошових (безготівкових) продажів. Специфікація визначає роз'єми між 
компонентами, електроживлення (24 В змінного струму). На основі протоколу Executive в 
Німеччині був розроблений протокол BDV. Цей протокол використовують багато 
італійських виробників (Saeco, Comestero), німецькі (NRI) . 

MDB/ICP (Multi-Drop Bus/Internal Communication Protocol). Був розроблений компанією 
COINCO на початку 1990 року для Coca -Cola з метою здешевити монетоприймач з видачею 
решти і перенести керуючі функції з монетоприймача в хост-машину. Протокол був 
доопрацьований NAMA в 1994 р. з метою підтримки використання подібним чином 
банкнотоприймачів і систем безгрошової оплати. Європейська асоціація EVMMA (Eupean 
Vending Machine Manufacturers Assotiation) схвалила і розширила проект, назвавши його ICP 
(Internal Communications Protocol). Хоча ICP переважно ідентичний MDB, є деякі відмінності, що 
стосуються систем безгрошової оплати . Тому в 1998 році MDB і ICP специфікації були 
суміщені і реалізовані як MDB / ICP версія 1. Специфікація була підтримана NAMA, EVMMA і 
EVA . Протокол використовують більшість виробників торгових автоматів. 

CCTALK. Ще один протокол обміну інформацією між периферійними пристроями 
торгового автомата. Він передбачає обмін за трьома фізичними лініями - живлення, дані і 
земля зі швидкістю 9600 бод. Пристрої обмінюються між собою в спільному адресному 
просторі, використовуючи загальну інформаційну шину. Протокол є байт орієнтованим і 
передбачає підключення до 254 ведених пристроїв. Він відноситься до сукупності відкритих 
стандартів і не вимагає ніяких оплат або реєстрацій для використання.  
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Таблиця 1  
Порівняння протоколів платіжних систем 

 MDB Executive ccTalk CCNET SSP 
Фізичний рівень 

Ліній даних 2 - RX TX 4 - RX+  RX-  
TX+ TX- 

(необхідний 
перетворювач 
з RX TX в RX+  
RX-  TX+ TX-) 

1- TX/RX 
(необхідний 
перетворювач 

RX TX в 
TX/RX) 

2 - RX TX 2 - RX TX 

Швидкість, 
бод 

9600 9600 9600 9600 
19200 

9600 

Формат 
байта, біт 

11 10 10 10 11 

Стартовий 
біт 

1 1 1 1 1 

Біт даних 8 8 8 8 8 
Біт парності - (викорис-

тову-ється як 
ідентифікатор 
байту адреси) 

- - - - 

Стоп біт 1 1 1 1 2 
Транспортний рівень 

Макс.  розмір 
пакету, байт 

33 1 257 256 258 

Контрольна 
сума пакету 

доповнення до 
нуля 

(1 байт) 

- CRC16, 
доповнення 
до нуля  
(1 байт) 

CRC16 CRC16 

Адреса 
отримувача 
Номер блоку 

Дані 

Формат 
пакету 

Адреса 
отримувача 
Адреса 

відправника 
Тип пакету 

Кількість байтів 
даних 

Контрольна 
сума 

Біти 
ідентифікатора 

(7-5) 
Біт типу (4) 
Біти команди 
чи даних(3-0) 

Адреса 
отримувача 
Кількість 
байтів даних 
Адреса 

відправника 
Тип пакету 
Дані 

Контрольна 
сума 

Початковий 
байт 
Адреса 

отримувача 
Кількість 
байтів даних 
Тип пакету 
Дані 

Контрольна 
сума 

Початковий 
байт 
Адреса 

отримувача 
Кількість 
байтів даних 
Адреса 

отримувача 
Дані 

Контрольна 
сума 

Можливість 
шифрування 

- - + - + 

 
CCNET. Послідовний мережевий інтерфейс розроблений фірмою CashCode, 

налаштований для роботи в режимі Master-Slave. Існує один майстер з можливістю 
спілкування з деякими периферійними пристроями. Кожному периферійному пристрою 
присвоюється унікальна адреса і набір команд. Контролер буде опитувати шину для 
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периферійних пристроїв. Тобто, кожен периферійний пристрій просить дозволу для 
діяльності, і контролер відповідає на це підтвердженням або відмову, або конкретні дані, в 
залежності від його поточної діяльності. Якщо периферійний пристрій не відповідає 
протягом заданого проміжку часу, передбачається, що його немає на шині. В  шині не 
виникає конфліктів, тому що кожен з периферійних пристроїв реагує тільки на опитування 
своєї адреси. 

SSP (Smiley ® Secure Protocol) Являє собою безпечний протокол, спеціально 
розроблений компанією ITL ® для вирішення проблем, з якими стикаються систем обробки 
готівки в ігрових автоматах. Проблеми заміни банкнотоприймача, перепрограмування, 
надійності вирішені в цьому протоколі. Інтерфейс використовує модель Master-Slave, хост-
машина є головною, а периферія (банкнотоприймачі, монетоприймач або монетий бункер) є 
підпорядкованою. Зведена порівняльна характеристика наведена в таблиці 1 [3-10].  

Спираючись на дані, які приведені в таблиці, можна зробити такі висновки:  
• усі протоколи мають близьку реалізацію;  
• деякі протоколи вимагають використання апаратних перетворювачів сигналів;  
• протокол MDB має свою специфіку формування байту даних;  
• більшість протоколів забезпечують цілісність передачі даних завдяки контрольним 

сумам;  
• усі протоколи крім Executive мають можливість працювати з декількома пристроями 

на лінії;  
• протоколи CCTALK та SSP мають можливість шифрування даних.        

 
Реалізація уніфікованого інтерфейсу для виконавчих пристроїв 

В залежності від вибору протоколу, кількості периферійних пристроїв, вимог щодо 
фунціоналу пристроїв можна організовувати системи від простих, які виконують тільки 
основні операції, до складних, за допомогою яких можна отримати повний контроль над 
веденими пристроями. Проте усі ці реалізації зводяться до однієї концепції роботи систем. 
Причиною цього є вимоги до них: 

Ведучий пристрій повинен «знати», яким є набір підключених пристроїв. 
При підключенні нового веденого пристрою, він повинен через короткий інтервал і без 

перезапуску системи почати свою роботу. 
Відсутність певного пристрою не повинна будь-який чином впливати на систему 

(призупиняти чи порушувати її роботу). 
Алгоритм, який реалізує протокол, може знаходитись в приведених нижче станах (рис. 1) : 
Конфігурація пристроїв – конфігурація пристроїв відбувається при їх ініціалізації, а 

також коли це спричинено зміною параметрів пристрою. 
Передача отриманих даних – у випадку коли з пристрою отримано нові дані, їх 

необхідно передати відповідному керуючому пристрою. 
Зчитування даних – у випадку, коли необхідно змінити параметри пристрою. 
Опитування пристроїв – надсилання повідомлення пристрою та отримання від нього 

відповіді. 
З приведених вище протоколів зрозуміло, що концепції роботи систем аналогічні, проте 

необхідно враховувати особливість кожної з них. І якщо ми будемо розглядати набір цих 
систем як чорну скриньку, то очевидною стає уніфікація алгоритму взаємодії з усіма 
системами та з кожним пристроєм відповідно (рис. 2). 
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Рис. 1. Граф-схема життєвого циклу взаємодіі з  пристроями
 

Плюсами такого підходу є: 
• Невелика кількість команд. 
• Підтримка великої кількості пристроїв.  
• Просте доповнення новими протоколами. 
Мінуси: 
• Специфічні вимоги щодо апаратних і програмних характеристик. 
Розглянемо просту реалізацію.  
Нехай увесь набір протоколів оголошується масивом: 
PROTDEF * prdef[] = { 
    &CCNET, 
    &MDB, 
    &CCTALK, 
    NULL 
}; 

Кожен з елементів складається із структури типу PROTDEF. Дана структура повинна містити 
необхідні нам параметри (в даному випадку це ідентифікатор та посилання  на функції 
протоколу): 

typedef struct 
{ 
 int id, 
 FUNCPTR init, 
 FUNCPTR pool, 
 FUNCPTR exec 
} PROTDEF; 
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Для такої організації досить просто є реалізація виклику однієї і тієї ж функції для 
всіх протоколів (на прикладі функції init): 

void protocols_init() 
{ 
    for(PROTDEF *p = &prdef[0]; *p; p++) { 
        if((*p)->init) (*p)-> init (); 
    } 
} 
 

MDB

Уніфікований інтерфейс

 Монетоприймач з 
механізмом видачі 

решти, 
купюроприймач

Плата управління вендинговим 
автоматом

Ядро програми управління

Рис. 2. Структурна схема реалізації інтерфейсу 

ccTalk

Видавач решти, 
монетоприймач, 
купюроприймач, 

клавіатура

SSP

Купюроприймач Лічильник об’Єму 
рідини, монетник

імпульсний

Дисплей

паралельний

 
Функція за допомогою якої відбувається обмін даними - exec. Вхідними даними для неї 

є команда, яку необхідно виконати та дані, що для цього необхідні, вихідними даними 
будуть результат, що поверне функція та дані: 

int exec(int command, char * indata, char * outdata) 
{ 
… 
switch(command){ 
case 0: 
... 
break; 
case 0: 
... 
break; 
default: 
... 
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break; 
} 
… 
} 
 

Висновки 
В кінцевому результаті ми отримуємо систему, взаємодія з якою виконується викликом 

декількох функцій та дозволяє виконувати необхідний набір команд. Аналогічний підхід 
можна використовувати при реалізації взаємодії з кожним пристроєм. Завдяки такому 
підходу легко змінювати внутрішню структуру, наприклад, набір протоколів, пристроїв. 
Проте при уніфікації виникає проблема – вона не може бути повною (кожен протокол чи 
навіть пристрій може мати свої специфічні параметри чи конфігурації), тому потрібно 
вибирати співвідношення між уніфікацією та надлишковістю.  
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Розглянуто проблему розробки програмної системи моделювання алгоритмів 

просторової самоорганізації автономних вузлів мобільної кіберфізичної системи. 
Запропоновано структуру та алгоритм роботи програмної системи моделювання. 
Наведено діаграму класів програмної системи моделювання та результати аналізу 
її продуктивності. 

Ключові слова: програмна система моделювання, просторова самоорга-
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SELF-ORGANIZATION OF AUTONOMOUS UNITS  
OF MOBILE CYBER-PHYSICAL SYSTEM 
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The problem of developing the software system for modeling algorithms of spatial 

self-organization of autonomous units of mobile cyber-physical system is considered. The 
structure and algorithm of the software system are proposed. The class diagram and 
efficiency analysis results of the  software system are provided. 

Keywords: software system for modeling, spatial self-organization,  cyber-physical 
system 

 
1. Проблема розробки програмної системи моделювання  

алгоритмів просторової самоорганізації 
В доповіді розглянуто проблему проектування та розробки програмної системи (ПС) 

моделювання алгоритмів просторової самоорганізації автономних вузлів мобільної 
кіберфізичної системи (КФС). В якості автономних мобільних вузлів (агентів) КФС можуть 
виступати мобільні робототехнічні платформи наземного, надводного, підводного, 
повітряного та космічного базування, зокрема автономні колісні роботи, автономні підводні 
апарати (AUVs, Autonomous Underwater Vehicles), безпілотні літальні апарати, тощо. Під 
просторовою самоорганізацією розуміється здатність колективу автономних мобільних 
вузлів КФС самостійно без участі людини-оператора узгоджено розташовуватись, 
переміщуватись та формувати складні схеми взаєморозміщень у фізичному просторі за умов 
відсутності єдиного центру управління та локальної інформаційної взаємодії між вузлами 
[1]. Під кіберфізичною системою розуміють поєднання фізичних процесів та кібернетичних 
компонентів, які забезпечують організацію вимірювально-обчислювальних процесів, 
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захищене зберігання та обмін вимірювальною і службовою інформацією, організацію та 
здійснення впливів на фізичні процеси [2-5]. Об’єднання цих компонентів у межах єдиної 
системи дає змогу отримувати якісно нові результати, які можна використовувати для 
створення широкого спектра принципово нових наукових, технічних та сервісних засобів [2]. 

В наш час ми спостерігаємо різке зростання кількості автономних мобільних вузлів 
різного призначення. Управління великою кількістю таких вузлів з єдиного центру 
керування є очевидно неефективним та недоцільним. Тому, особливо актуальною є проблема 
дослідження та використання ресурсу децентралізованого управління для вирішення задач 
просторової самоорганізації автономних мобільних вузлів КФС. Важливою складовою 
розв’язання цієї проблеми є моделювання та симуляція відповідних алгоритмів просторової 
самоорганізації, адже вони є ключовою складовою ефективності системи.  

Порівняємо виконання одного і того ж завдання з централізованим та децентралізо-
ваним управлінням. Наприклад, змоделюємо ситуацію, коли на деякій великій ділянці 
території розташований маячок з невеликим радіусом поширення радіосигналу, який 
потрібно знайти групі мобільних агентів. При використанні централізованого управління, 
агентам при кожній зміні обставин потрібно буде очікувати кожен раз відповіді від центру 
управління, який може розміщуватись досить далеко. Окрім цього, агенти після про-
ходження чергових етапів пошуків можуть потребувати перебудови свого взаєморозміщення 
так, щоб перейти до наступного етапу пошуків. Виконання таких дій вимагає від центру 
управління великих обчислювальних ресурсів та несе за собою великі затримки команд 
управління. Натомість, можна використати децентралізований підхід, який передбачає, що 
агенти після прибуття на початкову позицію, визначать область, яку їм потрібно дослідити. 
Після цього, вони розпочнуть свій пошук та будуть обмінюватись повідомленнями між 
собою та інформувати один одного про свій стан. Тому при зміні умов навколишнього 
середовища, або потребі перебудування свого взаєморозміщення для виконання наступних 
етапів пошуку, вони не будуть очікувати відповіді від центру управління, а синхронізовано 
оновлять свою задачу та миттєво почнуть її виконувати, що є ефективнішим та менш 
ресурсоємним в порівнянні з централізованим підходом управління. 

 
2. Залежність алгоритмів просторової самоорганізації  

від типу робототехнічної платформи 
 Алгоритми просторової самоорганізації залежать від типу робототехнічної платформи 

(способу переміщення, середовища в якому функціонує, способу навігації і т.д.). Можливості 
агента впливають на дані, які алгоритм може отримати. Також від агента залежить в якому 
вигляді і яку інформацію повинен забезпечувати алгоритм для забезпечення функціонування 
агента. Інтуїтивно очевидно, що не від усіх параметрів алгоритми залежать однаково. 
Важливо визначити від яких параметрів сильно залежить робота алгоритму а від яких ні. А 
також як кількісно оцінити степінь залежності алгоритму від певних параметрів. Залежність 
алгоритму самоорганізації від типу носія викликає незручності коли треба переносити 
алгоритм з одного типу агентів на інший. 

Наприклад, колісні роботи виконують дослідження заданої території. Алгоритм, який 
вони використовують треба перенести на безпілотні підводні апарати для можливості 
досліджувати дно океану. В цьому випадку виникнуть певні труднощі. Тому що агенти 
використовують різні сенсори, системи переміщення в них також різні і т. д. Дану адаптацію 
алгоритму до іншого носія хочеться спростити. Виникає ідея незалежності алгоритмів 
просторової самоорганізації від типу носія [1].  
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На основі аналізу сучасних мобільних робототехнічних платформ можна виділити 
наступні основні параметри та відповідні чисельні показники, від яких залежать алгоритми 
просторової самоорганізації: 

- x1 – можливості по керуванню своїм рухом; 
- x2 – спосіб навігації; 
- x3 – можливості інформаційної взаємодії агентів; 
- x4 – можливості сприйняття навколишнього середовища; 
- x5 – можливості по прийняттю рішень. 
Кожен з параметрів xi, може набувати значень з множини V = {vij} , де і – індекс параметра, 

j – індекс значення параметра. Значення, яких набувають параметри впливають на вхідні дані, 
які агент може надати алгоритму і на вихідні дані, які агент отримує від алгоритму [1]. 

Необхідно розробити систему алгоритмів колективної поведінки, які будуть 
незалежними від значень (vij), яких можуть набувати параметри апаратної платформи агентів 
(xi). Проаналізувавши роботи, які ведуться по розробці алгоритмів колективної поведінки 
незалежних від апаратної платформи агента, можна побачити що основна їх ідея забезпечити 
алгоритм однаковими даними незалежно від типу апаратної платформи агента. Тобто, 
якимось способом проводиться адаптація даних до алгоритму. Пропонується зробити 
навпаки: забезпечити адаптацію алгоритму до даних з якими він працює. Тобто алгоритм 
повинен вміти працювати з різними даними і надавати результат роботи в різних формах. 
Алгоритм не знає наперед які дані він отримає від агента. Вже в процесі роботи алгоритм 
отримує від агента певні дані, визначає як саме з ними працювати, опрацьовує і надає агенту 
результат в певній формі. 

Варіант узагальненої моделі можливостей агента щодо сприйняття навколишнього 
середовища (дистанція до перешкод та інших агентів) та керування своїм рухом (зміна 
швидкості та напрямку руху) наведено на рис.1. 

 

 
Рис. 1. Узагальнена модель можливостей агента  

щодо сприйняття навколишнього середовища та керування своїм рухом 
 
3. Алгоритми просторової самоорганізації реалізовані в системі моделювання 

 
Алгоритм роботи програмної системи моделювання (рис.2) передбачає 1) можливість 

розширення набору алгоритмів просторової  самоорганізації, що моделюються, та 2) можливість 
моделювання різних способів об’єднання набору окремих алгоритмів в рамках єдиної 
підсистеми децентралізованого управління колективною поведінкою агентів у просторі. На 
даному етапі в програмній системи моделювання реалізовані наступні алгоритми. 
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1) Прості (базові) алгоритми просторової самоорганізації: 
1.1) поведінка пошуку та втечі (Seek and Flee behavior) 
1.2) поведінка переслідування та уникання (Pursue and Evade behavior) 
1.3) поведінка випадкового блукання (Wandering behavior) 
1.4) поведінка прибуття до точки призначення (Arrival behavior) 
1.5) поведінка уникнення перешкод (Obstacle avoidance behavior) 
1.6) поведінка стримування (Containtment behavior) 
1.7) поведінка слідування вздовж стіни (Wall following behavior) 
1.8) поведінка слідування заданому шляху (Path following behavior) 
1.9) поведінка слідування загальному потоку (Flow following behavior) 
 
2) Складні алгоритми просторової самоорганізації: 
2.1) поведінка розгортання у просторі (Space fill behavior) 
2.2) поведінка слідування за групою інших агентів (Crowd path following behavior) 
2.3) поведінка прямування за лідером (Leader following behavior) 
2.4) поведінка невирівняного уникнення перешкод (Unaligned Collision Avoidance 

behavior) 
2.5) поведінка черги в проході (Queuing at doorway behavior) 
2.6) об'єднання поведінок розділення, вирівнювання та групування (Flocking behavior) 
 

 
Рис. 2.  Алгоритм роботи програмної системи моделювання 

 
4. Структура програмної системи моделювання 

Структура програмної системи моделювання колективної поведінки автономних вузлів 
КФС на базі платформи Unity 3D (рис.3) дозволяє реалізувати наступну функціональність. В 
залежності від параметрів вводу обирається об’єкт моделювання (модель алгоритму 
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просторової самоорганізації), який необхідно дослідити, після чого вміст об’єкту 
ініціалізується, встановлюються стартові налаштування системи та розпочинається 
симуляція агентів та їх колективної поведінки відповідно до визначеного алгоритму. Під час 
виконання моделювання система виконує профілювання роботи (моніторинг продуктивності 
роботи системи) та виводить на екран поточний стан агентів (це можуть бути різні дані в 
залежності від об’єкту моделювання). Після натискання кнопки меню, моделювання 
припиняється та надається можливість запустити на виконання наступний алгоритм 
просторової самоорганізації. При натисканні на кнопку виходу, програмна система 
зупиняється та завершує свою роботу. 

 

 
Рис.3. Структура програмної системи моделювання 

 
5. Діаграма класів програмної системи моделювання  

Для реалізації руху агентів було розроблено чотири класи (рис.4). Клас 
DetectableObject – базовий клас для механізму переміщення агентів. Він містить інформацію 
про швидкість, прогнозований вектор руху, область зіткнення агента, радіус тіла агента та 
його поточну позицію. Реалізація цього класу змушує агента рухатись в напрямку, на який 
вказує його поточний вектор руху. Клас Vehicle - один з базових класів, який надає набір 
базових функціональних можливостей для своїх підкласів. Клас TickedVehicle – реалізує 
розрахунок наступного значення швидкості та напрямку руху агента. Клас 
AutonomousVehicle - підклас агента, який автоматично застосовує до агента фізичні сили з 
напрямком, який визначений їх векторами. 

Для реалізації моделей алгоритмів поведінки агентів було розроблено наступні класи 
(рис.4). Клас Steering – базовий віртуальний клас, який надає інтерфейс для дочірніх класів. 
Клас SteerForEvasion – клас для уникання одним агентом іншого. Цей клас містить метод для 
обчислення наступної позиції агента, відштовхуючись від позиції сусіда, який входить у його 
область зіткнення. Клас SteerForSpeed – клас, який містить інформацію про швидкість агента 
та намагається її притримуватись. Клас SteerForMinimumSpeed – клас, який не дозволяє 



 
 

77 

агенту переміщатись повільніше мінімального значення його швидкості. Клас SteerForTether 
– клас, який описує поведінку агента для утримання біля заданої точки простору. Клас 
SteerToFollow – клас, який змушує агента рухатись таким чином, щоб він прямував за іншим 
агентом, який також рухається, дотримуючись фіксованої дистанції між ними. Клас 
SteerForNeighborGroup – клас, який описує поведінку слідування за групою агентів. Клас 
SteerForPursuit – клас, який описує поведінку агента для переслідування іншого агента. Клас 
SteerForPoint – клас, який описує поведінку агента для слідування фіксованій точці на сцені. 
Клас SteerForForward – клас, який описує поведінку руху вперед із заданим вектором 
напрямку. Клас SteerForCharacterEvasion – простий клас, який змушує агента уникати іншого 
з передбаченням його наступної позиції. Клас SteerForFear – базовий клас, який описує 
поведінку агента для уникнення заданих точок в просторі. Клас SteerForWander – клас, який 
описує поведінку агента для випадкового блукання в обмеженому просторі. Клас 
SteerForNeighbors – базовий клас, який описує поведінку агента по відношенню до інших 
агентів, які знаходяться в його «групі». Клас SteerForAlignment – клас, який обчислює 
сумарний вектор напрямку групи агентів та вирівнює агента по відношенню до них. Клас 
SteerForSeparation – клас, який змушує агента триматись на деякій відстані від його сусідів. 
Клас SteerForMatchingVelocity – клас, який змушує агента дотримуватись усередненої 
швидкості групи інших агентів в його «групі». 

 

 
Рис. 4. Діаграма класів програмної системи моделювання 

 
Приклад роботи програмної системи моделювання наведено на рис.5. 
 

6. Аналіз продуктивності програмної системи моделювання 
 Аналіз продуктивності проводився на обчислювальній машині з процесором Intel Core 

i5 5200u, вбудованим графічним адаптером IntelHDgraphics 5500, оперативною пам’яттю 8гБ 
та жорстким диском Liteon LMH-256V2M-11. Аналіз проводився на прикладі моделювання 



 
 

78 

складного алгоритму поєднання поведінок випадкового блукання, групування, уникнення 
зіткнень та слідування за лідером для 250 агентів. Час моделювання був обраний 120 секунд. 
В результаті аналізу було отримано наступні результати. 

1) При середній частоті оновлення кадрів 16 мс (обробляється 60 фреймів (кадрів) за 
секунду), використання процесорного часу в основному приходиться на обробку оновлення 
поведінки агентів (обчислення наступного значення позиції, повороту та сили, яка 
прикладається до кожного агента  для його переміщення), що в середньому складає 60%. 
Тобто на обрахування наступного стану агентів припадає близько 9.6 мс за один фрейм. 
Велика доля використання процесора припадає також на обчислення рендеригну камери (до 
35% часу симуляції). 

 

 
 

Рис. 5. Приклад роботи програмної системи моделювання 
 
2) Використання графічних ресурсів дуже мале, що пов’язано з використанням малої 

кількості текстур, які накладаються на зображення агентів, які моделюються (всього 8 
текстур). При цьому текстури пере-використовувались і в загальному займали до 70 кБ 
оперативної пам’яті. Окрім цього, була використана оптимізація виклику процедур 
рендерингу - «дозування» (batching). Відтак власних викликів процедури рендерингу 
відбувається близько 4600, та близько 1100 процедур «дозування» (batching), що дає ефект 
оптимізації рендерингу приблизно на 20%. 

3) Використання оперативної пам'яті в середньому складає 96мБ, що обумовлено 1) 
використанням текстур та 3D-сіток (meshes), які використовувались для відображення 
агентів, 2) використанням самої платформи Unity 3D та кількістю агентів, що моделюються. 

Також для отримання статистики продуктивності програмної системи були проведені 
тести продуктивності для 10, 100, 150, 350 та 500 агентів, поведінка яких моделювалась 
одночасно. Зокрема було отримано значення використання частки процесорного часу (рис.6), 
кількості викликів процедур обчислення елементів зображення (рис.7) та використання 
оперативної пам’яті (рис.8). 
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Рис.6. Частка використання процесорного часу в залежності від кількості агентів 

 

 
Рис 7. Кількість викликів процедур обчислення елементів зображення   

в залежності від кількості агентів 
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Рис. 8. Використання оперативної пам’яті в залежності від кількості агентів 
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Розглянуто проблему розробки бездротової мережі сенсорних та виконавчих 
вузлів у складі кіберфізичної системи (КФС). Проаналізовано способи реалізації 
схеми бездротового зв’язку. Запропоновано структуру та алгоритми роботи 
мережі. Наведено реалізацію сенсорних та виконавчих вузлів мережі. 
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OF THE CYBER-PHYSICAL SYSTEM 
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The problem of developing wireless sensor-actuator network as a part of the cyber-

physical system is considered. The ways of implementation of the wireless connections 
scheme are analyzed.  The network structure and algorithms of its operation are 
proposed. The implementation of the sensor and actuator nodes are considered. 
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1. Бездротова мережа сенсорних та виконавчих вузлів 
 Одним з основних компонентів сучасних КФС [1-4] є бездротові мережі сенсорних [5] 

та виконавчих вузлів (МСВВ). В доповіді розглянуто проблему розробки бездротової мережі 
сенсорних та виконавчих вузлів у складі кіберфізичної системи на основі технології 
бездротового зв’язку Wi-Fi. Базова функціональність МСВВ включає: 1) можливість збору 
вимірювальної інформації з давачів фізичних величин та виконання команд виконавчими 
пристроями в автономному режимі; 2) можливість віддаленого перегляду показів давачів та 
вводу команд для виконавчих пристроїв з консолі управління. 

Серед технологій (стандартів) бездротового зв’язку, які можна використати для 
побудови МСВВ, розглянемо наступні найбільш розповсюджені технології бездротового 
зв'язку на коротких відстанях: Bluetooth, ZigBee, та Wi-Fi. Порівняння цих технологій та 
інших найбільш розповсюджених технологій бездротового зв’язку наведено в табл.1. Для 
кожної з цих технологій існує велике різноманіття радіочастотних модулів різного рівня 
готовності, що відрізняються один від одного технічними параметрами і характеристиками. 
Відтак стає актуальною проблема вибору конкретної технології бездротового зв’язку і 
конкретної елементної бази для побудови МСВВ, зокрема модулів бездротового зв’язку. 

Розглянемо узагальнену схему бездротової МСВВ (рис.1), яка включає: S (sensor node) 
- сенсорний вузол (збирає вимірювальну інформацію з давачів фізичних величин), 
A (actuator) - виконавчий вузол (формує та виконує команди управління виконавчими 
системами), CU (control unit) - блок управління (отримує вимірювальну інформацію від 
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сенсорних вузлів, виконує її аналіз та формує команди управління),  X (PC, Smartphone) - 
пристрій доступу до блоку управління (консоль управління). 

 
Таблиця 1 

Основні параметри технологій бездротового зв’язку 
 

 ZigBee Bluetooth Wi-Fi 434/868 М
Гц 

GSM/GPRS/ED
GE 

3G 

Діапазон 
частот,МГц 

2400–
2483 

2400–2483 2400–2483 434/868 900/1800 1885–
2025; 
2110–
2200 

Швидкість 
передачі даних, 
кбіт/с 

250 721 11000/540
00 

500 14,4/171/473 
 

144/384/ 
2048 

Відстань, м 200 клас1 - 
100;  
клас2 - 10;  
клас3 - 1 

100 1000 зона покриття зона 
покриття 

Струм 
споживання, 
мА 

30 70 450 30 350/3500 350/3500 

Топологія «точка–
точка»,  
«зірка», 
мережа 

«точка–
точка»,  
«зірка», 
мережа 

«точка–
точка», 
«зірка» 
 

«точка–
точка»,  
«зірка», 
мережа 

мобільний 
зв’язок 

мобільни
й зв’язок 

 

 
 

Рис.1. Узагальнена схема бездротової МСВВ 
 
На основі цієї схеми можна визначити чотири основних варіанта компонування  вузлів 

бездротової МСВВ (рис.2), тобто варіантів розміщення вузлів у межах одної компоненти 
(пристрою) МСВВ, зокрема: 1) K1=[S,CU,A]-[X] - сенсорний вузол, виконавчий вузол та 
вузол управління об’єднані в один пристрій, внаслідок чого в цьому варіанті є лише одна 
лінія зв’язку між пристроєм [S,CU,A] та консоллю управління [X]; 2) K2=[S]-[CU,A]-[X] - 
виконавчий вузол та вузол управління об’єднані в один пристрій, сенсорний вузол та 
консоль управління - це окремі пристрої, внаслідок чого цей варіант передбачає наявність 
двох ліній зв’язку; 3) K3=[A]-[S,CU]-[X] - сенсорний вузол та вузол управління об’єднані в 
один пристрій, виконавчий вузол та консоль управління - це окремі пристрої; 4) K4=[S]-[A]-
[CU]-[X] - всі основні вузли реалізовані у вигляді окремих пристроїв, внаслідок чого цей 
варіант передбачає наявність трьох ліній зв’язку. 
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K1=[S,CU,A]-[X] 

 
K2=[S]-[CU,A]-[X] 

 

 
K3=[A]-[S,CU]-[X] 

 

 
K4=[S]-[A]-[CU]-[X] 

 
Рис.2. Варіанти компонування вузлів бездротової МСВВ 

 
Таким чином, з точки зору вибору та реалізації тих чи інших варіантів компонування 

вузлів, можна поділити всі МСВВ на 1) однорідні, в яких реалізований лише один варіант 
компонування вузлів, та 2) неоднорідні, в яких одночасно реалізовано декілька варіантів 
компонування. При цьому аналіз та проектування однорідних МСВВ видається більш 
простим завданням ніж аналіз та проектування неоднорідних МСВВ. В найбільш складному 
випадку в схемі бездротової МСВВ реалізуються всі основні варіанти компонування вузлів 
(K1,K2,K3,K4). 

На основі того чи іншого варіанта компонування вузлів можна розглядати різні 
варіанти реалізації схем зв’язку між компонентами МСВВ. Наприклад, для варіанта 
компонування K4 та множини доступних способів реалізації лінії зв’язку C={c1,c2,c3}, де c1 - 
дротовий зв’язок, c2 - зв’язок на основі технології Bluetooth (BT), c3 - бездротовий зв’язок на 
основі простих радіо-модулів (RI), можна визначити дев’ять основних варіантів реалізації 
схем зв’язку між компонентами МСВВ (рис.3), зокрема: 1) дротові зв’язки між усіма 
компонентами; 2) зв’язок між сенсорним вузлом та блоком управління через інтерфейс 
Bluetooth, інші зв’язки дротові; 3) зв’язок між вузлом управління та консоллю управління 
через інтерфейс Bluetooth, інші зв’язки дротові; 4) зв’язок між сенсорним вузлом, вузлом 
управління та виконавчим вузлом через інтерфейс Bluetooth, інші зв’язки дротові; 5) між 
усіма компонентами зв’язок через інтерфейс Bluetooth; 6) зв’язок між сенсорним вузлом та 
вузлом управління через радіо-інтерфейс, інші зв’язки дротові; 7) зв’язок між сенсорним 
вузлом та вузлом управління через радіо інтерфейс, між виконавчим вузлом та вузлом 
управління через інтерфейс Bluetooth, між консоллю управління та вузлом управління - 
дротовий зв’язок; 8) зв’язок між сенсорним вузлом та вузлом управління через радіо 
інтерфейс, інші зв’язки через інтерфейс Bluetooth; 9) зв’язок між сенсорним вузлом та 
блоком управління через радіо інтерфейс, між вузлом управління та виконавчим вузлом 
через дротове з’єднання, між консоллю управління та вузлом управління через інтерфейс 
Bluetooth. 

Виходячи з аналізу технологій та модулів бездротового зв’язку (табл.2), варіантів 
компонування вузлів бездротової МСВВ та варіантів реалізації схем зв’язку між її 
компонентами, нами було обрано технологію Wi-Fi та відповідний модуль ESP8266 для 
побудови однорідної МСВВ у варіанті компонування K4. 
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Рис.3. Варіанти реалізації схеми зв’язків між компонентами МСВВ для варіанта компонування K4 

 
Таблиця 2 

Характеристики модулів бездротового зв’язку 

№ Модуль Ціна, 
грн 

Енерго- 
Спожи- 
вання, мА 

Відстань, м Типорозмір,мм 
Пропускна 
здатність, 
Мбіт/сек 

Примітки 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 Bluetooth       
1 HC-03-06 150 30-40 10 44x16x4 2-3 3,4-П,5,6-К 

2 HC-07 200 20 10 44x16x4 2-3 LowEnergy 
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Продовження табл. 2 
1 2 3 4 5 6 7 8 
3 HC-08 200 20 80 44x16x4 8 LowEnergy 
4 HC-09 170 25 10 44x16x4 8 Заміна HC-06-07 
 Radio       
5 HM-R433 170 5 200 30x14x7 0.004 433МГц 
6 NRF24L01 50 12.5 50 29х16х13 2 2,4ГГц 
 Wi-Fi       
7 ESP8266 120 15 20 11.5x11.5x2 5  2.4 ГГц 

 
2. Структура та алгоритми роботи бездротової МСВВ 

 Базова функціональність МСВВ реалізується в наступний спосіб (рис.4). Вузол 
управління приймає вимірювальну інформацію від сенсорних вузлів через інтерфейс Wi-Fi за 
допомогою маршрутизатора (Wi-Fi router).  

 

 
Рис.4. Загальна структурна схема бездротової МСВВ 

 
Рис.5. Розгорнута структурна схема бездротової МСВВ 
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При цьому з будь якої консолі управління можна передивлятись цю інформацію. В 
структурі також передбачена можливість автономної роботи виконавчих вузлів, які 
отримують на вхід результати аналізу вимірювальної інформації, що виконується на вузлах 
управління. Крім того виконавчим вузлам можна або віддавати команди безпосередньо з 
консолі управління, або надсилати команди з вузлів управління в автономному режимі 
роботи. Зв’язок виконавчих вузлів з вузлами управління також здійснюється через інтерфейс 
Wi-Fi за допомогою маршрутизатора. Відтак структура бездротової МСВВ складається з 
наступних основних компонентів: сенсорні вузли, вузли управління, виконавчі вузли, 
консолі управління та середовище передачі даних (рис.5). При цьому 1) сенсорний вузол 
містить давачі фізичних величин (сенсори), Wi-Fi-модуль бездротового зв’язку (ESP8266) та 
літій-іонний акумулятор для забезпечення автономної роботи; 2) виконавчий вузол містить 
контролер (Arduino UNO) для керування виконавчими системами, Wi-Fi модуль 
бездротового зв’язку (ESP8266) та літій-іонний акумулятор; 3) середовище передачі даних 
реалізовано на основі одного або декількох маршрутизаторів мережі Wi-Fi з можливістю 
доступу до мережі Інтернет; 4) можливість віддаленого доступу до МСВВ з консолей 
управління реалізована на основі web-серверів, які виконуються на відповідних вузлах 
управління. 

Алгоритм роботи сенсорного вузла (рис.6,а) складається з наступних кроків. Сенсорний 
вузол ініціалізує власний web-сервер та створює відповідну web-сторінку. Далі сенсорний 
вузол опитує «свої» давачі {D(i)}, зчитує вимірювальну інформацію та зберігає її. Коли 
отримана інформація з усіх давачів, виконується необхідне перетворення форматів даних 
(дешифрація) та вивід інформації на раніше створену  web-сторінку. Далі відбувається 
затримка та перехід на початок циклу. 

Алгоритм роботи виконавчого вузла (рис.6,б) складається з наступних кроків. 
Виконавчий вузол ініціалізує власний web-сервер та створює відповідну web-сторінку. На 
цю сторінку виводяться органи керування (кнопки web-інтерфейсу), для здійснення команд 
управління (ввімкнення та вимкнення виконавчих систем). Далі виконується опитування 
web-сторінки на предмет змін стану органів керування. Якщо зміна відбулася, то 
виконується вмикання або вимикання відповідної виконавчої системи та збереження стану 
до надходження наступної команди. 

 
3. Реалізація сенсорного вузла бездротової МСВВ 

 Сенсорний вузол реалізовано за допомогою чотирьох функціональних вузлів (рис.7): 
сенсорний модуль, вузол зв’язку, вузол живлення для модуля зв’язку, вузол живлення для 
сенсорного модуля. Сенсорний модуль реалізовано на основі давача вологості та 
температури DHT11. Вузол зв’язку реалізовано на основі Wi-Fi-модуля бездротового зв’язку 
ESP8266. Він використовується для зчитування даних з сенсорного модуля, їх декодування 
та подальшої передачі вузлу управління. Вузол живлення для модуля зв’язку виконує 
формування постійної напруги 3,3 В для модуля зв’язку, для чого використовується 
стабілізатор LM317T. Також на вході та виході стабілізатора встановлено конденсатори для 
згладжування коливань (ємність від 60 нФ до 100 нФ). Вузол живлення для сенсорного 
модуля формує постійну напругу 5 В, для чого використовується стабілізатор NCP1117S та 
конденсатори на його виході для згладжування коливань.  

Конструкція прототипу сенсорного вузла складається з чотирьох комплектуючих 
(рис.8) та корпуса з габаритними розмірами 80х60х30 мм (рис.9), в якому зроблено отвори 
для вимикача і роз’ємну Micro USB, що використовується для зарядки акумулятора. Основні 
характеристики реалізованого прототипу сенсорного вузла наступні: 1) живлення – 3,7 В; 
2) споживана потужність – 82 мВт; 3) час автономної роботи – 96 год; 4) максимальна 
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кількість давачів – 2 шт.; 5) ємність акумулятора – 2400 мА; 6) час повної зарядки -2,5 год; 
7) габаритні розміри – 80х60х30 мм. 

 

 
а)                                                             б) 

 

Рис. 6. Алгоритми роботи бездротової МСВВ 
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Рис.7. Апаратна реалізація сенсорного вузла бездротової МСВВ 

 

 
Рис.8. Комплектуючі прототипу сенсорного вузла бездротової МСВВ 

 

 
Рис.9. Конструкція прототипу сенсорного вузла бездротової МСВВ 

 
4. Реалізація виконавчого вузла бездротової МСВВ 

 Виконавчий вузол реалізовано за допомогою чотирьох функціональних вузлів 
(рис.10): мікроконтролер, вузол зв’язку, вузол живлення для модуля зв’язку, вузол живлення 
для мікроконтролера, вузол синхронізації, вузол скидання. В якості мікроконтролера 
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використано ATMEGA328-A на базі плати Arduino Uno. Мікроконтролер керує вузлом 
зв’язку та виконавчими системами (силовими пристроями) за допомогою реле. Вузол зв’язку 
реалізовано на основі Wi-Fi-модуля бездротового зв’язку ESP8266. Він використовується для 
передачі та приймання даних, зокрема для створення web-сервера та сторінки з елементами 
контролю на ній, а також для контролю змін стану цих елементів. Вузол синхронізації 
призначений для формування тактових сигналів для мікроконтролера. При тому чим вище їх 
частота, тим швидше виконуються операції, і чим нижче їх частота, тим менше споживання 
струму. Для реалізації зовнішнього генератора використано кварц з частотою 32,768 КГц 
(під’єднаний до виводів XTAL1 і XTAL2 мікроконтролера). Вузол скидання формує сигнал 
скидання для початкової ініціалізації мікроконтролера (вузол скидання підключений до 
виводу RST мікроконтролера). 

 
Рис.10. Апаратна реалізація виконавчого вузла бездротової МСВВ 

 

 
Рис.11. Конструкція прототипу виконавчого вузла бездротової МСВВ 

 
Конструкція прототипу виконавчого вузла складається з трьох комплектуючих (рис.11) 

та корпуса з габаритними розмірами 90х65х35 мм (рис.11), в якому зроблено отвори для 
роз’ємів Arduino Uno та  силових контактів реле. Основні характеристики реалізованого 
прототипу виконавчого вузла наступні: 1) максимальна кількість пристроїв під управлінням 
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одного вузла – 11 шт.; 2) максимальна потужність виконавчого пристрою – 2 КВт; 
3) споживана потужність виконавчого вузла – 1,25 Вт; 4) габаритні розміри – 90х65х35 мм. 
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ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ПОБУДОВИ ГЕНЕРАТОРІВ ПВП  
НА БАЗІ ЗОБРАЖЕНЯ ДЛЯ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ В КФС  
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Розглянуто підходи до побудови генераторів ПВП, запропоновано метод 
реалізації генератора на базі графічних зображень та  виконано порівняльний 
аналіз отриманих ПВП із ПВП, згенерованими регістрами зсува на базі поліномів 

Ключові слова: псевдовипадкова послідовність (ПВП), генератори псевдо-
випадкових чисел, кіберфізична система (КФС) 

PRACTICAL ASPECTS OF PSEUDORANDOM NUMBER GENERATORS 
CONSTRUCTION BASED ON IMAGES FOR INFORMATION SECURITY IN CFS 

© Bojko G., Paraljukh I., 2017 

Approaches to the construction of PRNGs were examined, a method for 
implementation of generator based on graphic images was proposed and a comparative 
analysis of pseudorandom sequences generated by such method and pseudorandom 
sequences generated by shift registers based on polynomials was made. 

Keywords –  pseudorandom sequence (PRS), pseudorandom number generators, 
cyber-physical systems (CPS). 

 
Вступ 

Випадкові процеси широко застосовуються в багатьох галузях науки і техніки. Теорія 
випадкових процесів має велике значення для сучасної фінансової та актуарної математики. 
Протягом останніх років інтенсивно розвивалися фрактальні моделі фінансових ринків, в 
основі яких лежить явище статистичної самоподібності коливань вартості цінних паперів. 
Подібні моделі використовують такий випадковий процес, як дробовий броунівський рух та 
побудовані на ньому стохастичні числення.  

Якість надання послуг з криптографічного захисту інформації (КЗІ) в суттєвій мірі 
визначається методами, механізмами та протоколами управління та сертифікації ключів. 
Основоположними вимогами, що висуваються до протоколів управління та сертифікації 
ключів є необхідність генерування ключів та ключової інформації, а в деяких системах і 
загальних параметрів випадково, рівноймовірно, незалежно та однорідно. Нині при створенні 
криптографічних систем використовуються по суті два засоби генерування ключів – не 
детерміновані генератори випадкових послідовностей (бітів) (НГВП) та детерміновані 
генератори випадкових послідовностей (бітів) (ДГВП). До ДГВП висуваються вимоги в 
частині забезпечення необхідного періоду повторення послідовності, захищеності від 
компрометації ключів та ключової інформації, нерозрізнюваності псевдовипадкової 
послідовності від фізично випадкової, необоротності тощо. 

Можна створити таку послідовність чисел, властивості якої будуть схожі на властивості 
випадкових чисел (ВЧ). Такі послідовності називаються псевдовипадковими: 
псевдовипадкові послідовності (ПВП), псевдовипадкові числа (ПВЧ), псевдовипадкові бітові 
послідовності (ПВБП). 
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Аналіз джерел 
Вперше запропонував їх використовувати Джон фон Нейман у 1946 р. Його метод 

полягав в наступному: n-розрядне число підносилось до квадрата і з нього вибиралися 
середні n цифр. Метод був дуже недосконалий, послідовності майже завжди вироджувалися 
в нуль або зациклювалися з коротким періодом. Пізніше було запропоновано багато різних 
алгоритмів отримання псевдовипадкових чисел.  

В основі програмних генераторів як правило лежать рекурентні формули. Як правило, 
вони генерують цілі числа рівномірно розподілені на відрізку від 0, до деякого 
максимального m. Щоб отримати числа з плаваючою комою, рівномірно розподілені в 
діапазоні [0,1], кожен отриманий результат ділять на m. Для отримання рівномірно 
розподілених ПВЧ в діапазоні {від А до В} в межах {0 - m} можна використати спеціальний 
пристрій перетворення [1].  

Випадкові числа використовують в криптографії, астрономії тощо[2],  [3]).  
Здійснене  дослідження  генераторів ПВП  на основі регістрів  зсуву з лінійними  

зворотними  зв’язками – LFSR (linear feedback shift register)  показало,  що  навіть  за  
великих  значень степенів  твірних  поліномів  генератори  не  є  повністю  статистично  
безпечними.  Отже,  такі генератори не можна використовувати у криптографії 
безпосередньо, а тільки як елементи складнішої криптографічної системи [4].  

 
Мета досліджень 

Дослідити ПВП, згенеровані на базі графічних зображень, на предмет  можливості їх 
використання в якості ключів криптографічного захисту кіберфізичних систем. 

 
Результати 

Доктора Майкл Балмер (Michael Bulmer) і Кевін Пімбблет (Kevin Pimbblet) з 
австралійського університету Квінсленда (University of Queensland) розробили простий і 
несподіваний метод генерації випадкових чисел на базі математичної обробки фотографій. 

Для відтворення практичних результатів з генерації випадкових чисел на базі графічних 
зображень та дослідження їх властивостей авторами була розроблена програма, яка 
дозволила дослідити особливості генерування випадкових чисел різними методами і зробити 
відповідні висновки. 

 

 
 

Рис. 1. Програма «BmpGenerator32.exe» 
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Спочатку розглянемо генерування випадкових чисел на базі поліномів. В якості базових 
чисел використовують спеціально відібрані, це ми і перевіримо. Спочатку виберемо 
випадкове число. 

 

 
 

Рис. 2. Вибір в якості поліному довільного числа 
 

На діаграмі спектру можна побачити щільність розподілення результатів: 
 
 

 
 

Рис. 3. Спектр послідовності випадкових чисел для поліному із довільного числа 
 
Для 32–розрядного поліному, вибраного із таблиці стандартних, буде інший спектр. 
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Рис. 4. Для «справжнього» поліному вибраного із таблиці 32 – розрядних буде інший спектр 
 

 
 

Рис. 5. Спектр послідовності випадкових чисел для поліному із відібраного числа 20000020411 
 
Можна бачити, що він більш «рівний». Нам необхідно визначати якість масиву 

випадкових чисел у цифровій формі, для того, щоби однозначно визначати якість роботи 
генераторів випадкових чисел у числовій формі. Наступна функція обчислює середнє 
значення відхилення масиву спектру випадкових чисел: 

double TMainWindow::sCalcDispersion() 
{ 
double fp1 = 0.0; 
double fp2 = 0.0; 
double fp3 = 0.0; 
int i; 
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ProcName( L"TMainWindow::sCalcDispersion()" ) 
 
 try { 
  for ( i = 0; i < 256; i++ ) { 
   fp3 += aSpectrBuffer[i]; 
  } // for ( i = 0; i < 256; i++ ) 
  fp3 /= 256; 
  for ( i = 0; i < 256; i++ ) { 
   fp2 = aSpectrBuffer[i]; 
   fp2 = (fp2 / fp3) - 1.0; 
   fp1 += fp2 * fp2; 
  } // for ( i = 0; i < 256; i++ ) 
  fp1 = sqrt( fp1 / 256 ); 
 } // try 
 
 catch(...) { 
  TrapExeption(); 
 } // catch(...) 
 
 return fp1; 
} 
Вона працює за алгоритмом: 
- обчислюється середнє значення всіх значень спектру масиву випадкових чисел.  
- обчислюється відхилення кожного елементу спектру від обчисленого середнього 

значення та від результату віднімається одиниця; 
- для того, щоби знак результату обчислення відхилення від середнього значення не 

впливав на результат, підносимо його до другого ступеня і отриманий результат додаємо для 
отримання загальної суми середніх відхилень; 

- після завершення обчислення суми значень середніх відхилень, визначаємо 
результат діленням обчисленої суми на кількість елементів масиву, та обчислення 
квадратного кореня із отриманого значення. 

Оцінку якості робимо за значенням середнього відхилення масиву результатів. Якщо 
всі значення спектру будуть мати однакові значення, ми отримаємо результат рівний нулю – 
що буде відповідати абсолютно якісному генератору випадкових чисел. Чим більш число 
віддалене від значення «0», тим більш гірший генератор випадкових чисел. Тепер ми можемо 
повністю порівняти результати попередніх досліджень (Рис. 3 та Рис. 5). Вибір в якості 
поліному випадкового числа «20000000011» дав оцінку середнього відхилення масиву 
результатів випадкових чисел «0.09143». Для табличного поліному «20000020411» дав 
оцінку середнього відхилення масиву результатів випадкових чисел «0.03674», що краще. 

 
Висновки 

Висновок 1. Не всяке довільне число може бути використане для побудови на його 
базі генератора випадкових чисел. Числа, які формують послідовність випадкових чисел із 
найбільшим періодом зведені в таблиці для практичного використання. В нашій роботі, всі 
числа поліномів, крім першого, були взяті із таких таблиць. Перше значення, для чистоти 
експерименту, було взяте довільне. 

Висновок 2. Дослідивши метод генерування послідовності випадкових чисел 
математичними методами, ми отримали працюючу програму, яка дозволяє генерувати та 
оцінювати послідовності випадкових чисел візуально та математично. 

Тепер можна дослідити роботу генератора випадкових чисел на базі зображень. 
Перевіримо два методи генерування випадкових послідовностей: 
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- перший на базі виділення по одному із молодших бітів кожного із кольору 
зображення із роздільною здатністю 300DPI; 

- другий на базі виділення чотирьох молодших бітів кожного із кольору зображення із 
роздільною здатністю 300DPI. 

 

 
 

Рис. 6. Завантаження зображення 
 

 

 
 

Рис. 7. Вибір режиму “1 біт” 
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Рис. 8. Спектр послідовності випадкових чисел для випадку  
використання самого молодшого розряду кожного кольору 

 
 

 
 

Рис. 9. Вибір режиму “4 біти” 
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Рис. 10. Спектр послідовності випадкових чисел для випадку використання чотирьох молодших 
розрядів кожного кольору 

  
Спектр (див. Рис. 8) має кращу оцінку ніж послідовності випадкових чисел 

сформованих математичними методами - «0.02475» менше ніж «0.03907». При порівнянні 
різних методів формування випадкових чисел на базі зображень (див. Рис. 8 та Рис. 10) 
видно, що метод формування на базі одного розряду краще, ніж метод формування на базі 
чотирьох розрядів - «0.02475» менше ніж «0.03494». Але метод формування на базі чотирьох 
розрядів краще ніж метод формування послідовності випадкових чисел математичними 
методами - «0.03494» менше ніж «0.03674». 

Висновок 3. Формування випадкових чисел на базі зображень дозволяє будувати 
випадкові послідовності, які ліпші ніж випадкові послідовності сформовані математичними 
методами (методи, які базуються на формуванні послідовностей регістрами зсуву на базі 
поліномів). 

Висновок 4. Послідовності на базі зображень не можуть мати циклів, це справжні 
послідовності випадкових чисел, а тому їх можна використати для генерації ключів 
криптографічного захисту. 

Зробимо друге сканування зображення із збільшеною деталізацією (1200DPI) без 
зміни позиції картинки: 

 

 
 

Рис. 11.Спектр послідовності випадкових чисел для випадку використання самого молодшого 
розряду кожного кольору 
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Ми отримали ще більш кращий результат, значення «0.01500» для випадку 
використання молодшого біту. Використання чотирьох молодших бітів (Рис. 12) дає близьке 
значення «0.03895» до значення результату Рис. 10 – «0.03494». 

 

 
 

Рис. 12. Спектр послідовності випадкових чисел для випадку використання  
чотирьох молодших розрядів кожного кольору 

 
Візуальна оцінка спектрів масивів випадкових чисел побудованих на базі одного 

молодшого розряду (Рис. 8, та Рис. 11) показує на шумову складову зображення. 
Візуальна оцінка спектрів масивів випадкових чисел побудованих на базі чотирьох 

молодших розрядів (Рис. 10 та Рис. 12) показує на шумову складову зображення та характер 
самого зображення. Спектр в цьому випадку містить регулярні фрагменти, які постійно 
повторюються. 

Висновок 5. При формуванні послідовностей випадкових чисел на базі зображень існує 
два чинники: 

- шум перетворювача зображення в цифрові значення (зчитуючий елемент сканера); 
- склад самого зображення. 
Якщо використовувати тільки молодший розряд кольорів пікселів зображення, 

отримаємо генератор випадкових чисел на базі шумів зчитуючого елемента сканера. 
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 СТИСНЕННЯ ЗОБРАЖЕНЬ БЕЗ ВТРАТ МЕТОДОМ JPEG-LS НА ПЛІС 

 
© Глухов В.С., Хоміць В.М., 2017 
 

Розглянуто особливості побудови пристроїв для стиснення монохромних 
зображень без втрат методом JPEG-LS на сучасних ПЛІС. Детально описано 
алгоритм стиснення JPEG-LS, його програмна реалізація мовою C, та її часові 
характеристики.  Апробовано  можливості пакету Vivado (ф. Xilinx) з перетворення 
опису алгоритму JPEG-LS мовою C у VHDL-описи, придатні для імплементації в 
ПЛІС. Визначено конструкції мови C, які не можуть оброблятися вказаними 
засобами та можливі шляхи обходу таких конструкцій. 
 

Ключові слова: стиснення без втрат, ПЛІС, JPEG-LS, програмна реалізація, 
апаратна реалізація  

 
 JPEG-LS LOSSLESS IMAGE COMPRESSION METHOD FOR FPGA 

 
© Hlukhov V., Khomits V., 2017 
 

The features of devices for monochrome images lossless compression by JPEG-LS 
method in modern element base are discussed. Details of compression algorithm JPEG-
LS, its C language implementation, and its time characteristics are described. 
Capabilities of Vivado package (Xilinx) for JPEG-LS algorithm C- to suitable for 
implementation in FPGAs VHDL-descriptions transformation were tested and 
described. C language structures, which can not be processed by specified means and 
possible circumvention of such structures were defined. 

 

Key words: lossless compression, FPGA, compression algorithm, space research. 
 

Вступ 
У роботі розглянуто особливості виконання стиснення зображень без втрат методом 

JPEG-LS та його реалізацію у ПЛІС. Методи стиснення без втрат використовуються у сферах 
де важливою є точність даних та швидкість їх передачі між вузлами системи. Практичне 
значення має саме його апаратна реалізація. Такі кодери використовуються в охоронних 
системах, системах збору інформації, супутникових, підводних та інших системах фото- 
відеоспостережень, а також в астрономічних інструментах і телескопах. У роботі порівняно 
складність алгоритмів стиснення зображень та показано переваги застосування JPEG-LS. 

 
1. Аналіз літературних джерел 

В основі методу стиснення JPEG-LS лежить алгоритм LOCO-I, який описано в 
монографіях [1] та [2]. Детальніша інформація про особливості алгоритму та блок-схема його 
роботи міститься в Інтернет ресурсах [3], [4], [6]. В монографії [4] було описано реалізацію 
методу стиснення JPEG-LS на ПЛІС фірми Xilinx. Для перетворення форматів відеозображень 
використовується конвертор[7]. Перетворення описів алгоритмів мовою C у VHDL-описи, 
придатні для імплементації в ПЛІС здійснюється за допомогою засобів Vivado [8]. 
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2. Мета роботи 
Метою роботи є визначення особливостей алгоритму стиснення зображень без втрат 

JPEG-LS, дослідження особливостей його реалізації на ПЛІС, визначення переваг 
використання цього алгоритму в реалізації вузлів стиснення інформації на космічних 
об’єктах, апробація на прикладі програмної реалізації алгоритму JPEG-LS можливостей 
пакету Vivado (ф. Xilinx) з перетворення описів алгоритмів мовою C у VHDL-описи, 
придатні для імплементації в ПЛІС. 

 
3. Особливості алгоритму JPEG-LS 

Метод стиснення JPEG-LS створено на основі алгоритму стиснення LOCO-I. Він суттєво 
відрізняється від методів JPEG та JPEG2000 хоча і має схожу з ними назву. Цей алгоритм 
швидкий та простий в реалізації, саме тому його досить ефективно використовувати в системах з 
досить обмеженими ресурсами, наприклад космічних станціях чи веб-камерах.  

Нижче подано блок-схеми алгоритмів стиснення JPEG (рис.1), JPEG2000 (рис.2) та 
JPEG-LS  (рис.3) для наглядного порівняння їх складності. 

 

 
Рис. 1. Схема алгоритму стиснення зображень JPEG 

 

 
Рис. 2. Схема алгоритму стиснення зображень JPEG2000 

 

 
Рис. 3. Схема алгоритму стиснення зображень JPEG-LS 
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Як можна зауважити, JPEG-LS простіший та складається з трьох основних етапів 
виконання: моделювання, прогнозування та кодування. Основною його відмінністю від 
інших алгоритмів є модуль прогнозування та робота з контекстом. 

Для прогнозування поточного пікселя x використовуються пікселі контексту a, b, c, d  (рис. 
4). Залежно від контексту кодер вибирає режим: серійний (run mode) або регулярний (regular mode) 
(рис. 5). Серійний режим вибирається, якщо y і z швидше за все будуть збігатися, регулярний – 
якщо не будуть. У разі використання серійного режиму роботи кодер починає перегляд поточного 
рядка з пікселя x і знаходить найбільшу довжину серії пікселів, що збігаються з контекстним 
пікселем a. Таким чином, в межах поточного рядка отримується серія однакових пікселів, 
співпадаючих за значенням з відомим пікселем a. Залишилося тільки закодувати довжину серії. 
(Це робиться за допомогою масиву J з 32 елементів). В разі використання регулярного режиму для 
обчислення прогнозу пікселя x (Px) використовуються величини пікселів a, b і c. Потім 
обчислюється так звана помилка прогнозу (Errval). Її значення дорівнює різниці значення x і Px. 
Errval коригується, а потім кодується за допомогою кодів Голомба. Код Голомба залежить від a, b, 
c, d і Errval цих же пікселів, які зберігаються в спеціальних масивах A і N. 

 

  
 

Рис. 4. Контекстні пікселі для пікселя х та розрахунок його прогнозованого значення 

 

c
a

b d
x

+

-

Зразок 
зображення

Модуль моделювання

Вибір режиму

Модуль кодування

Вибір 
режиму

Стиснений 
потік бітівПослідовний

РегулярнийМодуль 
прогнозування

Значення 
прогнозування

Регулярний

Послідовний

Контекст

Зразок 
зображення

Прогноз 
помилок

Градієнтне 
зображення

Однорідне 
зображення

Фіксований 
прогноз

Адаптивна 
корекція

Контекстне 
моделювання

Послідовний 
лічильник

Кодування 
Голомба

Послідовне 
кодування

 
Рис. 5. Схема алгоритму стиснення зображень JPEG-LS 

 
Нижче детальніше описано основні етапи алгоритму стиснення JPEG-LS. 
 

3.1. Прогнозування 
В ідеалі, значення прогнозу для поточної вибірки х повинно залежати від а, b, с і D. У Loco-

I / JPEG-LS, фіксований провісник виконує примітивний тест для виявлення вертикального або 
горизонтального краю. Зокрема, фіксований провісник в LOCO-I / JPEG-LS задається рівняння: 

Провісник перемикається між трьома простими прогнозами: він має тенденцію вибрати b у 
тих випадках, коли вертикальне ребро існує зліва від поточного місця розташування, a в разі 
горизонтального краю над поточним місцезнаходженням, або a+b-c, якщо жодне ребро не 
виявлено. Прогнозоване значення розглядається як медіана трьох фіксованих прогнозів: a, b, a+b-c.  
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3.2. Програмна реалізація методу jpeg-ls 
Програма jpeg-ls v2.2 була розроблена в лабораторії Hewlett-Packard в 1995 році та 

знаходиться у вільному доступі для дослідницьких чи навчальних цілей. Ця програма 
виконує стискання та розтискання зображення методом jpeg-ls, а також надає можливість для 
виконання стиснення з втратами. Цей додаток працює з трьома форматами зображень – bmp, pgm, 
ppm.  За допомогою ресурсу [5] були створені тестові зображення для дослідження роботи програми. 
Алгоритм роботи програми наведено на рис 6. 

 
3.3. Алгоритм роботи програми: 

 
Рис. 6. Алгоритм роботи програми 
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Пакет програми складається з файлу JLSEncoder.exe, текстового документу README 
та двох папок – Encoder, Decoder з початковими кодами С. В описі програми зазначено, що 
коди С не є завершеною програмою і лабораторія HP не гарантує їх коректну роботу. Також 
додано пояснення до роботи програми та вказані команди для командної стрічки в консолі.  

 
3.4. Дослідження роботи програми jpeg-ls v2.2  

Для ознайомлення з роботою програми jpeg-ls v2.2 було використано вже готовий 
додаток JLSEncoder.exe. Спочатку було стиснено 6 зображень різних форматів стандартних 
розмірів, для виявлення можливостей програми. Усі стиснення проводились в режимі «без 
втрат». Як зразки вибрано три монохромних зображення формату pgm, та три кольорових 
форматів ppm і bmp. Результати тестування містить табл. 1. 

Таблиця 1 
Порівняння результатів стиснення програмою jpeg-ls v2.2 

Ім'я та формат 
файлу 

К-сть пікселів 
по горизонталі 

К-сть пікселів 
по вертикалі 

Час стиснення, 
с Коефіцієнт стиснення 

FNS1694a.pgm 200 1800 0.021 3.70 : 1 
tatoo.pgm 200 2800 0.107 1.93 : 1 

Forest1.pgm 1280 960 0.570 1.76 : 1 
forest2.ppm 1280 960 0.185 1.68 : 1 
train.bmp 1471 870 - 7.74 : 1 
wolf.bmp 425 396 - 6.00 : 1 

 
Проаналізувавши результати та провівши додаткові досліди можна дійти висновку, що 

ця реалізація методу jpeg-ls найкраще стискує bmp зображення та зображення з малою 
кількістю відтінків. Максимальне значення відтінків, що може обробити програма – 256. 
Співвідношення сторін зображення таких малих розмірів не має значення. Далі наведено 
результати дослідження стиснення зображень нестандартних розмірів, де видно 
закономірність між кількістю рядків пікселів у зображенні та часом виконання стиснення 
(рис. 7, …, рис. 15). У налаштуваннях можна вибрати режим стиснення – лінійний або 
піксельний. Для зображень формату pgm за замовчуванням вибирається лінійний, але для 
зображень ppm та bmp краще працює піксельний режим. Усі перетворення здійснювались у 
лінійному режимі для однорідності результату.  

Подальший аналіз проводився з командної стрічки, після редагування та компіляції 
відкритих С кодів програми jpeg-ls v2.2 та лише з зображеннями формату pgm, тобто 
монохромними. За результатами (Таблиця 1, …, Таблиця 7) стиснення зображень різних 
розмірів (cols – кількість пікселів у рядку, rows – кількість рядків у зображенні) визначено 
середній час стиснення одного рядка пікселів, одного пікселя у зображенні, коефіцієнт стиску та 
найбільш оптимальний розмір зображення для ефективного стиску в програмі. Надалі ці розміри 
будуть використовуватись при розробці вузла стиснення зображень на базі ПЛІС.  

Таблиця 2 
Результати стиснення при заданій кількості рядків – 50000  

Розмір 
зображення 
(cols x rows) 

Час кодування, 
с 

Коефіцієнт 
стиску 

Швидкодія, 
пікселів/сек 

Середній час 
кодування 

одного рядка, мс 

Середній час 
кодування одного 
пікселя, мкс 

1000x50000 13,279 (6.927:1) 11031 0,27 2,656 
2000x50000 25,228 (6.919:1) 11613 0,50 1,328 
3000x50000 41,362 (6.955:1) 10625 0,83 0,885 
4000x50000 49,438 (7.005:1) 11852 0,99 0,664 
5000x50000 71,020 (7.125:1) 10313 1,42 0,531 
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Більш наглядно побачити залежність часу кодування рядка та одного пікселя до 
кількості рядків у зображенні можна на рис. 7 та рис. 8. 

 

 
Рис. 7. Співвідношення середнього часу кодування одного рядка до кількості рядків 

 у зображенні при постійній кількості рядків - 50000 пкс 

 

 
Рис. 8. Співвідношення середнього часу кодування одного пікселя до кількості рядків  

у зображенні при постійній кількості рядків - 50000 пкс 
 
Аналогічні операції проведемо з зображеннями зі сталою шириною рядка – 50000 

пікселів. Результати містить таблиця 3 та рис. 9, рис. 10. При заданій ширині рядка в 
пікселях (50000 пкс) середній час кодування одного рядка зменшується при зростанні 
кількості рядків в зображенні, зростає швидкість обробки даних та коефіцієнт стиску 
(формату pgm). 
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При заданій кількості рядків (50000 шт) та зміні їхньої ширини (при збільшенні) 
середній час кодування одного рядка росте, швидкість обробки падає, коефіцієнт стиску 
незначно зростає. 

Кращими за швидкістю обробки будуть зображення з більшою кількістю рядків при 
постійній ширині зображення. 

Таблиця 3 
Результати стиснення при заданій ширині зображення – 50000 пікселів 

Розмір 
зображення 
(cols x rows) 

Час 
кодування, с 

Коефіцієнт 
стиску 

Швидкодія, 
пікселів/сек 

Середній час 
кодування одного 

рядка, мс 

Середній час 
кодування 
одного 

пікселя, мкс 
50000x1000 9,825 (8.022:1) 14909 9,83 1,965 
50000x2000 17,278 (8.965:1) 16956 8,64 1,728 
50000x3000 25,107 (9.719:1) 11031 8,37 1,674 
50000x4000 32,785 (10.326:1) 17872 8,20 1,639 
50000x5000 34,518 (10.827:1) 21219 6,90 1,381 

 

 
Рис. 9. Співвідношення середнього часу кодування одного рядка до ширини рядків у зображенні  

при постійній ширині рядків  - 50000 пкс.  
 
При стисненні зображень, які відповідають задачі сканування земної поверхні (ширина 

рядка - 18 000 пікселів) отримано результати, які містить таблиця 4. 
Для заданої ширини зображення (18000 пкс) при зростанні кількості рядків середній час 

кодування одного рядка падає до моменту, коли зображення набере форму квадрата (в 
даному випадку до розміру зображення  18000х18000 пкс). З подальшим зростанням 
кількості рядків середній час кодування лінії практично не змінюється, швидкодія також не 
зростає, лише зростає коефіцієнт стиску. Тобто оптимальним для кодування по швидкодії є 
зображення, в якому кількість рядків не менша за ширину зображення (в пкс, рис. 11). 

Побудуємо лінію тренду на графіку (найоптимальніше підходить степенева функція) – 
отримаємо формулу, за якою наближено можна обчислити швидкодію кодування для заданої 
ширини рядка (18000 пкс): y=0,004x-0.169    
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Проведемо аналогічні дослідження з зображеннями кількістю рядків 18000 пкс. 
Для заданої кількості рядків (18000 шт) при зміні їхньої ширини (при збільшенні) 

середній час кодування одного рядка росте, швидкість обробки падає, коефіцієнт стиску 
зростає. 

 

 
Рис. 10. Співвідношення середнього часу кодування одного пікселя до ширини рядків  

у зображенні при постійній ширині рядків  - 50000 пкс.  

 
Для кращого вивчення властивостей стиснення пікселів проведемо ще одне досліджен-

ня, стискуючи зображення формату 4х4, 8х8, 16х16,…32768х32768 пкс (таблиця 6). 
Побудувавши графік, визначимо функцію зростання середнього часу кодування. 

З вищенаведених результатів робимо висновок – продуктивніше стискати великі 
зображення, розміром від 256x256 пкс і більші. До формату зображення 256x256 час 
кодування одного пікселя різко спадає (рис. 15), але чим більше зображення тим менш 
помітна різниця у часі, хоча вона і присутня. 

За допомогою простих обрахунків вирахуємо швидкодію програми: файл розміром 
1582032 Кб, або 1.582032 Гб, кодується 68.644 с. Швидкість кодування в Гб/c рівна 
1.582032/68.644 ≈ 0.023 Гб/c. 

Побудуємо лінію тренду на графіку (найоптимальніше підходить степенева функція) – 
отримаємо формулу, за якою наближено можна обчислити швидкодію кодування для заданої 
кількості рядків (18000 шт): y=0,0003x0.7357    

 
4. Реалізація методу JPEG-LS на ПЛІС 

Завдяки швидкості, простоті та адаптивності, алгоритм стиснення JPEG-LS часто 
використовують не тільки в програмних, але і в апаратних реалізаціях. Однією з успішних 
реалізацій є ядро ПЛІС виробництва фірми Alma Technologies. Нижче наведена структура 
(рис. 16) та детальний опис кожного компонента. 

 
4.1. Аналізатор потоку (Stream Parser) 

Цей модуль аналізує сегменти і програми маркерів потоку конфігурації відповідно до 
інші модулів. Він витягує дані програмування JPEG-LS, розміри зображення, програми в 
APPn і COM-маркерні сегменти до пам'яті конфігурації і перевіряє потік конфігурації на 
можливі помилки потоку.  
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4.2. Пам’ять контекстних змінних (Context variables memory) 
Пам'ять контекстних змінних зберігає значення статистики контекстних параметрів, які 

використовуються і оновлюються модулем контекстного моделювання. Є чотири 
статистичних параметри, названі А, В, С і N для кожного з 365 контекстів, які 
використовуються модулем контекстного моделювання.  

 
Таблиця 4 

Результати стиснення при заданій ширині зображення – 18000 пікселів 
Розмір 

зображення 
(cols x rows) 

Час 
кодування, с 

Коефіцієнт 
стиску 

Швидкодія, 
пікселів/сек 

Середній час 
кодування 

одного рядка, мс 

Середній час 
кодування одного 
пікселя, мкс 

18000x1000 4,010 (6.339:1) 13151 4,01 0,223 
18000x2000 7,301 (6.918:1) 14446 3,65 0,203 
18000x3000 10,343 (7.265:1) 15296 3,45 0,192 
18000x4000 12,917 (7.525:1) 16330 3,23 0,179 
18000x5000 15,226 (7.729:1) 17317 3,05 0,169 
18000x6000 17,971 (7.893:1) 17606 3,00 0,166 
18000x7000 20,405 (8.030:1) 18091 2,92 0,162 
18000x8000 23,103 (8.148:1) 18261 2,89 0,160 
18000x9000 24,741 (8.251:1) 19183 2,75 0,153 

18000x10000 27,129 (8.341:1) 19438 2,71 0,151 
18000x11000 29,703 (8.421:1) 19529 2,70 0,150 
18000x12000 32,073 (8.493:1) 19730 2,67 0,148 
18000x13000 34,180 (8.557:1) 20057 2,63 0,146 
18000x14000 34,930 (8.614:1) 21099 2,50 0,139 
18000x15000 37,020 (8.667:1) 21367 2,47 0,137 
18000x16000 39,017 (8.714:1) 21625 2,44 0,135 
18000x17000 41,154 (8.757:1) 21784 2,42 0,134 
18000x18000 42,901 (8.797:1) 22126 2,38 0,132 
18000x19000 45,179 (8.833:1) 22177 2,38 0,132 
18000x20000 47,207 (8.866:1) 22342 2,36 0,131 
18000x21000 49,560 (8.896:1) 22463 2,36 0,131 
18000x22000 51,778 (8.926:1) 22406 2,35 0,131 
18000x23000 54,383 (8.953:1) 22303 2,36 0,131 
18000x24000 57,207 (8.978:1) 22124 2,38 0,132 
18000x25000 59,344 (9.001:1) 22216 2,37 0,132 
18000x26000 61,777 (9.023:1) 22194 2,38 0,132 
18000x27000 64,507 (9.043:1) 22072 2,39 0,133 
18000x28000 66,801 (9.063:1) 22104 2,39 0,133 
18000x29000 69,515 (9.081:1) 22000 2,40 0,133 
18000x30000 70,405 (9.088:1) 22470 2,35 0,130 

 
4.3. Пам’ять конфігурації  

Модуль пам'яті конфігурації формує пам'ять читання конфігурації і запису блоків з 
модуля пам'яті конфігурації. Під час конфігурації сегменти маркера зберігаються в 
конфігурація пам'яті. Розмір пам'яті конфігурації може налаштовуватися. 

 
4.4. Регістри стану/контролю 

Цей модуль містить 4 16-бітних регістрів стану, так як і регістрів контролю. Файл 
регістра виконує операції читання регістрів стану і операції записи регістру управління. 
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4.5. Вхідний буфер 
Вхідний буфер складається з модуля пам'яті і двох комірок для пам'яті операцій 

читання і запису. Цей компонент зберігає вхідні вибірки, які подаються на ядро інтерфейсу. 
 

4.6. Модуль контекстного моделювання 
Містить всі модулі, необхідні для операції обчислення помилки прогнозування. Він 

звертається до буфер рядка і читає чотири контекстних значення необхідних для визначення 
контексту. Крім того, цей модуль виконує процедури серединного прогнозу виявлення краю 
зображення і всі обчислення етапу прогнозування помилки. Нарешті, цей модуль оновлює змінні 
контекстної пам'яті з новими значеннями статистичних параметрів обраного контексту. 

 

 
Рис. 11. Співвідношення середнього часу кодування одного рядка зображення  

до кількості рядків при постійній ширині рядка - 18000 пкс 

 

 
Рис. 12. Співвідношення середнього часу кодування одного пікселя зображення  

до кількості рядків при постійній ширині рядка - 18000 пкс 
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4.7. Модуль кодування Голомба  
Цей модуль приймає помилку передбачення і параметри кодування для виконання 

процесу кодування Голомба. Також включає в себе блок конкатенації, який зберігає 
отриманий код у внутрішній FIFO в 4 * MAX_BPP масштабі слів. 

 
4.8. Модуль перевірки синтаксису потоку 

Цей модуль перевіряє отриманий потік для випадків коли FF байт проводиться в 
вихідний потік і нульовий біт необхідно встановити згодом так, щоб уникнути помилкової 
створення маркера і вставляє в разі необхідності нульові біти. 

Таблиця 5 
Результати стиснення при заданій кількості рядків зображення – 18000 

Розмір 
зображення 
(cols x rows) 

Час 
кодування, с 

Коефіцієнт 
стиску 

Швидкодія, 
пікселів/сек 

Середній час 
кодування однієї 

лінії, мс 

Середній час 
кодування одного 
пікселя, мкс 

1000x18000 4,952 (6.197:1) 10649 0,28 0,275 
2000x18000 9,169 (6.421:1) 11503 0,51 0,255 
3000x18000 12,932 (6.571:1) 12233 0,72 0,239 
4000x18000 16,314 (6.662:1) 12930 0,91 0,227 
5000x18000 19,571 (6.797:1) 13473 1,09 0,217 
6000x18000 22,961 (6.896:1) 13780 1,28 0,213 
7000x18000 25,692 (7.036:1) 14368 1,43 0,204 
8000x18000 28,048 (7.174:1) 15041 1,56 0,195 
9000x18000 30,272 (7.338:1) 15678 1,68 0,187 
10000x18000 32,944 (7.512:1) 16007 1,83 0,183 
11000x18000 35,284 (7.692:1) 16440 1,96 0,178 
12000x18000 36,714 (7.861:1) 17353 2,04 0,170 
13000x18000 38,462 (8.024:1) 17824 2,14 0,164 
14000x18000 40,156 (8.180:1) 18385 2,23 0,159 
15000x18000 43,100 (8.337:1) 18353 2,39 0,160 
16000x18000 44,776 (8.496:1) 18848 2,49 0,155 
17000x18000 45,752 (8.651:1) 19594 2,54 0,150 
18000x18000 47,368 (8.797:1) 20039 2,63 0,146 
19000x18000 49,572 (8.949:1) 20212 2,75 0,145 
20000x18000 50,266 (9.107:1) 20982 2,79 0,140 
21000x18000 52,804 (9.269:1) 20972 2,93 0,140 
22000x18000 55,320 (9.421:1) 20972 3,07 0,140 
23000x18000 58,665 (9.571:1) 20675 3,26 0,142 
24000x18000 58,680 (9.717:1) 21568 3,26 0,136 
25000x18000 59,484 (9.863:1) 22163 3,30 0,132 
26000x18000 60,920 (10.015:1) 22506 3,38 0,130 
27000x18000 62,104 (10.169:1) 22927 3,45 0,128 
28000x18000 63,182 (10.324:1) 23370 3,51 0,125 
29000x18000 64,254 (10.479:1) 23801 3,57 0,123 
30000x18000 68,644 (10.635:1) 23047 3,81 0,127 

 
4.9.  Буфер рядків 

Цей модуль формує пам'ять, яка зберігає попередню закодований рядок, кожен 
компонент зображення і одиниці вимірювання для читання / запису пам'яті.  

 
4.10. Внутрішній FIFO 

Це FIFO зберігає * MAX_BPP-широкі кодові слова , які продукуються у модулі 
кодування Голомба і виводить їх на модуль перевірки синтаксису потоку. Розмір буфера 
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FIFO конфігурується його розрядністю або 4 * MAX_BPP + 8 біт, в залежності від 
Конфігурація сердечника. 

 
5. Розробка апаратної реалізації методу jpeg-ls засобами Vivado 

Маючи готову програмну реалізацію алгоритму та приклад успішної апаратної 
реалізації вузла стиснення від компанії Alma Technologies, можна розробити власну, 
послуговуючись програмою Vivado HLS.  

Основною задачею, яку слід вирішити для успішної апаратної реалізації програми jpeg-ls 
v2.2 є синтез готового коду С в програмному середовищі Vivado HLS. Для цього було створено 
новий проект в вищезгаданому середовищі, у якому містяться всі файли коду програми jpeg-ls 
v2.2. При створенні проекту слід вказати основну функцію проекту (в даному випадку це main()) 
та вибрати або створити файл test-bench для перевірки роботи програми.  

На даному етапі роботи виникають серйозні проблеми, адже код, який можна 
використати для програмної реалізації і код, який може обробити і синтезувати Vivado HLS 
суттєво відрізняються. Зокрема, при синтезі слід усунути або замінити конструкції С/С++, 
які не синтезуються на Vivado HLS: 

 

 
Рис. 13. Відношення середнього часу кодування одного рядка зображення  
до ширини зображення (в пікселях) при постійній кількості рядків - 18000  

 

Таблиця 6 
Результати стиснення зображень типу квадрат 

Файл (cols x 
rows) 

Час 
кодування, 

с 

Коефіцієнт 
стиску 

Швидкодія, 
Ksymbol/sec 

Середній час 
кодування 

одного рядка, мс 

Середній час 
кодування 

одного пікселя, 
мкс 

1 2 3 4 5 6 
4x4 0.006 (0.462:1) 8 1,50 375,000 
8x8 0.004 (0.835:1) 19 0,50 62,500 
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Прдовження табл. 6 

1 2 3 4 5 6 
16x16 0.004 (1.286:1) 187 0,25 15,625 
32x32 0.004 (1.743:1) 750 0,13 3,906 
64x64 0.006 (2.123:1) 2000 0,09 1,465 

128x128 0.009 (2.314:1) 5333 0,07 0,549 
256x256 0.023 (2.258:1) 8348 0,09 0,351 
512x512 0.084 (2.017:1) 9143 0,16 0,320 

1024x1024 0.319 (2.287:1) 9630 0,31 0,304 
2048x2048 1.160 (3.666:1) 10593 0,57 0,277 
4096x4096 4.056 (5.524:1) 12118 0,99 0,242 
8192x8192 13.121 (6.780:1) 14984 1,60 0,196 

16384x16384 44,161 (12.022:1) 17808 2,70 0,165 
32768x32768 - - - - - 

 

 
Рис. 14. Відношення середнього часу кодування одного пікселя зображення  
до ширини зображення (в пікселях) при постійній кількості рядків - 18000  

 

 
Рис. 15. Співвідношення часу кодування одного пікселя до розміру зображення 
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Рис. 16. Структура ядра ПЛІС ф. Alma Technologies 

 
5.1. Системні виклики 

Системні виклики не можуть бути синтезовані, оскільки вони є діями, які пов'язані з 
виконанням деяких запитів від операційної системи, в якій виконується програма С. 

Vivado HLS буде автоматично ігнорувати часто використовувані системні виклики, які 
використовуються тільки для відображення даних і не мають ніякого впливу на виконання 
алгоритму, наприклад, printf() і fprintf (STDOUT,), проте в загальних викликах системи не 
можуть бути синтезовані і повинні бути видалені з коду (функцій) до синтезу. Іншими 
прикладами таких викликів є getc(), time(), sleep() і т.д., всі вони роблять запити до 
операційної системи. 

 
5.2. Динамічне використання пам’яті 

Будь-які системні виклики, які керують розподілом пам'яті в системі, наприклад, 
malloc(), сalloc (), і free() використовують ресурси пам'яті операційної системи і створюються 
та вивільняються під час виконання програми: щоб мати можливість синтезу, апаратна 
реалізація конструкція повинна бути повністю автономною,з точно визначеними всіма 
необхідними ресурсами. 

Системні запити щодо розподілу пам'яті повинні бути видалені з конструкції коду до 
синтезу. 

Однак, оскільки операції з динамічною пам'яттю використовуються для визначення 
функціональних можливостей проекту, вони повинні бути перетворені в еквівалентні 
представлення, що підлягають синтезу. 

 
5.3. Рекурсивні функції 

Рекурсивні функції не можуть бути синтезовані. Це також стосується функцій, які 
можуть утворювати нескінчену рекурсію. 

Також існують певні обмеження при використанні вказівників. Визначення вказівників 
не підтримується в загальному випадку, але підтримується для внутрішніх типів в C. 

При синтезі С коду програми jpeg-ls v2.2 було виявлено 23 конструкції про які було 
описано вище, та які слід замінити для успішного синтезу програми 

Як можна побачити на рисунку 16 проблемою при синтезі є функції роботи з 
зовнішніми файлами, системні виклики такі як clock, putc та функції використання 
динамічної пам’яті. 

Першим кроком до вирішення цих проблем стало чітко визначене ім’я робочого файлу та 
уникнення вводу початкової інформації (параметрів) у командну стрічку. При апаратній 
реалізації немає можливості вибирати ім’я файлу оскільки інформація надходитиме неперервно 
та стискатиметься лише за одним сценарієм. Отже код слід змінити так, щоб стиснення 
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відбувалось зразу, без запитів на ввід параметрів з клавіатури. Тому в файлі encoder.c вказуємо 
ім’я файлу та видаляємо непотрібну конструкцію вводу імені з клавіатури.  

 

 
Рис. 17.  Вікно програми Vivado HLS зі списком помилок при синтезі коду. 

 
Функція int read_header_6(FILE fin, int widthp, int heightp, int maxvalp, int *comp) з 

вхідного файлу зчитує його ширину, довжину, кількість символів в таблиці (символів - 256), 
кількість компонентів. 

Ширина і довжина задаються в пікселях - зчитуються з заголовку вхідного файлу. 
Ширина рядків в пікселях використовується для створення динамічних масивів для 

буферів обробки зображень. І ця величина використовується у функціях malloc() i calloc() для 
завдання допоміжних масивів типу void, які в подальшому   використовуються для обробки 
кожного рядка (пікселів). Проблема заміни функцій malloc() i calloc() полягає в тому, що з їх 
допомогою створюються масиви елементів з невизначеним типом. Іншим чином не можливо 
ініціалізувати потрібні робочі масиви unsigned char*line8, а це основний масив для обробки 
ліній вхідного файлу. 

 

 
Рис. 18. Частина коду з прописаним шляхом до робочого файлу 

 
Якщо конструкції з використанням динамічної пам’яті можна замінити на інші, просто 

визначивши точний розмір даних, то функції, які відповідають за роботу з файлом, такі як: 
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fopen, fclose, fread та інші, потрібно просто ігнорувати за допомогою макросу 
__SYNTHESIS__.  Макрос використовується, як зручний спосіб, щоб виключити частину 
коду, яка не синтезується, не видаляючи сам код з функції C. Використання такого макросу 
однак визначає код C для моделювання та код C для синтезу різними. 

 
Рис. 19. Виключення з синтезу функції getc за допомогою макросу __SYNTHESIS__ 

 
Виділивши проблемні конструкції коду макросом можна добитись синтезу коду, однак 

також і втрату його функціональності. Програма jpeg-ls v2.2 побудована таким методом, що 
функції роботи з зовнішніми файлами є практично основними і щоб замінити їх, не 
втративши функціональність, потрібно майже повністю міняти логіку та структуру 
програми. Оскільки основною задачею даної роботи є дослідження, а не готовий продукт, 
макросом __SYNTHESIS__ було виділено всі частини коду С, який не міг бути 
синтезований, та проведено синтез.  

Коли синтез успішно завершено, Vivado HLS генерує три групи файлів на різних мовах 
програмування – VHDL, Verilog та SystemC.  

 

 
Рис. 20. Колаж вікон програми з результатом синтезу функції main  

та з виділеним списком створених файлів 
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VHDL код програми вийшов дуже коротким, оскільки Vivado HLS синтезувала функцію 
main, в якій за допомогою макросу не було синтезовано функцій завантаження файлу, запису та 
інших, практично основних в роботі функцій, які не можуть бути синтезовані. Звісно, такий код 
навряд чи можна назвати функціональним, але все ж його можна відкрити у ще одній програмі 
фірми Xilinx та переглянути RTL і технологічну схеми такого проекту. 

В проект вставлено вихідний файл з vhdl кодом програми та проведено синтез. Після 
успішного синтезу можна переглянути RTL та технологічну схему проекту. 

 
6. Рекомендації 

При роботі з файлами С в середовищі Vivado слід брати до уваги, що не всі конструкції 
мови С можна синтезувати. Працюючи з готовими програмами можна зіткнутись з 
ситуацією, коли, через конструкції, які не синтезуються, потрібно значно міняти алгоритм 
роботи програми або її частин. В таблиці 3.1 наведено основні проблеми, які виникають при 
синтезі та способи їх вирішення.  

При продовженні досліджень цієї теми, не виключено, що вдасться знайти більше 
вирішень проблем синтезу кодів С у Vivado HLS. 

 
7. Напрямок подальших робіт 

Отримані результати планується використати у наступних дослідженнях, які будуть 
присвячені розробці вузла стиснення зображень для супутника. 

Підсумовуючи вище наведене можна запропонувати такі кроки розвитку цього напряму: 
* порівняння характеристик різних апаратних реалізацій стиснення зображення; 
* розроблення методів найбільш оптимального стиснення на базі ПЛІС. 
* дослідження особливостей роботи з середовищем Vivado HLS, для розвитку технології 

створення спеціалізованих апаратних засобів на базі ПЛІС для стиснення зображень без втрат 
методом JPEG-LS у середовищі Vivado. 

 

 
 Рис. 21 RTL схема проекту 
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Таблиця 7 
Способи вирішення проблем при синтезі файлів С на Vivado 

Місцезнаходження в коді 
(модуль, номер стрічки) 

Конструкція 
мови С Призначення Спосіб вирішення 

jpegnark.c, 81 функція gets Робота з потоком даних __SYNTHESIS__ 
jpegnark.c, 103 функція puts Робота з потоком даних __SYNTHESIS__ 

global.c, 143 функція clock Системний виклик Вилучити з програми або 
__SYNTHESIS__ 

global.c, 118 функція malloc Робота з динамічною 
пам’яттю 

Слід визначити розміри 
пам’яті, яка виділяється 

encoder.c, 136 функція fread Робота з потоком даних __SYNTHESIS__ 
encoder.c, 140 вказівник на 

динамічний 
масив  

вказівник Немає. Слід виключити з 
програми динамічні конструкції 
або замінити на визначені 

масиви 
encoder.c, 141 функція free Робота з динамічною 

пам’яттю 
Слід визначити розміри 
пам’яті, яка виділяється 

encoder.c, 280 функція sscanf Зчитування даних з потоку __SYNTHESIS__ 
encoder.c, 436 функція fopen Робота з зовнішнім файлом __SYNTHESIS__ 
global.c, 129 функція calloc Робота з динамічною 

пам’яттю 
Слід визначити розміри 
пам’яті, яка виділяється 

encoder.c, 828 функція ftell Робота з потоком даних __SYNTHESIS__ 
jpegnark.c, 293 функція feof Перевірка файлу 

пов’язаного з потоком 
__SYNTHESIS__ 

melcode.c, 110 функція fwrite Робота з потоком даних __SYNTHESIS__ 
encoder.c, 221 функція fclose Робота з зовнішнім файлом __SYNTHESIS__ 
encoder.c, 1320 функція strncmp Лексикографічне 

порівняння двох рядків 
__SYNTHESIS__ 

encoder.c, 1384 функція fgets Робота з потоком даних та 
файлом 

__SYNTHESIS__ 

 
Висновки 

У роботі досліджено особливостей алгоритму стиснення зображень без втрат JPEG-LS, 
особливості його реалізації на ПЛІС, часові характеристики алгоритму при його програмній 
реалізації – 0,2 мкс/пкс, проведено апробацію реалізації алгоритму засобами пакету Vivado 
(ф. Xilinx) з перетворенням описів алгоритмів мовою C у VHDL-описи, придатні для 
імплементації в ПЛІС, визначено конструкції мови C, які не можуть оброблятися вказаними 
засобами. 
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кафедра електронних обчислювальних машин 
 

СТРУКТУРА БЕЗПРОВІДНОЇ ВЗАЄМОДІЇ  
НА НИЖНІХ ІЄРАРХІЧНИХ РІВНЯХ КІБЕРФІЗИЧНОЇ СИСТЕМИ. 

© Гребеняк А.В., Міюшкович Є.Г., Парамуд Я.С., 2017 

Проведено аналіз структурних рішень автономних вимірювально-
обчислювальних вузлів (АВОВ) Ethernet-орієнтованих кіберфізичних систем 
(КФС). Показана можливість використання в них стандартних промислових 
сенсорів та актуаторів з низькошвидкісними послідовними портами. Запропоно-
вано базові варіанти реалізації телекомунікаційних підсистем та розроблені 
рекомендації щодо вибору конкретного рішення за критерієм необхідної 
обчислювальної потужності для первинного опрацювання даних. Досліджено 
фізичну модель телекомунікаційної підсистеми. 

 

Ключові слова: кіберфізична система, телекомунікаційна підсистема, 
автономний вимірювально-обчислювальний вузол, послідовний порт. 

 
STRUCTURE OF WIRELESS INTERACTION  

AT LOWER EIRARCHIC LEVELS OF THE CIBERPHYSIC SYSTEM. 

© Grebeniak A., Miyushkovych E., Paramud Y., 2017 
The analysis of structural solutions of autonomous measuring and computing nodes 

of Ethernet-oriented cyberphysical systems is carried out. It is shown the possibility of 
using standard industrial sensors and actuators with low-speed serial ports. The basic 
variants of realization of telecommunication subsystems are offered and 
recommendations on the choice of a concrete decision according to the criterion of 
necessary computing power for the initial processing of data are developed. The physical 
model of the telecommunication subsystem is investigated. 

 

Key words: cyberphysical system, telecommunication subsystem, autonomous 
measuring and computing node, serial port. 

 
Вступ 

Стрімкий розвиток комп’ютерних технологій сприяє розширенню сфер їхнього 
застосування. Одним із нових варіантів такого застосування є кіберфізичні системи. 
Проблема створення ефективних кіберфізичних систем є актуальною та відповідні 
дослідження в цій царині є доцільними. 

 
1. Аналіз останніх досліджень та публікацій 

Багатогранність кіберфізичних систем створює передумови проведення широкого 
спектру досліджень стосовно підходів та засад їх побудови. Одними із останніх є 
дослідження професора А.Мельника, результати яких опубліковані у концептуальних 
наукових працях [1 - 3]. В роботах встановлено, що в окремих кіберфізичних системах 
важливими компонентами є автономні вимірювально-обчислювальні вузли (АВОВ), на які 
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покладається первинне опрацювання даних, та телекомунікаційні засоби, основною задачею 
яких є забезпечення ефективного обміну інформацією.  В роботі [4] досліджена концепція 
застосування телекомунікаційних інтерфейсів у КФС. В роботі [5] запропонована  
класифікація та особливості застосування телекомунікаційних інтерфейсів, обґрунтована 
доцільність побудови телекомунікаційних складових масштабованих кіберфізичних систем 
на основі промислового Ethernet та/або WiFi. При цьому слід врахувати, що ці інтерфейси не 
є самими поширеними серед типових промислових засобів вимірювання та управління, які 
будуть підключені до автономного вимірювально-обчислювального вузла (АВОВ). 
Відповідно у телекомунікаційних підсистемах (ТКПС) виникає необхідність використання 
інтерфейсних мостів та інших раціональних структурних, алгоритмічних, схемотехнічних, 
програмних рішень. Тому дослідження структурних рішень ТКПС у КФС є актуальною 
науково-прикладною задачею. 

 
2. Постановка задачі 

При побудові ієрархічних Ethernet-орієнтованих КФС з серійними промислових засо-
бами вимірювання та управління виникає необхідність використання телекомунікаційних 
підсистем з метою інтеграції сенсорів та актуаторів, які обладнані послідовними портами 
(UART, RS-232, RS-485, Current Loop і т.п.). В рамках цієї статті будуть розглянуті 
особливості побудови раціональних структур телекомунікаційних підсистем з врахуванням 
забезпечення можливості віддаленої зміни алгоритмів та програмного забезпечення 
первинного опрацювання даних. 

 
3. Основний матеріал дослідження 

Узагальнена структурна схема автономного вимірювально-обчислювального вузла 
Ethernet-орієнтованої КФС наведена на рис.1. Основними компонентами є телекомунікаційна 
підсистема, сенсори, актуатори. ТКПС  складається з чотирьох основних частин – блоку 
комутації каналів, блоку опрацювання даних та керування, блоку віддаленого оновлення ПЗ і 
блоку мережних інтерфейсів 
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Рис. 1. Структурна схема автономного вимірювально-обчислювального вузла КФС 
 
Блок комутації каналів, окрім своєї основної функції, здійснює узгодження сигналів 

АВОВ та промислового обладнання на фізичному рівні. На ринку наявна широка 
номенклатура трансиверів для типових асинхронних послідовних інтерфейсів промислових 
мереж, що дозволяє підібрати необхідне рішення як за технічними (швидкість, відстань 
передачі, споживана потужність), так і за економічними параметрами. 
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Взаємодія з промисловими засобами вимірювання та управляння в загальному випадку 
є двонаправленою, а тому виділення спеціалізованих каналів для сенсорів та для актуаторів є 
недоцільним. У випадку одноканального АВОВ цей блок може скоротитися до одного 
трансивера.  

Блок опрацювання даних та керування здійснює вибір каналу для взаємодії, первинну 
обробку даних від сенсорів та формування керуючих сигналів для актуаторів. Необхідна 
продуктивність обчислювальних засобів цього блоку визначається складністю алгоритмів 
обробки даних, кількістю каналів та реальною інтенсивністю інформаційного обміну. 

Блок віддаленого оновлення ПЗ дозволяє здійснити заміну вбудованого ПЗ блоку 
опрацювання даних та керування. В залежності від можливостей апаратної платформи АВОВ 
він може бути реалізований як програмним шляхом, тобто у вигляді окремого програмного 
модуля в складі блоку керування, так і апаратним шляхом у вигляді окремого 
мікроконтролера. 

Блок мережних інтерфейсів може бути реалізований декількома способами, переваги та 
недоліки яких будуть розглянуті нижче. 

Логічні режими роботи телекомунікаційної підсистеми Ethernet-орієнтованої КФС 
основані на стеку протоколів TCP/IP. Його повноцінна реалізація вимагає залучення доволі 
значних обчислювальних ресурсів, а тому вибір засобів для реалізації блока мережних 
інтерфейсів визначається в першу чергу наявністю вільних обчислювальних ресурсів в ядрі 
ТКПС, тобто в блоці опрацювання даних та керування. 

У випадку, якщо інтенсивність інформаційного обміну між АВОВ та верхніми рівнями 
КФС є низькою, то доцільною буде реалізація блоку мережних інтерфейсів у вигляді 
інтерфейсного моста. 

Інтерфейсний міст доцільно реалізовувати як спеціалізовану «систему-на-кристалі» 
(SoC), обчислювальна потужність якої достатня для функціонування Unix-подібної ОС з 
закритим кодом, що забезпечує повноцінну реалізацію стеку TCP/IP.  

Локальне оновлення вбудованого ПЗ здійснюється через послідовний порт внутрисхем-
ного програмування основного контролера ISSP (In-System Serial Programming). В залежності від 
типу основного контролера це може бути інтерфейс JTAG, I2C, SPI, UART або інший. 

Прикладом можуть бути інтерфейсні мости UART – WiFi від Mediatek (MT7681), 
Marvell (88W8801), Wiznet (WizFi210), Espressif (ESP8266); модуль UART - Ethernet/WiFi 
HLK-RM04 та цілий ряд інших. При цьому використовуються рішення лише з 
оригінальними (офіційними) версіями вбудованого ПЗ. 

Для забезпечення можливості віддаленого оновлення вбудованого ПЗ блоку 
опрацювання даних та керування до складу базової структури ТКПС додається окремий 
вузол – програматор  

У цьому випадку доцільним буде використання інтерфейсного моста HLK-RM04, в 
якому реалізовані одразу два інтерфейси UART. Вбудоване ПЗ програматора повинно бути 
піддане ретельному тестуванню, оскільки його відмова під час зміни основної прошивки 
призведе до втрати працездатності АВОВ в цілому. 

У випадку, якщо інтерфейсний міст дозволяє реалізацію додаткового програмного 
функціоналу користувача на власних ресурсах (наприклад ESP8266 з альтернативною 
прошивкою), стає можливою реалізація віддаленої зміни основного вбудованого ПЗ без 
додаткових апаратних витрат у вигляді окремого мікроконтролера-програматора. Для цього 
на його незадіяних виводах загального призначення (GPIO) програмним шляхом емулюється 
відповідний інтерфейс внутрисхемного програмування (ISSP).  

У випадку, якщо ядро АВОВ володіє достатньою обчислювальною потужністю, то 
можлива програмна реалізація стеку протоколів TCP/IP у блоці обробки даних та керування. 
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В цьому випадку функції блоку мережних інтерфейсів зводяться лише до забезпечення 
взаємодії на фізичному та канальному рівнях. Можливе використання як спеціалізованих 
інтерфейсних мікросхем, що забезпечують реалізацію фізичного та канального рівнів 
Ethernet/WiFi так і мікроконтролерів з інтегрованим інтерфейсом фізичного рівня Ethernet  

Прикладом останнього може бути PIC18F67J60 виробництва Microchip. При цьому слід 
зауважити, що мікроконтролери з інтегрованим фізичним рівнем Ethernet зустрічаються 
порівняно рідко. 

Стек протоколів зазвичай надається у вигляді пропрієтарної бібліотеки від виробника МК.  
По своїй суті цей варіант являє собою реалізацію інтерфейсного моста у вигляді 

відкритої апаратно-програмної платформи, всі наявні ресурси якої доступні розробнику. 
Функціонали блоку обробки даних та керування та блоку мережних інтерфейсів 
реалізуються на спільному обчислювальному ядрі, що висуває підвищені вимоги під час 
розробки вбудованого ПЗ. 

У випадках, якщо необхідна складна обробка даних, має місце висока інтенсивність 
інформаційного обміну з вищими рівнями КФС, можлива часта зміна алгоритмів обробки чи 
потрібна повноцінна реалізація стеку TCP/IP, доцільно перейти до рішень вищого рівня, 
тобто до застосування одноплатних мікроЕОМ. 

Достатньо продуктивна одноплатна мікроЕОМ з повноцінною ОС через інтерфейс USB 
може бути доповнена відповідними мережними адаптерами. Типовими представниками 
даного підходу є одноплатні мікроЕОМ серії Raspberry Pi (моделі A, A+, B, B+, 2B , Zero ). 

Можливе також використання одноплатних мікроЕОМ з інтегрованим інтерфейсом 
Ethernet або WiFi. Типовим представником даного підходу є одноплатна мікроЕОМ 
Raspberry Pi 3. 

 
4. Експериментальна перевірка. 

З метою перевірки можливості практичної реалізації розглянутих вище варіантів 
побудови були зібрані декілька експериментальних фізичних моделей, зокрема ТКПС з 
локальним оновленням вбудованого ПЗ на базі програмованого інтерфейсного моста. 

Структурна схема фізичної моделі ТПКС наведена на рис. 2. 
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Рис.2. ТКПС на основі WiFi модуля та сенсора температури. 

 
Для організації мережі було обрано WiFi модуль на базі мікроконтролера ESP8266 

виробництва Espressif Systems. Модельний ряд виробника модулів є достатньо широким. 
Функціональні можливості всіх різновидів WiFi модуля ESP8266 є подібними та 
відрізняються між собою лише кількістю додаткових ліній вводу-виводу, які є доступними 
користувачу. Дані модулі підтримують стандарти WiFi IEEE 802.11 b/g/n. Компанія 
виробник позиціонує дані модулі для роботи з стороннім мікроконтролером.  Організація 
зв’язку між модулем ESP8266 та зовнішнім мікроконтролером здійснюється через UART 
інтерфейс за допомогою AT-команд.  
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В якості сенсора був обраний сенсор температури DS18B20 який для зв’язку з 
мікроконтролером використовує шину 1-Wire. Даний сенсор має діапазон вимірюваної 
температури - від -55 ° C до + 125 ° C. Точність вимірювання температури в діапазоні від - 10 
° C до + 85 ° C - ± 0.5 ° C. Програмована роздільна здатність термометра - 9 ... 12 розрядів.  

Цифровий термометр з інтерфейсом 1-Wire під’єднується до незадіяних виводів 
загального призначення (GPIO) мікроконтролера ESP8266, на цих виводах програмним 
шляхом емулюється інтерфейс 1-Wire. Перепрограмування мікроконтролера ESP8266 
відбувається через UART інтерфейс,  який також доступний для вводу/виводу даних.  

 Прошивка модуля WiFi була замінена на альтернативну (NodeMcu), альтернативна 
версія прошивки характерна наявністю інтерпретатора скриптової мови програмування LUA. 
Даний вибір був зумовлений наявністю великої кількості адаптованих бібліотек, для роботи з 
різноманітними інтерфейсами та сенсорами. Перепрограмування модуля відбувалось в 
середовищі ESPlorer. 

В роботі використовуються бібліотеки: для емуляції шини 1-Wire, для керування 
виводами (GPIO), для використання WiFi інтерфейсу, для реалізації стеку TCP/IP. Дані 
бібліотеки є доступними для використання й не потребують ліцензування.  

Алгоритм роботи ТКПС наведений на рис. 3. 
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Рис.3. Алгоритм роботи ТКПС  
на основі WiFi модуля та датчика 

температури. 
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Після вмикання WiFi модуль переходить в режим точки доступу, і створює нову WiFi 
мережу. Щоб абоненти, які будуть приєднуватись до цієї мережі, не налаштовували її 
вручну, було створено DHCP сервер для організації роздачі IP-адрес. Дані з мікроконтролера 
можна отримати через UART інтерфейс, або через програмно реалізований TCP інтерфейс. 
Тож для обміну повідомленнями було створено TCP сервер, і поверх нього створено Web 
сервер. Коли абонент WiFi мережі, виконує запит до TCP сервера, запит проходить через 
Web сервер, відбувається вимірювання за допомогою сенсора температури.  

Після отримання даних від сенсора температури,  відбувається формування відповіді 
для абонента. У відповідь генерується веб-сторінка на якій відображено поточне значення 
температури. Після завершення сеансу зв’язку з абонентом мережі, TCP сервер весь час 
знаходиться в очікуванні нового сеансу зв’язку. Структуру даної мережі наведено на рис. 4.  

Дана реалізація ТКПС характерна тим, що задіяна мінімальна кількість компонентів, а 
реалізація всієї роботи зосереджена на внутрішніх ресурсах WiFi модуля ESP8266. 
Оновлення програмного забезпечення відбувалось через UART інтерфейс. Програмна 
реалізація алгоритму роботи для цього модуля виконана на мові LUA. 
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Рис.4. Структура безпровідної мережі 

 
Висновки 

Основними критеріями при формуванні структури ТКПС є обчислювальна складність 
алгоритмів первинного опрацювання даних та інтенсивність інформаційних потоків, що 
проходять через нього. Запропоновані базові структурні рішення ТКПС забезпечують 
розв'язання переважної більшості прикладних задач у ієрархічних Ethernet-орієнтованих 
КФС. 

При низькій обчислювальній складності алгоритмів обробки даних та низькій 
інтенсивності інформаційного обміну рекомендується реалізація ТКПС у вигляді поєднання 
мікроконтролера з інтерфейсним мостом UART-Ethernet або UART -WiFi. 

При розробці низькобюджетних безкабельних КФС доцільно звернути увагу на міст 
UART – WiFi на базі SoC ESP8266 від Espressif. 

Більш універсальним рішенням є застосування модуля UART - Ethernet/WiFi HLK-
RM04, який забезпечує підтримку двох типів мережних інтерфейсів та двох незалежних 
асинхронних послідовних портів. 
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При необхідності виконання складних та ресурсоємних алгоритмів опрацювання 
даних доцільно використовувати одноплатні мікроЕОМ з інтегрованими мережними 
інтерфейсами – наприклад серія продуктів Raspberry Pi, або їхні функціональні аналоги. 

При необхідності індустріального виконання ТКПС можливим рішенням може бути 
використання стандартних промислових комп’ютерів, хоча це суттєво збільшить вартість 
КФС. 
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