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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКІСНИХ ПОКАЗНИКІВ 
В БЕЗПРОВОДОВИХ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ МЕРЕЖАХ 

 
Ануансах Р. Б. 

КПІ ім. Ігоря Сікорського, кафедра звукотехніки та реєстрації інформації 
 
У статті наведено результати дослідження для здійснення принципи органі-

зації та реалізації режиму MIMO в мережах за специфікації 802.11ac. 
The article presents the results of the study of the principles of organization and 

implementation of the MIMO in networks of 802.11ac standard. 
 
Ключові слова: принципи організації,, MIMO в мережах, спецыфыкації  

802.11ac. 
Key words: principles of organization, MIMO in networks, 802.11ac standard. 
 

Вступ 
Технології безпроводового зв'язку сьогодні стрімко розвиваються. Це пов'яза-

но зі збільшенням кількості мобільних комп'ютерів, які підключаються до мережі Інте-
рнет, який вже досяг неймовірних масштабів в своєму розвитку. Постійний доступ до 
мережі Інтернет за останні роки став невід’ємною частиною життя для населення ци-
вілізованих країн. 

В різних галузях промисловості, сільському господарстві, у військовій сфері 
виникає необхідність в організації надійних систем управління розподіленими об'єк-
тами і об'єднанням їх в глобальну мережу. Подібні тенденції спостерігаються в усьо-
му світі і ведуть до неминучого розвитку безпроводових технологій зв'язку.З розвит-
ком технологій невід’ємною частиною стало надання необмежених безпроводових 
мультимедійних послуг. 

Метою дослідження було з’ясувати принципи організації та реалізації режиму 
MIMO в мережах за специфікації 802.11ac для забезпечення якості передавання му-
льтимедійних даних засобами інформаційних мереж. 

 
Специфікація 802.11ac 

У 2013 році впроваджено нову специфікацію стандарту Wi-Fi 802.11ac. Тео-
ретична швидкість передавання даних такої мережі досягає 866 МБіт/с в каналі 160 
МГц. В даній специфікації введено такі зміни [1]: 

– безпроводовий канал зв’язку працює в діапазоні частот 5 ГГц; 
– збільшено швидкість і продуктивність безпроводової мережі передавання 

даних; 
– збільшено ширину каналу; 
– використано ефективніші види модуляції сигналу; 
– може бути застосована технологія множинного доступу MIMO (Multi-User 
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MIMO); 
– підтримка технології формування спрямованого сигналу Beamforming. 
Завдяки впровадженню вище перерахованих змін в стандарті 802.11ас може 

бути реалізоване одночасне передавання декількох незалежних потоків даних [2].  
Оскільки мережі специфікації 802.11ac використовують лише діапазон частот 

5 ГГц, забезпечено вільний радіоефір та стабільніше і швидше з’єднання, так як існує 
велика кількість пристроїв, що працюють в частотному діапазоні 2,4 ГГц. 

Збільшення швидкості передавання даних в стандарті 802.11ac досягається 
шляхом збільшення ширини каналу до 80 МГц, числа просторових потоків та підтри-
мку більш високого порядку модуляції 256-QAM [3]. 

Ширину каналу передавання збільшено в 2 рази в порівнянні з попередньою 
специфікацією, 802.11n, де ширина каналу 40 МГц. Такі зміни підвищують швидкість 
передавання даних та поліпшують пропускну спроможність системи. 

Також, в порівнянні зі стандартом 802.11n, збільшено кількість просторових 
потоків з 4 до 8. Для уникнення колізій під час одночасного передавання радіосигна-
лів з різних антен необхідно здійснювати передавання через роздільні просторові 
потоки Spatial Streams [4]. 

 
Технологія MIMO 

Технологія MIMO (Multiple-Input Multiple-Output, кілька входів, кілька виходів) 
забезпечує одночасне приймання/передавання кількох потоків даних через кілька 
антен. Зі збільшенням кількості просторових потоків, збільшується число антен для їх 
передавання та приймання [3]. Зі збільшенням кількості антен збільшується макси-
мальна швидкість передавання даних. 

Застосування в стандарті 802.11ac модуляції сигналу більш високого порядку 
256-QAM забезпечує збільшення пропускної здатності в безпроводовій мережі. 

Модуляція 256-QAM в порівнянні з 64-QAM (в стандарті 802.11n) приблизно 
на 25% збільшує швидкість передавання даних. 

Максимальної пропускної здатності каналу передавання, 867 Мбіт/с, досяга-
ють у випадку застосування модуляції 256-QAM та ширині каналу 160 МГц. Оскільки 
специфікація підтримує до 8 просторових потоків – максимальна теоретична швид-
кість досягає 867 Мбіт/с × 8 ≈ 7 Гбіт/с в той час [2], як максимальна бітова швидкість 
стандарту 802.11n – 600 Мбіт/с у випадку використання 4 просторових потоків, кожен 
з яких працює на швидкості 150 Мбіт/с. 

Технологія MIMO, реалізована в стандарті 802.11n, забезпечує одночасне 
передавання/приймання даних між пристроями мережі, але в конкретний момент ча-
су лише один пристрій може отримувати і відправляти дані, а інші чекають своєї чер-
ги. В стандарті 802.11ас за допомогою технології MU-MIMO (Multi-User Multiple-Input, 
Multiple-Output) реалізовано багатокористувацький доступ. 

MU-MIMO забезпечує багатоканальне передавання, завдяки якому пристрої 
не чекають своєї черги. 

Пристрої з підтримкою MU-MIMO можуть здійснювати одночасне передаван-
ня чотирьох потоків даних (до чотирьох клієнтів). Це дозволило реалізувати більш 
ефективне використання безпроводової мережі і скоротити затримки (час очікування 
на обслуговування), які виникають при значному збільшенні числа клієнтів в мережі. 

Також в специфікації 802.11ас впроваджено спеціальні чіпи, що забезпечують  
економніший розподіл енергії в процесі передавання даних. Тому можна стверджува-
ти, що технологія 802.11ас ефективно використовує електроенергію. 

У стандарті 802.11ac опціонально реалізовано підтримку технології форму-
вання спрямованого сигналу Beamforming (технології адаптивного формування діаг-
рами спрямованості, Transmit Beamforming або Tx Beamforming). Опціональна підт-
римка означає, що в рамках стандарту дана можливість застосовувати технологію не 
в усіх пристроях. Дана технологія вирішує проблему падіння потужності сигналу, ви-
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кликану його відображенням від різних предметів і поверхонь. 
Технологія формування спрямованого сигналу була доступна в рамках стан-

дарту 802.11n, однак вона не була стандартизована, і у випадку використання при-
строїв різних виробників вона працювала некоректно. 

Стандарт 802.11ac має підтримку сумісної роботи з попередніми стандартами 
безпроводових мереж. У змішаних мережах (де використовуються пристрої різних 
стандартів 802.11 a/b/g/n) всі пристрої будуть працювати незалежно від того, яку ве-
рсію стандарту вони підтримують. 

Дальність розповсюдження сигналу (радіус зони покриття) в частотному діа-
пазоні 5 ГГц менше, ніж у випадку використання частотного діапазону 2,4 ГГц. 

 
ВИСНОВКИ 

У статті було з’ясувати принципи організації та реалізації режиму MIMO  в 
мережах за специфікації 802.11ac. 802.11ac забезпечує доступність 8 просторових 
потоків. Він використовує багатокористувацький MIMO (MU-MIMO). Це дозволяє АП 
одночасно відправляти пакети кільком клієнтам. При використанні MIMO, як станція, 
так і ПР використовують кілька передавачів / приймачів. Таким чином, можна одно-
часно надсилати та отримувати кілька потоків даних через явище, яке називається 
розповсюдженням багатопроменів. Це означає, що сигнали радіо 26 потрапляють в 
приймач більше, ніж на один шлях. Ці шляхи є результатом відбитків від гір, будівель 
або інших наземних об'єктів. 

Збільшення швидкості передавання даних в стандарті 802.11ac досягається 
шляхом збільшення ширини каналу до 80 МГц, числа просторових потоків та підтри-
мку більш високого порядку модуляції 256-QA. 
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ВІРТУАЛЬНОЇ РЕАЛЬНОСТІ 
У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 

 
Арестов А. В. 

КПІ ім. Ігоря Сікорського, кафедра звукотехніки та реєстрації інформації 
 

Перші спроби людини створити віртуальну реальність (далі – VR) відносяться 
до початку шістдесятих років минулого століття. Зараз, через лише кілька десятиліть, 
наука зробила великий стрибок в сфері інформаційних технологій, і те, що здавалося 
неможливим ще зовсім недавно, тепер повсюдно входить в наше життя. Можливості, 
які відкриває перед нами VR вражають уяву, а кількість сфер застосування здається 
безмежним. 
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В першу чергу, технології VR широко використовуються в ігровій індустрії. Ро-
зробники створюють інтерактивні ігри, що дозволяють гравцям занурюватися в ігро-
вий простір. Різні симулятори дозволяють відчути себе, наприклад, пілотом літака 
або машиністом поїзда. Використовуються ці симулятори не тільки для розваги, але і 
в навчанні: VR дозволяє створити умови, максимально наближені до реальності. Це 
означає, що існує можливість без будь-якої небезпеки для життя людини створити 
екстремальні умови, в яких доводиться працювати багатьом людям: шахтарям, по-
жежним, підводникам, військовим і т. д. І на основі отриманих даних про психічний і 
емоційний стан випробуваного судити про його готовність до роботи в справжніх 
умовах. Технології VR знайшли своє застосування також в архітектурі. Тривимірне 
моделювання дозволяє архітекторові побачити свій проект наживо і моментально 
внести будь-які корективи. Сюди ж можна віднести створення віртуальних копій реа-
льних музеїв, галерей, пам'яток архітектури, з якими люди зможуть познайомитися, 
просто одягнувши окуляри VR. 

Освіта – ще одна сфера, в якій все активніше застосовуються технології VR. 
Їх перевага полягає в тому, що вони дозволяють великим групам студентів взаємоді-
яти один з одним всередині тривимірного простору, а також взаємодіяти з самим цим 
простором. Дані можуть бути представлені в доступній формі, що робить процес на-
вчання більш ефективним і цікавим. Наприклад, студенти факультету астрономії ма-
ють можливість занурюватися в змодельований простір Сонячної системи і взаємо-
діяти з предметами цього середовища: пересувати планети, оглядати зірки, стежити 
за курсом комет. Студенти медичних факультетів можуть проводити навчальні опе-
рації в тривимірному середовищі, а також вивчати тривимірні моделі людського тіла. 
Інформація, представлена таким чином, краще розуміється і засвоюється. 

Як і у будь-якій технології, що розвивається в даний момент у VR є недоліки, 
які серйозно обмежують її застосування. Деякі з них є чисто технічними: вузьке поле 
зору, низька якість зображення, відсутність тактильних відчуттів. Перш ніж VR-
окуляри стануть масовим стандартом для тренувань і симуляцій, необхідно довести 
дозвіл зображення до 4К, частоту оновлення до 60 Гц і більше і поле зору до як міні-
мум 90 градусів. 

Ще однією проблемою є кабелі і вага шолома/окулярів . В ідеалі, все це по-
винно бути бездротовим, щоб нічого не обмежувало переміщення учня і не заплуту-
валося. Цілком природно, що і вага обладнання є великою проблемою, тому що че-
рез навантаження на шию час використання може бути серйозно обмежений. 

Однак головною проблемою є нудота і запаморочення при використанні вір-
туальної реальності. Oculus Rift навіть створили спеціальну «шкалу комфорту» для 
додатків, щоб користувачі могли надавати ступінь дискомфорту. 

Ще однією фізіологічної проблемою є проблема конфлікту акомодації очей. У 
VR-окулярах око фокусується на одне плоске зображення з однією точкою фокусу-
вання. Це не так, як в реальному світі, де наші очі сприймають предмети у багатьох 
різних ракурсах і об'єднують їх разом, щоб сформувати сцену з більшою глибиною. 
Це призводить до зображення, що двоїться і, що набагато неприємніше, до сильної 
втоми очей і головного болю. 

Не зважаючи на всі недоліки, віртуальна реальність є чудовим доповненням 
до навчального процесу. Процес навчання, організований в адекватній віртуальній 
реальності, виступає ефективним дидактичної середовищем. Дана ефективність за-
безпечується за рахунок «голографічних» тривимірних зображень пізнавальних об'є-
ктів, широкої можливості здійснення дій з предметами, ефекту присутності, інтерак-
тивності ситуації та ін. 
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ВПЛИВ ЧАСТОТИ КАДРІВ У ПРОЦЕСІ ШВИДКІСНОЇ ВІДЕЗЙОМКИ 

НА ВІЗУАЛЬНЕ СПРИЙНЯТТЯ ЗОБРАЖЕННЯ 
 

Бірюкова П. О. 
КПІ ім. Ігоря Сікорського, кафедра звукотехніки та реєстрації інформації 

 
За останні роки все більшого поширення набуває швидкісна відеозйомка. В 

умовах сьогодення це зручний та найбільш оптимальний спосіб для вивчення швид-
коплинних процесів шляхом досягнення ефекту уповільнення рухів. 

Для отримання якісного сповільненого відео необхідно проводити швидкісну 
відеозйомку (близько 200 кадрів за секунду) [1]. Сповільнюючи у 2 рази відео, відзня-
те зі швидкістю 30 кадрів на секунду, отримуємо відео, що має 15 кадрів на секунду, 
а для нормального візуального сприйняття цього мало. 

Візуально оцінюючи відео, помітно, що кращу якість за однакого сповільнення 
має відео, для створення якого було застосовано швидкісну відеозйомку. При спові-
льненні відео з невеликою кількістю кадрів за секунду виникає ефект «стрибків» кад-
рів відео, що значно погіршує якість відтворюваного матеріалу. Тому, зрозуміло, що 
чим більше сповільнювати таке відео, тим більше буде погіршуватись відеоматеріал, 
наближаючи його до слайд-шоу. Відео, відзняте методом швидкісної відеозйомки, 
плавне та більш детальне за рахунок більшої кількості кадрів. Його можна сповіль-
нювати в декілька разів не втрачаючи візуальної якості. 

Для об’єктивної оцінки якості відео можна використати програму MSU Video 
Quality Measurement Tool. Це програма, яка дозволяє використовувати декілька мет-
рик для оцінювання якості відео: більш поширені – SSIM, PSNR, VQM, Delta і спеціа-
льно розроблені метрики для вимірювання ступеня блочності та різкості [2]. 

Для дослідження якості відео використано метрику PSNR. Більшому значен-
ню метрики відповідає більша якість відео. Використовуючи даний метод виявлено, 
що об’єктивно більш якісним відео, є відеоматеріал, знятий методом швидкісної віде-
озйомки. 

При зйомці з високою частотою кадрів необхідно звертати увагу на освітлен-
ня. Чим темніше, тим гірше якість картинки. Це відбувається через те, що камері до-
водиться сильно піднімати чутливість матриці, щоб зняти 120 кадрів в секунду. Під 
час відеозйомки в темряві краще виставити 30 кадрів за секунду, і отримати хорошу 
якість відео, ніж 120 з посереднім. Чим більшу кількість кадрів за секунду знімає ка-
мера, тим більшу кількість світла потрібно використовувати на зйомках [3]. 

Таким чином, для досягнення якісного, плавного сповільненого відео необ-
хідно використовувати швидкісну відеозйомку. Але також необхідно враховувати 
умови, за яких проводиться відеозйомка: за поганого освітлення краще використову-
вати зйомку з меншою кількістю кадрів на секунду, щоб не погіршувати якість відзня-
того відеоматеріалу. 

 
 
 

http://www.qz.com/
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Науковий керівник – к.т.н., доцент Попович П. В. 

 
 
 
 

ПРИНЦИПИ СТВОРЕННЯ ПАКЕТІВ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ДОДАТКІВ В IOS 
 

Борисов Г. О. 
КПІ ім. Ігоря Сікорського, кафедра звукотехніки та реєстрації інформації 

 
На сьогодні в інформаційному середовищі задля підтримки різних платформ, 

у тому числі «хмарних», дуже поширена тенденція щодо використання операційної 
системи iOS [1] та інтегрованого продукту розробки Xcode [2]  для роботи з мульти-
медійними даними. Натомість, основою контролю цих даних є прикладні програми, 
написані на коді. Зазначимо, що процес, в ході якого Xcode збирає з написаного нами 
коду відповідні команди та програми називають компіляцією. І в  Xcode для компіляції 
програм використовуються різні команди збірки - збірки для експлуатації, тестування, 
профілювання та архівації. Серед них, збірка для експлуатації (Build for Running) ви-
користовується, якщо необхідно виконати відладку програми на емуляторі або при-
строї. На відміну від цього, збірка для тестування (Build for Testing) дозволяє викона-
ти тестування компонентів, які написано для додатків. Xcode запустить команди для 
тестування перед тим, як буде зроблена остаточна збірка. Цікавим є збірка для про-
філювання (Build for Profiling), адже вона використовується для тестування продукти-
вності програми, в ході якого можна знайти місця в яких є витоки пам'яті, а також інші 
проблеми, пов'язані з контролем якості, що не виявляються при тестуванні компоне-
нтів. 

Для організованої роботи мультимедійних додатків, як відображення роботи з 
мультимедійними даними, необхідно згрупувати необхідні для експлуатації ресурси в 
ієрархічну структуру (пакети) та мати можливість легко отримувати доступ к цим ре-
сурсам під час використання додатка. Пакети – це звичайні каталоги з розширенням 
.bundle. Вони мають дві основні відмінності від звичайних каталогів: 

- в Cocoa Touch надається інтерфейс, через який ви можете легко отримувати 

доступ до пакетів і їх ресурсів; 

- якщо пакет доданий в Navigator (Навігатор), то будь-які файли, які були додані 
в пакет (або видалені з нього) поза Xcode, будуть автоматично зникати або, відповід-
но, з'являтися в навігаторі. Навпаки, якщо додати в навігатор звичайний каталог, а 
потім видалити файл з цього каталогу або з диска, не користуючись при цьому 
Xcode, то ви побачите, що файл буде позначений в Xcode червоним кольором, але 
не видалиться з навігатора. 

Пакети бувають дуже корисні, особливо якщо ви збираєтеся додавати в про-
ект звукові чи відео файли і видаляти їх вручну, за допомогою інструменту Finder, а 
не за допомогою Xcode. 

Відмітимо, що в iOS основні пакети є «плоскими», тобто всі файли, розташо-
вані в основному пакеті зберігаються в єдиному каталозі (кореневому каталозі паке-

http://fotoexperts.ru/articles/snimaem-video-na-gopro.html
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та). Пакети, що створюються програмістами, можуть містити підкаталоги. Будь-який 
пакет, в тому числі основний, може містити інші пакети. До складу кожної програми 
для iOS входить як мінімум один пакет, названий основним. У ньому містяться двій-
ковий код програми і інші ресурси, що використовуються всередині програми, в тому 
числі сіткові зображення (Retina Images), звукові файли, і т. д. Іншими словами, в ос-
новному пакеті містяться ті ресурси, з яких компілюється підсумковий двійковий 
файл, який можна поширити у своїй організації. 

Для роботи з мультимедійними даними необхідно побудувати алгоритм і при-
кладну програму, яка в свою чергу буде керувати цифровою студією. Команди для 
роботи з мультимедійними даними краще розбити на пакети, для роботи зі звуком в 
один, зі зображенням в інші. Весь додаток та команди які він використовує, після 
компіляції перетворюється в двійковий код, що дає змогу взаємодіяти з цифровою 
студією. Команди для роботи з мультимедійними даними також перетворюються в 
двійковий код, та використовуються за призначенням для накладання різноманітних 
ефектів, кількість яких у багато разів перевищує кількість створюваних пристроями. 
Така взаємодія з мультимедійними даними дозволяє значно скоротити витрати часу 
на створення відео- та аудіоефектів. 

 
Перелік посилань: 
1. Нахавандипур В. iOS. Приемы программирования – СПб: Питер, 2014. –

 815 с. 
2. Усов В. Swift. Основы разработки приложений под iOS и macOS. – СПб: 

Питер, 2017. – 368 с. 
 

Науковий керівник – к. т. н., доцент Трапезон К. О. 
 
 
 
 

ФУНКЦІОНАЛЬНІ МОЖЛИВОСТІ СУЧАСНИХ ФОТОКАМЕР 
ДЛЯ ПОТРЕБ ЗЙОМКИ ОБ’ЄКТІВ, ЩО ШВИДКО РУХАЮТЬСЯ 

 
Василенко О. В. 

КПІ ім. Ігоря Сікорського, кафедра звукотехніки та реєстрації інформації 
 

У сучасному світі необхідність захоплення певних моментів життя виникає все 
частіше. Стрімкий розвиток технологій призводить до того, що фотознімальна апара-
тура змінює свою форму та розміри, а також технічні можливості і функціональні осо-
бливості. 

Для виявлення переваг та недоліків двох типів найбільш застосовуваних су-
часних фотокамер (бездзеркальних та дзеркальних) та розуміння перспектив засто-
сування певного типу камер для професійної зйомки об’єктів, що швидко рухаються, 
було проведено порівняння на прикладі двох камер, що використовують різні техно-
логії захоплення зображення. Для порівняння було обрано фотоапарати конкуруючих 
виробників Canon та Sony. Представником Canon є 5D Mark IV, а компанії Sony – α9. 

Поява бездзеркальних цифрових фотокамер (MILC – Mirrorless 
Interchangeable Lens Camera), стала можливим завдяки вдосконаленню електронних 
компонентів, які замінили дорогі оптичні і механічні елементи конструкції. Викорис-
тання електронного візира замість оптичного тракту з дзеркалом і пентапризмою, до-
зволяє істотно зменшити габарити і вагу фотоапарата без втрати функціональності, 
характерної для дзеркальної апаратури [4]. На відміну від схожих за розмірами ком-
пактних фотоапаратів з мініатюрними сенсорами, в бездзеркальних камерах викори-
стовуються великі матриці форматів Мікро 4:3, APS-C, повнокадрові або навіть сере-



15 
 

дньоформатні, що дозволяють отримувати зображення відмінної якості при високих 
значеннях світлочутливості. 

Такі параметри як вага, габарити, діапазон витримок напряму впливають на 
вибір того чи іншого пристрою для зйомок спортивних подій та об’єктів, що швидко 
рухаються. Тому зараз все більше професійних фотографів починають обирати не-
дзеркальні камери такі як Sony α9. Адже менша вага та габарити Sony α9 роблять її 
більш портативною у порівнянні з Canon 5D Mark IV, що в умовах професійної зйомки 
має велике значення. 

У камері Sony α9 зменшення витримки було досягнуто завдяки відсутності 
дзеркала, яке необхідно піднімати під час процесу фотозйомки, та електронному за-
твору. Також у Sony α9 збільшена швидкість серійної зйомки завдяки відсутності дзе-
ркала. Обидві камери повнокадрові (відповідають розміру 35мм плівки), що дає висо-
ку роздільну здатність знімків, зроблених ними. Відсутність дзеркала вплинула на те, 
що у Sony α9 наявна п’яти-осьова матрична стабілізація, яка дозволяє робити знімки 
більш різкими при нижчих значеннях ISO та більших витримках. 

Таким чином аналітичне порівняння показує, що цифрові недзеркальні фото-
камери виграють у виборі професійної фототехніки, особливо в області спортивної 
фотожурналістики. Цьому сприяють такі фактори, як зменшена вага та габарити, 
зменшення витримок, наявність матричної стабілізації зображення. 

 
Перелік посилань: 
1. Holmes, Edward. An Age Of Cameras. – 1978 – 11p. 
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(03.02.2015). 
 

Науковий керівник – к.т.н., асистент Романюк М. І. 
 
 
 
 
ФУНКЦІОНАЛЬНІ МОЖЛИВОСТІ WEB AUDIO API ПРИ СТВОРЕННЯ 

ЦИФРОВОЇ АУДІО СТАНЦІЇ У РАМКАХ БРАУЗЕРА 
 

Ватуліна С. В. 
КПІ ім. Ігоря Сікорського, кафедра звукотехніки та реєстрації інформації 

 
Web Audio API (Application programming interface) розвиває функціональні мо-

жливості музичного програмного забезпечення, такі як синтез звуку, мікшування та 
обробка. Це дає можливість для створення музичного середовища реалізованого в 
браузері на мові JavaScript. З 2013 року Web Audio API став доступним у будь-якому 
браузері [1]. 

Всі компоненти Web Audio API існують в межах Audio Context, що складається 
з різних аудіо-нодів, які обробляють аудіо та виводять нові значення. 

AudioNodes – це різні модулі, які використовують під час створення веб-аудіо-
додатків; звукові джерела, модулі обробки, які виконують певне завдання, такі як ге-
нерація сигналу, посилення, фільтрація, згортка, стиснення, панорамування і т. д. 

Деякі важливі приклади AudioNodes – OscillatorNode, GainNode і 
BiquadFilterNode. Кожен AudioNode може мати входи та виходи, які використовуються 
для підключення їх до інших AudioNodes/AudioParams. 

http://istoriz.ru/fotoapparat-istoriya-izobreteniya.html
http://istoriz.ru/fotoapparat-istoriya-izobreteniya.html
http://istoriz.ru/fotoapparat-istoriya-izobreteniya.html
http://istoriz.ru/fotoapparat-istoriya-izobreteniya.html
http://istoriz.ru/fotoapparat-istoriya-izobreteniya.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Application_programming_interface
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AudioNode приймає аудіо дані, обробляє їх певним чином і надсилає ці нові 
значення до виходу. Наприклад, є можливість підключити вихід OscillatorNode та 
встановивши низькі частоти, створити низькочастотний генератор коливань, що 
створить ефект тремоло [2]. 

AudioParams – аудіо-параметри AudioNodes, такі як 'gain' або 'frequency'. Ко-
жен параметр може бути встановлений  безпосередньо протягом певного періоду 
часу або через запрограмовані зміни в майбутньому. Ці зміни можуть бути лінійними, 
експоненційними або визначеними через розрахунки під певну задачу створення ау-
діо. Будь-який числовий AudioParam може бути автоматизований та запланований. 
Існує, наприклад можливість запланувати період зрізу фільтра, який змінюватиметь-
ся з плином часу, створюючи фільтр, чи зменшувати звучання протягом певного часу 
[3]. 

API Web Audio підтримує частоту дискретизації в діапазоні 22,050 - 96000 Гц і 
може працювати з 32 каналами [2]. При цьому API Web Audio має надзвичайно висо-
ку роздільну здатність та надійну систему синхронізації, яка має роздільну здатність 
1/1000 пікосекунд, або 1 фемтосекунд. 

Завдяки функціональним можливостям Web Audio API  стала можливою реа-
лізація своєрідної цифрової аудіо станції у рамках браузера, наприклад Steinberg 
VST Connect Pro, BandLab, Audiotool, Soundation. Подібне рішення розширює можли-
вості артистів та дає змогу обробляти музичний матеріал онлайн та співпрацювати 
між собою не залежно від їх місцезнаходження. 

Перелік посилань: 
1. Web MIDI API – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
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сурс]. – Режим доступу: https://webaudioconf.com/papers/multi-web-audio-sequencer-
collaborative-music-making.pdf. 
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https://www.keithmcmillen.com/blog/making-music-in-the-browser-web-audio-api-part-1/. 
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ПРОЕКТУВАННЯ БАГАТОЦІЛЬОВОГО ПРИМІЩЕННЯ ДЛЯ МАСОВИХ ЗАХОДІВ 

Гайдаєнко В. Г. 
КПІ ім. Ігоря Сікорського, кафедра акустики та акустоелектроніки 

У роботі наведені результати проектування одного приміщення, яке знахо-
диться на першому поверсі житлового будинку, під різні сфери його діяльності. Спо-
чатку, дане приміщення не має цільового призначення, тому і пропонується два варі-
анти його використання. Для кожного конкретного випадку потрібно враховувати аку-
стичні якості приміщення і розрахувати звукоізоляцію. Для цього були підібрані 
оздоблювальні матеріали відповідно до призначення приміщення, а також проведені 
розрахунки фонду поглинання і часу реверберації. 

Чим більше приміщення, тим більше і середня довжина вільного пробігу зву-
кової хвилі, а число відображень менше, тобто процес загасання буде відбуватися 
повільніше. Для визначення часу реверберації в приміщенні необхідно визначити 
його об’єм, сумарну площу обмежуючих поверхонь, еквівалентну площа звукопогли-
нання, яка зазвичай визначається при 70% -му заповненні залів. 

https://www.smashingmagazine.com/2018/03/web-midi-api/
https://webaudioconf.com/papers/multi-web-audio-sequencer-collaborative-music-making.pdf
https://webaudioconf.com/papers/multi-web-audio-sequencer-collaborative-music-making.pdf
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Якщо дане приміщення використовувати під кафе, де перевагою буде музич-
на програма, то на низьких частотах оптимальний час реверберації збільшують 1,5-
1,6 разів. Зменшення в сторону низьких частот не допускається, тому що людський 
слуховий апарат гірше чує низькі частоти. На високих частотах підйом до 40% на ча-
стотах 2-4 кГц, тому що високі частоти швидко згасають і їх необхідно підтримати 
більш тривалим звучанням. Таким чином, оптимальний час реверберації дорівнює 
0,78. Цього можна досягти якщо в приміщенні поставити багато меблів [1], яка впли-
ває на фонд поглинання. Монтаж паркету виконувати з «розв'язкою» зі стінами буді-
влі що називається «акустичним швом». Він виконується за допомогою бітумних пла-
стин і не передає механічні коливання від статі до стін. Стеля виконується за спеціа-
льною конструкцією, яка полягає у «розв'язки». Це дозволить зменшити вплив робо-
ти розважального закладу. Подвійні металопластикові двері забезпечать надійну 
шумоізоляцію від навколишнього середовища. З огляду на особливості цільового 
призначення (кафе), знайдемо сумарний фонд поглинання (рис. 1). 

Рис. 1. Графік сумарного фонду поглинання для приміщення, 
що призначене під кафе 

Розглянемо підготовку обраного приміщення під офіс. Так як в офісі велика 
кількість людей одночасно ведуть переговори, то оптимальний час реверберації має 
бути порівняно не великим. Рекомендований оптимальний час реверберації 0,5-0,6 с 
[1]. Для досягнення такого малого часу реверберації було задіяне більше площі, ніж 
стеля. Крім підвісної звукопоглинальної стелі застосовують стінові акустичні панелі, 
що мають дуже високі характеристики звукопоглинання. Це шведські панелі 
"Ecophon" з мікропористим забарвленням. У приміщенні застосовуються офісні пере-
городки заввишки трохи нижче людського зросту, тому, щоб підвищити ефект звукоі-
золяції між кабінами потрібні акустичні стінові панелі які застосовуються для обли-
цювання таких перегородок-екранів [2]. Також у приміщенні застосовані звукопогли-
нальні перфоровані гіпсокартоні плити марки Knauf Cleaneo Akustik і наклеєним на 
тильній стороні підстилаючим шаром із нетканого полотна. Лицьова сторона пофар-
бована водо-дисперсійною фарбою. Звукопоглинальні властивості плити надають 
отвори певного діаметру, розташовані з частотою, що забезпечує необхідний відсо-
ток перфорації. Отвори служать в якості резонаторів, у яких гаситься енергія звукової 
хвилі. Матеріал має чудовий поглинаючий ефект в області низьких частот, що дуже 
важливо при роботі техніки в офісі. Сумарне значення фонду поглинання представ-
лено на рис. 2. 
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Рис. 2. Графік сумарного фонду поглинання для приміщення, 
що призначене під офіс 

Таким чином, якщо грамотно підібрати матеріали для оздоблення, розрахува-
ти сумарний фонд поглинання і при цьому домогтися допустимої норми часу ревер-
берації, то майже будь-яке приміщення можна використовувати відповідно до цільо-
вого призначення. 

Перелік посилань: 
1. Боганик А.Г. Звук, рожденный офисом. [Електронний ресурс] – Режим дос-

тупу до ресурсу: http://www.acoustic.ru/ref_book/articles/room/5/. 
2. Современные акустические материалы. [Електронний ресурс] – Режим до-

ступу до ресурсу: http://acoustic.ua. 

Науковий керівник – к. т. н., доцент Богданова Н. В. 

СВІТЛОДІОДНЕ ОСВІТЛЕННЯ В КІНЕМАТОГРАФІ І ТЕАТРАХ 

Гамуля М. О. 
КПІ ім. Ігоря Сікорського, кафедра звукотехніки та реєстрації інформації 

Освітлення – найважливіша частина кіновиробництва. Освітлювальні прила-
ди обираються в залежності від умов роботи. Наприклад, на виїзних зйомках зручні 
портативні прожектори з можливістю регулювання положення стулок. Таке облад-
нання здатне давати як спрямований, так і розсіяне світло, а застосування спеціаль-
них фільтрів значно розширює його можливості. 

В останнє десятиліття відзначається інтенсивний розвиток технологій освіт-
лення. Набувають все більш широку популярність світлодіодні прилади, які забезпе-
чують якісне освітлення об'єктів, відрізняються тривалим терміном експлуатації і еко-
номічністю у використанні. Висока конкуренція змушує виробників світлодіодів зни-
жувати вартість своєї продукції і розширювати її функціональні можливості. Іннова-
ційні світлодіодні лампи вигідно відрізняються від своїх попередниць стабільністю 
колірної температури, рівним спектром і великою потужністю. Для спрямованого осві-
тлення такі прилади застосовують з лінзою Френеля. Крім того, світлодіодні лампи 
можна використовувати для рівного і м'якого заповнює фонового світла, а також для 
створення динамічних світлових ефектів. 

Світлодіод є напівпровідниковим джерелом, в якому випромінювання виникає 
на напівпровідниковому переході в результаті рекомбінації електронів і дірок. Їх виго-
товляють з напівпровідникових матеріалів високої частоти, додаючи незначне кіль-

http://www.acoustic.ru/ref_book/articles/room/5/
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кість домішок. Дані домішки створюють надлишок «дірок» (тип p) або електронів (тип 
n). На кордоні розподілу матеріалів p і n типу утворюється напівпровідниковий p-n 
перехід. Якщо до такого переходу прикласти невелику напругу в кілька вольт, до n 
матеріалу негативне, а до p позитивне, то електрони і «дірки» почнуть переміщува-
тися назустріч один одному. У зоні контакту при рекомбінації вони будуть випускати 
фотони. Спектр випромінювання в них лінійчатий і  залежить від матеріалу і вводить-
ся домішки. 

Світлодіодні освітлювальні прилади перетворюють електричний струм в світ-
ло і майже не виділяють тепла. Відповідно, вони споживають менше електроенергії. 
Оскільки світлодіоди є твердотільними джерелами світла, вони дуже стійкі до вібра-
цій і низьких температур. Це дозволяє використовувати їх в місцях з жорсткими умо-
вами експлуатації. Окрім цього, вони витримують багаторазові включення і виклю-
чення і мають дуже довгий термін служби. Світлодіоди дуже компактні і мають вбу-
доване світлорозподілення, тому їх можна розмістити всередині будь-якого при-
строю, з ними легко виготовити світильник будь-якої форми і розміру. 

Сучасні світлодіодні прилади кольорового освітлення дають на виході більш 
потужний світловий потік, ніж галогенні лампи зі світлофільтрами, що розсіюють зна-
чну частину світлової енергії. Світлодіодна матриця дозволяє змінювати колірні відті-
нки плавно і безперервно, на відміну від дискретної зміни кольору в скролерах. 

 
Науковий керівник – д. т. н., професор Розорінов Г. М. 
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Денісов Р. В. 

КПІ ім. Ігоря Сікорського, кафедра звукотехніки та реєстрації інформації 
 
За останні десятиліття технології кілометровими кроками йдуть у перед, із 

кожним разом приносячи у цей світ щось, що неодмінно повинно покращити життя 
людей. Ще півтора десятки років тому люди звикали до того, що телефони почали 
перетворюватись із простого приладу для зв`язку в універсальний міні персональний 
комп’ютер, із камерою на борту. А що ж сьогодні, хіба когось можна здивувати смар-
тфоном із декількома основними камерами, чи можливостями різного способу керу-
вання смартфону, та різної провідності сенсорних екранів таких як можливість вико-
ристання під водою чи використовувати у рукавичках. Проте, така можливість була у 
сенсорних екранів не завжди. Починалось все у далекому 1972 році у рамках дослід-
ницького проекту США по програмованому навчанню. 

Комп’ютерна система PLATO IV мала сенсорний екран на сітці інфрачервоних 
променів, що складалися із блоків шістнадцять на шістнадцять. Та навіть така мала 
точність дозволяла вибрати відповідь методом натисканням у потрібне місце на ек-
рані. 

Із того часу сенсорні екрани стали широко використовувати як у побуті, так і у 
різних професійних напрямках. Різні технології виконання екрану дозволяють розши-
рити межі використання, при потребі додав до нього необхідні функції та модифікації. 
Так, сьогодні можна використовувати такі екрани у воді, або при різних температур-
них режимах. На приклад, компанія Samsung змогла встановити чутливі електроди 
ємкісного екрану між субпікселями AMOLED-екрану, що полегшило конструкцію і під-
вищило прозорість екрану. 

У 2017 році компанія Sony випустила проектор Xperia Touch, який перетворює 
майже будь-яку поверхню у сенсорну панель зі змінною діагоналлю, автоматичне 
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калібрування та розширення картинки до 80 дюймів. Це можливо завдяки системі 
проекції зображення із технологією SXRD, підтримкою трьох основних кольорів і ка-
мерою з рідко-кристалічним дисплеєм. У останній чверті 2018 року компанія Рuppy 
випустила проектор Рuppy cube, що дозволяє створювати сенсорну поверхню до 20”, 
а проекцію зображення до 100”. Обидва проектори працюють на операційній системі 
андроїд, мають стерео-динаміки та датчики присутності. 

Такі системи можуть забезпечувати достатньо великі так звані інтерактивні 
проекції, та при цьому звичайна проекція зображення сягає 100 дюймів. Основними 
перевагами є широкий спектр використання таких систем, як у повсякденному житті, 
як смартфони, так і екрани та сенсорні проекційні системи. На приклад, як у військо-
вих літаках проектується зображення безпосередньо на скло літака, для зручності й 
підвищення швидкості реакції пілота. Найширшою сферою використання таких сис-
тем на денний момент є саме мультимедійного характеру, що значно підвищило рі-
вень комфортності та продуктивності при їх використанні. 

Також популярності здобули графічні планшети, що дозволяють працювати 
на їх поверхні як рукою, так і спеціальним графічним пером або стилусом. 

 
Науковий керівник – д. т. н., професор Розорінов Г. М. 

 
 
 

ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ВІДЕОТРАНСЛЯЦІЙ 
ЗА ДОПОМОГОЮ ІНФОРМАЦІЙНИХ ВІДЕОСЕРВІСІВ 

 
Канцедал О. В., Синиця О. А. 

КПІ ім. Ігоря Сікорського, кафедра звукотехніки та реєстрації інформації 
 
У дні сучасних інформаційних технологій кількість способів використання  

прямих відеотрансляцій через безпроводові мережі зв’язку з кожним днем збільшу-
ється. Цей процес супроводжується удосконаленням технологій організацій прямих 
відеотрансляцій через безпроводові мережі. 

Відеосервіси для відеоконференцій вимагають дуже малих затримок; помітні 
затримки істотно ускладнюють взаємодію учасників. Саме тому програми для відео-
конференцій повинні використовувати невеликий буфер відтворення, що робить їх 
дуже чутливими до затримок і джиттеру. Відеопотоки відеоконференцій зазвичай не 
вимагають високої швидкості передавання даних (менше 1 Мбіт/с), тому висока про-
пускна здатність не є обов'язковою вимогою. 

Однак оскільки відеопотік може передаватися зі значним стисненням і вико-
ристовувати протокол UDP, він дуже чутливий до втрати пакетів [1]. 

Додатки для відеоконференцій з високою роздільною здатністю (HD, FullHD), 
наприклад Cisco TelePresence, також потребують дуже малих затримок і джиттера. 
Внаслідок дуже високого ступеня стиснення, застосовуваного у HD відеопотоках, 
втрата пакетів стає більш важливою проблемою. Крім того, навіть після стиснення 
HD потоки потребують пропускної здатності каналу від 5 до 10 Мбіт/с. Тому низька 
пропускна здатність також представляє собою значну проблему [2]. 

У відеосервісах для передавання відео за запитом зазвичай використовують 
механізм одноадресного передавання файлів з подальшим відтворенням. У цих ві-
деосервісах застосовують великий буфер відтворення, тому затримка і джиттер не 
мають великого значення. Крім цього, використання одноадресного передавання че-
рез протокол TCP дозволяє задіяти механізм повторного передавання, тому втрата 
пакетів також не грає важливої ролі. Однак оскільки потоки можуть потребувати до-
сить високої швидкості передавання даних (деякі відеопотоки за запитом наближа-
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ються за якістю до відео високої роздільної здатності), пропускна здатність є досить 
важливим фактором [3]. 

Відеосервіси потокового відео в реальному часі – це IP-телебачення (напри-
клад, трансляція корпоративних заходів або передавання сигналу кабельного теле-
бачення IP-мережею) і відеоспостереження. У цих односпрямованих відеосервісах 
зазвичай використовують досить великий буфер відтворення для обмеження вимог 
до якості обслуговування [4]. Проте в деяких відеосервісах розмір буфера обмеже-
ний у зв'язку з необхідністю швидкого перемикання каналів або інших вимог переда-
вання в реальному часі (наприклад, потокове відео з кількома камерами на стадіоні, 
встановленими під різними кутами, коли користувачі можуть також бачити зображен-
ня в реальному часі). Тому для додатків IP-телебачення затримка і джиттер зазвичай 
складають проблему середнього рівня. У випадках, коли для підвищення ефективно-
сті використовують багатоадресну розсилку, застосовують протокол UDP, тому втра-
та пакетів стає більш важливою проблемою. Швидкість передавання даних для віде-
осервісів потокового відео в реальному часі може змінюватися, але в деяких випад-
ках пропускна здатність також важлива [5]. 

У таблиці 1 наведено дані про чутливість різних відеосервісів до параметрів 
якості обслуговування. 

 
Таблиця 1. Чутливість відеосервісів до вимог якості обслуговування 

 Затримка Джиттер 
Пропускна 
здатність 

Втрата паке-
тів 

Відеоконференції Висока Висока Низька Середня 

Відеоконференції 
(відео високої роз-
дільної здатності) 

Висока Висока Висока Висока 

Відео за запитом Низька Низька Середня Низька 

Потокове відео в 
реальному часі 

Середня Середня Середня Висока 

 
Таким чином, досліджено фунціонал і можливості певних видів прямих відео-

транлсяцій, їх особливості та сфери застосування. Можна зробити висновок, що за-
стосування таких технологій є необхідним у сучасному житті.  Їх розвиток та оптимі-
зація технології створення є однією з важливих гілок розвитку сучасних інформацій-
них технологій. 
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2. Що таке потокове відео [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://webformyself.com/potokovoe-video-chto-eto-takoe/. 
3. Потокове мультимедіа [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D
0%B2%D0%B5_%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0
%B5%D0%B4%D1%96%D0%B0. 

4. Оптимізація передавання корпоративного відео для безпроводової локаль-
ної мережі [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.cisco.com/ 
web/RU/downloads/broch/Cisco_VideoStream_work_071212. 

5. IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology, special issue 
on H.264/AVC, to appear in 2003. 

 
Науковий керівник – к.т.н., доцент Попович П. В. 
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АКТУАЛЬНІСТЬ ВСТАНОВЛЕННЯ ВІДЕОСПОСТЕРЕЖЕННЯ У НАШ ЧАС 
 

Маруняк А. 
КПІ ім. Ігоря Сікорського, кафедра звукотехніки та реєстрації інформації 

 
Доповідь присвячена висвітленню проблеми актуальності встановлення віде-

оспостереження у наш час. Проаналізовано дослідження  різних вчених щодо зрос-
тання кількості встановлення відеоспостереження по усьому  світу. Автор акцентує 
увагу на розкритті сутності даної проблеми посилаючись на аналітику відомих вчених 
у даній галузі. 

З розвитком нашого суспільства розвивається і злочинність. Люди все більше 
і більше хочуть себе убезпечити від небажаних вторгнень і зазіхань на їхнє життя або 
майно а й для спостереження за особистісної обстановкою в приміщеннях.  Якщо 
говорити про офіс, то керівництво через такі камери може бачити робочий процес 
підлеглих. Не менш актуальні камери відеоспостереження, встановлені вдома, з ме-
тою контролю поведінки няні, по відношенню до дітей і в інших ситуаціях. Без камер 
відеоспостереження важко собі уявити надійну систему безпеки. Камери і записуючі 
пристрої були відносно дорогими і потребували людського персоналу для спостере-
ження за зйомкою, але аналіз кадрів став легшим завдяки автоматизованому про-
грамному забезпеченню, яке організовує цифрові відеоматеріали в базі даних, дос-
тупної для пошуку, і програмним забезпеченням для аналізу відео (наприклад, VIRAT 
і Human ID). Кількість кадрів також значно зменшується за допомогою датчиків руху, 
які реєструються тільки при виявленні руху. Завдяки більш дешевим технологіям, 
камери спостереження є простими й недорогими, тому будь-хто може використову-
вати їх в домашніх системах безпеки і для повсякденного спостереження. 

Метою доповіді є з'ясування актуальності встановлення відеоспостереження. 
 
Перелік посилань: 
1. Кашкаров А. П. Відеокамери й відеорегистратори для дому й автомобілю: 

навч. посіб. 
2. Хонович Д. Посібник по відеонагляду: навчальний посібник. 
3. Surveillance. https://en.wikipedia.org/wiki/Surveillance: посилання. 
4. https://ssbb.com.ua/blog/ua/dlya-chogo-vstanovlyuyut-kameri -videospostere-

zhennya-2/: посилання. 
5. Ostronoff L. isaconf.confex.com/isaconf/wc2018/webprogram/Paper94904.html: 

посилання. 
 

Науковий керівник – д. т. н., професор Розорінов Г. М. 
 
 
 
 

ПРОБЛЕМИ ПРОЕКТУВАННЯ НОВОЇ ФОТО І ВІДЕОТЕХНІКИ 
 

Міцукова А. Ю. 
КПІ ім. Ігоря Сікорського, кафедра звукотехніки та реєстрації інформації 
 
У наш час важливою складовою у виборі продукції є її естетичне оформ-

лення та дизайн, але якщо ми говоримо про фото- і відеотехніку, то ергономіка 
грає більш важливу роль. Багато інженерних ідей і винаходів можуть бути ство-
рені не тільки великими компаніями, але і ентузіастами - самоучками. 

https://isaconf.confex.com/isaconf/wc2018/
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Одними з найважливіших факторів при проектування нової апаратури є 
вага і комфортне розміщення камери, доступність управління і можливість безпе-
рервного спостереження за одержуваною картинкою, зовнішній вигляд. 

Середньоформатні камери мають модульну конструкцію. Це рішення бу-
ло доцільно в плівкову епоху, фотограф під час зйомки міг міняти касети з плів-
кою: кольоровий негатив, слайд, чорно-біла плівка [1]. 

У цифрову епоху місце касети з плівкою зайняв цифровий задник, проте 
його заміна у використанні неефективна. Основна ідея проектування концепту 
средньоформатної камери полягає у відмові від модульності, що дозволить зме-
ншити габарити і зробити камеру зручнішою у використанні, тобто поліпшити ер-
гономіку пристрою. Друкований монтаж, який раніше знаходився в цифровому 
заднику, розміщується з боків корпусу камери, таким чином, габаритні розміри 
камери зменшуються [2]. 

Одна з основних проблем при розробці фотокамери - зовнішній дизайн 
повинен задовольняти потреби фотографа, тому що дизайнери можуть не враху-
вати чинники, які важливі для використання. Одним з таких прикладів є дизайн 
Pentax K-01 розроблений Марком Ньюсоном (Marc Newson). Його незручна конс-
трукція призвела до провалу цієї моделі на ринку. Фахівці Ricoh Pentax прийшли 
до висновку, що користувачам більш потрібні дзеркальні камери, тому компанія 
стала розробляти компактні дзеркальні фотоапарати, відмовившись від розробки 
бездзеркальних моделей. 

Також до проблем можна віднести страх несприйняття нових ідей, вва-
жаючи їх непотрібними, через вже існуючі аналоги. Тому важливо замість зміни 
стилістичного оформлення, розробляти оригінальні концепції. Це допоможе від-
далитися від постійного порівняння з іншими знімальними пристроями через не-
схожість. Також, новий дизайн повинен відштовхуватися від функціональності 
виробу, щоб уникнути додавання в старі форми інноваційний зміст [3]. 

З даних аргументів виливає, що при розробці нової фото- та відеотехніки 
повинні брати участь тільки ті люди, які мають певні знання і досвід фотографа, 
причому найрізноманітніших жанрів. Тільки тоді можна братися за створення но-
вих концептів фотознімальних пристроїв. 

 
Перелік посилань: 

1. Corey Sandler. Fix Your Own PC, 7th Edition, 2004, 548 p. 
2. Concept camera. /Концепт фотокамеры со сменной оптикой. URL: 

http://www.photoche.ru/node/6085 (дата звернення 24.11.2018). 
3. Этапы разработки нового продукта. URL: http://www.managfine.ru/mfines-

603-1.html. 
 

Науковий керівник старший викладач Гумен Т. Ф. 
 
 
 
 

НИЗЬКОЧАСТОТНИЙ АЛГОРИТМ ВІДЕОКОМПРЕСІЇ 
ДЛЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ ВІДЕОМАТЕРІАЛІВ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 

 
Нестеренко Н. В. 

КПІ ім. Ігоря Сікорського, кафедра звукотехніки та реєстрації інформації 
 
Завдяки швидкому збільшенню роздільної здатності зображення в сучасних 

відеосистемах смуга пропускної здатності пам'яті та споживаної потужності виникла 
як критична проблема кодування відео. Не зважаючи на багато вбудованих алгорит-
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мів стиснення, запропонованих для подолання цих проблем, належним чином вони 
поки не виправдовують себе з достатньо високою пропускною спроможністю та без 
втрати якості. 

Оцінка руху (ОР) є потужним інструментом для підвищення ефективності ко-
дування в таких стандартах кодування відео як MPEG2 та H.264 / AVC. Алгоритм від-
повідності блоків (АВБ) використовується в процесі ОР. АВБ, який знаходить най-
кращий відповідний блок, порівнюючи поточний блок з усіма блоками-кандидатами в 
системі відліку, вимагає великої кількості даних довідкової системи. Внаслідок цього 
частий доступ до зовнішньої пам'яті дає дефіцит пропускної здатності, а також над-
мірне споживання електроенергії через перемикання на порти введення-виведення в 
пам'яті та шинної системі. Це стає більш серйозною проблемою по мірі зростанням 
якості зображення. 

Більшість алгоритмів ЄК використовують просторову кореляцію між сусідніми 
пікселями у початкових джерелах відео. Щоб спостерігати міжпіксельну просторову 
кореляцію в початкових джерелах відео, ми витягли статистичні характеристики з 
п'ятнадцяти 1080p (1920x1080) відеопослідовностей понад 200 кадрів на кожен. Ста-
тистичні ознаки показані на рис.1, де ось x – різниця значень пікселів між прогнозо-
ваним пікселем та оригінальним пікселем. Існує чотири різні способи прогнозування: 
це передбачено середнім значенням лівого і правого пікселів (горизонтальне серед-
нє прогнозування, ГСП), яке передбачається середнім значенням верхнього та ниж-
нього пікселів (середнє значення прогнозу, СЗП), передбачене значенням лівих пік-
селів (горизонтальний прямий прогноз, ГПП) і передбачається значенням верхнього 
пікселя (вертикальне пряме прогнозування, ВПП). Середнє передбачення та пряме 
прогнозування визначаються відповідно наступним чином: 

  
  ср 

             
 

 

             

 

Де P`i є прогнозованим значенням поточного пікселя, а      – значення лівого 
(верхнього) сусіднього поточного пікселя для прогнозів у горизонтальному (вертика-
льному) напрямку. На рис. 1 показано, що просторова кореляція у горизонтальному 
напрямку сильніше, ніж у вертикальному напрямку. Зокрема, понад 90% відміннос-
тей, тобто прогнозування мінус оригінальне значень пікселів, концентруються між -3 
та 3, коли попередження виконується ГСП. В інших методах передбачена більшість 
відмінностей аналогічно сконцентроване поблизу нуля. Ієрархічне прогнозування та 
групування: 

 

 
 

Рисунок 1. Схема прогнозування значень поточних пік селів 

у горизонтальному та вертикальному напрямках 
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 Відповідно до теореми кодування джерел Шеннона, кодери зі змінною дов-
жиною  краще, ніж кодери з фіксованою довжиною, для кодування символів, коли 
щільність імовірності символів є сильно неоднорідною, наприклад, концентрується 
близько нуля, як на ГСП дає найвищу точність прогнозування серед усіх методів про-
гнозування, тобто більшість розбіжностей зосереджені в нулі. Іншими словами, коли 
пікселі в заданому блоці передбачені ГСП, більш високу ефективність кодування мо-
жна отримати, використовуючи кодування зі змінною довжиною подібне Хаффману, у 
порівнянні з кодуванням з фіксованою довжиною. Запропонований метод дворівнево-
го прогнозування для корпусу 8 × 8 блоків рівня 1 – прогнозований піксель із сусідніх 
пікселів, тоді як прогноз рівня 2 використовує двопіксельні відстані  для прогнозуван-
ня пікселя. Після прогнозу залишки, отримані шляхом віднімання прогнозованого 
значення пікселя від значення початкового значення пікселя, класифікуються у вісім 
груп 

Гр1   000     (0 біт) 
Гр2   001     (8 біт) 
Гр3     011     (24 біт) 
Гр4   100      (32 біт) 
Гр5     100      (32 біт) 
ГР6   100      (32 біт) 
Гр7     101      (40 біт) 
Гр8     110      (48 біт) 

У даній роботі ми пропонуємо алгоритм вбудованого стиснення без втрат з 
високим ступенем стиснення. Апаратна архітектура запропонованого алгоритму має 
дуже низьку затримку. Завдяки середньому або прямому прогнозуванню та методу 
пакування з усіченими бітами понад 60% даних стискаються без погіршення якості та 
бітрейту. Запропонована архітектура має лише 30 запізнених циклів. 
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2. R.R. Osorio and et al, «A Combined Memory Compression And Hierarchical 
Motion Estimation Architecture For Video Encoding In Embedded Systems,» Digital Sys-
tem Design, EUROMICRO Conference on, pp. 269-274, 2006. 

3. W.-Y. Chen and et al, «Architecture Design of High Performance Embedded 
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4. T. Song and et al, «Reference Frame Data Compression Method For 
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5. C.-C. Cheng and et al, «Multi-Mode Embedded Compression Codec Engine for 
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АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ РІЗНИХ СТАНДАРТІВ СТИСНЕННЯ ВІДЕО 
 

Нестеренко Н. В., Федорчук М. М. 
КПІ ім. Ігоря Сікорського, кафедра звукотехніки та реєстрації інформації 

 
В останні кілька десятиліть цифрові технології стиснення відео стали необ-

хідністю для створення, зв'язку та споживання візуальної інформації. Відео склада-
ється з великої кількості нерухомих зображень, і оскільки зображення приймаються 
за порівняно короткий час, обидва сусідні зображення схожі. Відомо, що існує вагома 
кореляція між сусідніми зображеннями або кадрами. Ця кореляція в напрямку часу 
називається міжкадровою кореляцією. Цю міжкадрову кореляцію можна експлуатува-
ти та ефективно зменшувати, щоб досягти стиснення без втрат якості. 

Якість відео – це показник, який використовується для вимірювання деграда-
ції відео порівняно з оригінальним відео. Якість відео можна оцінити або за допомо-
гою математичних моделей (об'єктивних), або запитати користувачів за їх оцінкою 
(суб'єктивно). 

Об'єктивні моделі розроблені на основі наявності інформації про вихідний си-
гнал. 

• Повні довідкові методи (ПДМ): метод FR – це найбільш точний метод, що 
вимагає більших обчислювальних зусилля. У цьому методі кожен отриманий піксель 
порівнюється з відповідним піксель оригінального відео, і нічого не відомо про  про-
цес кодування або передачі,що здійснювався. 

• Зниження стандартних методів (ЗСМ): у ЗС методі не потрібна наявність 
повного вихідного відео. Зазвичай витягуються особливості отриманих та вихідних 
відеофільмів і порівнюются, щоб отримати оцінку якості. Цей метод може бути вико-
ристаний, коли частина оригіналу відео не доступна. 

• Безреєстраційні методи (БМ): метод оцінки якості відео без наявності ви-
хідного сигналу, цей метод характеризується найменшою точністю. 

Щоб розпочати стиснення відео, отримано  статичну версію ffmpeg. У Java 
був написаний набір кодів для кодеків, які будуть використовуватися, та його параме-
три, включаючи аудіо, відео бітрейт та розмір кадру. Для створення локалізованого 
сервера, де файли можуть бути завантажені та перетворені було використано web-
середовище Tomcat. Головна увага приділяється  порівнянню різних типів кодерів на 
основі необхідної швидкості передачі даних, якості відео та розміру вихідного файлу. 

Для дослідження був обраний файл mp4 тривалістю 00:02:08 з 3 різними фо-
рматами файлів, їх розмір вказаний у табл. 1. Під час компресії відео розмір файлу 
практично не брався до уваги і системі було дозволено самостійно обрати налашту-
вання кодека за замовчуванням. 

У табл. 2 порівняльне дослідження було проведено ще раз, встановлене зна-
чення бітової швидкості 320 кбіт / с для всіх кодеків , а зміна розміру вихідного файлу 
за якістю відео. Було встановлено, що для певного кодека тип розміру вихідного 
файлу майже залишається постійним незалежно від розміру вхідних даних. З табл 2 
видно, що помітне зменшення розміру вихідного файлу відбулося тільки для кодеку 
типу H.264 ,але при цьому якість вихідного відео залишилась задовільною. 

 
Табл. 1. Порівняння якості відео при використанні стандартних кодеків 

стиснення(бітрейт за замовчуванням) 

  Кодеки 

  Mpeg2 video Mpeg4 H.264 

Вхідні Розмір Розмір Якість Розмір Якість Розмір Якість 
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данні 

.mp4 9.59 Мб 7.87 Мб середня 6.34 Мб середня 11.8 Мб Найвища 

.mkv 13.5 Мб 5.18 Мб середня 5.18 Мб середня 6.7 Мб Найвища 

.3gp 5.73 Мб 3.72 Мб середня 3.72 Мб  середня 2.58 Мб Задовільна 

 
Табл. 2. Порівняння якості відео при використанні стандартних кодеків 

стиснення(константа бітрейту 320 кбіт/с) 

  Кодеки 

  Mpeg2 video Mpeg4 H.264 

Вхідні 

данні 

Розмір Розмір Якість Розмір Якість Розмір Якість 

.mp4 9.59 Мб 13.1 Мб середня 6.94 Мб середня 6.91 Мб висока 

.mkv 13.5 Мб 12.9 Мб середня 6.90 Мб середня 6.91 Мб висока 

.3gp 5.73 Мб 12.0 Мб середня 6.99 Мб  середня 6.87 Мб Задовільна 

 
У даній роботі ми зосередились на порівнянні різних стандартів кодування на 

основі необхідної швидкості передачі, розмірі та якості відео. Результати експериме-
нтів показують, що H.264 забезпечує найкращі результати у порівнянні з іншими ста-
ндартами кодування, хороша якість при значному зниженні бітної швидкісті до 50 %. 
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Qadeer, Rehan Ahmad, Mohd Siddique Khan, Tauseef Ahmad, International Conference 
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2. Openwave mobility, «Video quality measurement for mobile networks», white 
paper. 

3. Shyamprasad Chikkerur, Vijay Sundaram, Martin Reisslein, and Lina J. Karam, 
«Objective Video Quality Assessment Methods: A Classification, Review, and Perfor-
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JUNE 2011. 

4. Muhammad Shahid, Andreas Rossholm, Benny Lövström and HansJürgen 
Zepernick, «No-reference image and video quality assessment: a classification and review 
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DOI: 10.1186/1687-52812014-40. 
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МОДЕЛЮВАННЯ АКУСТИЧНОГО ПОЛЯ 
У ПРИМІЩЕННІ ДОМАШНЬОГО КІНОТЕАТРУ 

Пономаренко В. О. 
КПІ ім. Ігоря Сікорського, кафедра акустики та акустоелектроніки 

На сучасному етапі розвитку індустрії розваг широкого вжитку набули систе-
ми домашнього кінотеатру, за допомогою яких можливо створити в домашніх умовах 
якісну стереофонічну звукову картину. Такі системи потребують особливого підходу 
до акустики та звукоізоляції приміщень. 

Мета роботи – дослідити залежність утворення звукового поля в домашньому 
кінотеатрі в залежності від обраного комплекту апаратури і розміщення його елемен-
тів в облаштованому житловому приміщенні. 

У роботі [1] було детально описано розроблений інтерфейс програми для ро-
зрахунку розподілу рівня звукового тиску по полю на рівні голів слухачів, тобто на 
відстані 1,1-1,4 м від підлоги. За допомогою даної програми були змодельовані акус-
тичні поля у зоні прослуховування у житловому приміщенні домашнього кінотеатру 
на частотах 500 и 6000 Гц (рис. 1-2). Для експерименту була вибрана акустична сис-
тема системи 5.1 бездротового домашнього кінотеатру Philips HTS5000W, що має 
параметри [2].  

Рис. 1. Акустичне поле у приміщенні з встановленою апаратурою 
домашнього кінотеатру Philips HTS5000W на частоті 500 Гц 

Рис. 2. Акустичне поле у приміщенні з встановленою апаратурою 
домашнього кінотеатру Philips HTS5000W на частоті 6000 Гц 
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Характеристики звукового поля у зоні прослуховування для системи домаш-
ніх кінотеатрів наведені у табл. 1. 

Таблиця 1. Характеристики звукового поля в зоні прослуховування для системи до-
машнього кінотеатру Philips HTS5000W на різних частотах 

Частота, Гц 

Характеристики звукового поля у зоні прослуховування 

Середній рівень звуку, дБ 
Нерівномірність звукового поля, 

дБ 

500 111,58 2,74 

6000 111,50 2,53 

Таким чином, при створені домашнього кінозалу потрібно враховувати не ли-
ше параметри і особливості приміщення, але й обґрунтовано підійти до вибору і роз-
міщення апаратури системи домашнього кінотеатру у ньому. 

Перелік посилань: 
1. Bogdanova N.V., Funsenko.V.V., Ponomarenko.V.A., Haidaienko.V.G. Of a

problems of creation and acoustic calculation of modern domestic cinemas. East 
European Scientific Journal. #11(39), 2018. 

2. HTS5000W/12 Philips Беспроводной домашний кинотеатр [Електронний ре-
сурс] – Режим доступу до ресурсу: https://www.download.p4c.philips.com/ 

Науковий керівник – к. т. н., доцент Богданова Н. В. 

ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ МОНІТОРИНГУ АУДІОВІЗУАЛЬНОГО РЯДУ 
В ТЕЛЕВІЗІЙНИХ СИСТЕМАХ 

Рівасовський М. О. 
КПІ ім. Ігоря Сікорського, кафедра звукотехніки та реєстрації інформації 

Телебачення і кінематограф як технічні системи зазнають на сучасному етапі 
серйозні трансформації. Впроваджено телебачення з високою чіткістю зображення, 
звукову складову телевізійних програм і фільмів у домашніх кінотеатрах відтворено 
за системою об'ємного звуку. Сформовано нові служби: за запитом телебачення, 
мобільне телебачення. Саме тому необхідно висвітлити питання вдосконалення про-
цесу контролю якості цифрових телевізійних програм із використанням критерію яко-
сті відеозображення, яке передають існуючими засобами систем ефірного, супутни-
кового та кабельного телебачення до кінцевого споживача [1-4]. 

Для забезпечення якісної доставки ТВ програм (зображення, звуковий супро-
від, дані) передбачено контроль і вимірювання в усіх ланках тракту від джерела про-
грам до пристроїв відтворення. Стандартизація методів оцінення технічної якості 
програм мовлення дає змогу порівнювати результати і зіставляти їх з даними, отри-
маними у різних пунктах контролю та вимірювань. 

На даний момент провайдери надають абонентам достатню швидкість Ін-
тернету, що цілком забезпечує передавання такого ресурсномісткого трафіку, як 
телевізійні потоки IPTV високої якості. На якість зображення можуть вплинути 
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тільки робота кодеру на передавальній стороні і сет-топ боксу. Для коректного 
відновлення сигналу на приймальній стороні, необхідно, щоб всі UDP пакети на-
дійшли до одержувача вчасно і в правильній послідовності.  

За технологією BridgeTech MediaWindow можна оцінювати вхідний джит-
тер навіть для потоків з перемінним бітрейтом шляхом порівнювання їх значення 
DF відразу після джерела і у точці контролю на мережі. Система моніторингу 
BridgeTech принципово придатна не тільки для використання на мережах IPTV. 
Можливе використання мережі IP як транспортної мережі для побудови регіона-
льних і місцевих мереж цифрового кабельного телебачення. 

Для надання інформації про роботу мережі і про якість послуг, що надають за 
конкретний період часу має бути передбачена можливість формування інформатив-
них звітів. Таким чином, побудова ефективної системи моніторингу є комплексним 
завданням, кожен з факторів якої в тій чи іншій мірі впливає на її ефективність, а, от-
же, і на якість послуг.. Система моніторингу має бути гнучкою і масштабованої, що 
надає можливість адаптації під будь-які вимоги провайдера. Такими властивостями 
можна характеризувати рішення на базі обладнання компанії BridgeTech, офіційним 
представником якої на території України є компанія DEPS. 

Отже, розглянувши методи моніторингу аудіовізуального ряду, можна зроби-
ти висновок, що поліпшення контролю якості ТВ сигналу шляхом удосконалення мо-
ніторингу та швидкого реагування на погіршення може забезпечити високу якість ві-
деоконтенту. 

 
Перелік послань: 
1. VideoBridge [Електронний ресурс] Режим доступу: https://jitsi.org/jitsi-

videobridge/. 
2. Digital system video monitoring [Електронний ресурс] Режим доступу: 

http://www.sencore.com/monitoring. 
3. OpenNET: статья – Способы ограничения полосы пропускания на сетевых 

устройствах (ipfw rate-limit cisco linux freebsd limit shaper bandwidth) [Електронний ре-
сурс] Режим доступу: https://www.opennet.ru/base/net/shaper_example.txt.html. 

4. Тракт передачи цифровых сигралов [Електронний ресурс] Режим доступу: 
ttp://prava.com/ТРАКТ%20ПЕРЕДАЧИ%20СИГНАЛ%20ЦИФР%20ТВ%20и%20сигналы
%20контроля.pdf. 

 
Науковий керівник – к. т. н., професор Пілінський В. В. 

 
 
 
 

ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРЯМИХ ВІДЕОТРАНСЛЯЦІЙ 
 

Синиця О. А., Канцедал О. В. 
КПІ ім. Ігоря Сікорського, кафедра звукотехніки та реєстрації інформації 

 
Процедура трансляції відео складається з 6 основних етапів: зйомки, стис-

нення, передавання через локальну мережу від енкодера до медіа-сервера, переда-
вання через інтернет, декодування і відображення на пристрої користувача (рис. 1) 
[1]. 

https://deps.ua/katalog/encoder-transcoder.html
http://www.sencore.com/monitoring
https://www.opennet.ru/base/net/shaper_example.txt.html
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Рис. 1. Схема процесу відеотрансляції 
 
Розглянемо основні затримки на кожному з етапів і можливості їх усунення: 
1. На етапі зйомки відео затримка залежить від камери, яку використовують. 

Зазвичай вона складає менше 1 мс, тому, вибираючи пристрій, необхідно звертати 
увагу на його споживчі якості – кодеки та протоколи, якість зображення, вартість і 
т. д. 

2. Етап стиснення відео – зменшення його розміру завдяки стисненню потоку 
за допомогою відповідного кодека. Перебіг цього етапу досить важливий, тому що він 
безпосередньо впливає на роботу всієї подальшої послідовності. 

Перевагу краще віддати апаратним рішенням, тому що програмні збільшують 
час, необхідний для роботи з ресурсами, і на витрати операційної системи. Якщо ко-
дер налаштовано правильно, затримка буде незначною, але він задає бітрейт ре-
зультуючого потоку та його тип. 

Розрізняють змінний бітрейт VBR (Variable Bitrate) і постійний бітрейт CBR 
(Constant Bitrate). Перевагою VBR є те, що він видає потік з найкращим співвідно-
шенням якості зображення та кількості даних. Але й він потребує більше обчислюва-
льних потужностей. Крім того, в випадку, коли бітрейт перевищує пропускну здатність 
каналу, відбувається буферизація на етапі декодування. Тому для потокового пере-
давання відео з малою затримкою рекомендовано використовувати саме CBR [2]. 

3. Затримку на наступному етапі визначає загалом робота мережі між коде-
ром і медіа-сервером. Значну роль відіграє налаштування буфера під час стиснення і 
накладні витрати медіа-протоколу, що використовується. Тому, з метою зменшення 
часу затримки, варто вказати мінімальну кількість кадрів для буфера кодера і вста-
новити його якнайближче до медіа-сервера [3]. 

4. Етап передавання через Інтернет в більшості випадків дає найбільшу за-
тримку, мінімізувати яку можливо шляхом використання ефективного медіа-сервера, 
відповідного протоколу і надійного Інтернет-з'єднання. 

5. Суттєво вплинути на швидкість передавання може також і етап декодуван-
ня. Щоб компенсувати недостачу даних (пам'ятаємо про попередні кроки), буфер на 
приймальному боці повинен містити дані одного повного усередненого періоду з ура-
хуванням мережних затримок. Тому буфер може містити від декількох GOP (GOP - 
group of pictures) до декількох кадрів, залежно від параметрів кодера і стану мережі. 
Більшість пристроїв відтворення приймають за мінімальне значення буфера 1 с і під 
час роботи змінюють його. Мінімально можливий об’єм буфера досягають шляхом 
використання апаратних декодерів [4]. 

6. На фінальному кроці відображення час затримки досить малий і залежить 
від можливостей апаратних засобів. 

Таким чином, під час прямої трансляції сумарна затримка передавання відео-
контенту становитиме 5-7 с (табл. 1). 
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Таблиця 1 – Затримка передавання на кожному етапі онлайн трансляції 
 

Етапи 1 2 3 4 5 6 ∑ 

Час затримки до 1 мс 0,5 - 1 с 1 - 2 с до 3 с 1 с менше 0,5 мс 5-7 с 

 
Загалом, зменшення часу проходження сигналу є досить серйозним і необ-

хідним в процесі створення потокових відеотрансляцій, воно вимагає підбору прави-
льних компонент і їх ретельного налаштування. 

 
Перелік посилань: 
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2. Характеристики LiveU [Электронный ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.liveu.tv. 
3. Рекомендуемые настройки кодирования [Електронний ресурс] – Режим до-

ступу: https://support.google.com/youtube/answer/1722171?hl=ru. 
4. Оптимизация передачи корпоративного видео по беспроводной локальной 

сети [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.cisco.com/web/ 
RU/downloads/broch/Cisco_VideoStream_work_071212. 
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ЗАСТОСУВАННЯ ПРОСТОРОВОГО ЗВУКУ 
ДЛЯ ПІДСИЛЕННЯ ЕФЕКТУ ПРИСУТНОСТІ 

В СЕРЕДОВИЩІ ВІРТУАЛЬНОЇ РЕАЛЬНОСТІ 
 

Смоленська О. І. 
КПІ ім. Ігоря Сікорського, кафедра звукотехніки та реєстрації інформації 

 
На сучасному етапі розвитку системи кінопоказу та звуковідтворення най-

більш відомою системою формування просторового звуку є DolbyAtmos. Головною 
особливістю даної технології є об’єктно-орієнтовний метод розподілення фонограм. 
Цей метод полягає в тому, що кожна складова загальної звукової картини має своє 
місце в просторі. Головним завданням під час реалізації зазначеної технології є фо-
рмування траєкторії руху звуку в просторі. До 2017 року систему DolbyAtmos викори-
стовували переважно в кінотеатрах, тому що таким чином можна явно реалізувати 
принцип «занурення» глядача в атмосферу відтворюваного відеосюжету. 

Головним засобом для формування віртуальної реальності є VR (virtual 
reality) окуляри. Наразі існують різні види VR окулярів, а саме: 1) такі, що безпосере-
дньо з’єднані з комп’ютером, 2) такі, що безпосередньо з’єднані з телефоном та 3) 
повністю автономні моделі, що функціонують повністю самостійно – без зв’язку зі 
сторонніми пристроями. VR окуляри функціонують з використанням принципу біноу-
рального ефекту та мають такі основні складові, як дві лінзи, на кожну з яких транс-
люються різні зображення для правого та лівого ока, відзняті на дві камери, відстань 
між якими така сама як і між очима людини. Недоліком такої системи є те, що кут 
огляду камери менший ніж у очей людей. Чим якісніше відзнятий відеофайл, тим ре-
алістичніше відчувається ефект присутності під час перегляду. 

http://www.cisco.com/web/
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У період з 2015 до 2018 року DolbyLab досліджували рефлекторні особливос-
ті органів чуття під час перегляду відеофрагментів. Після даних досліджень було 
зроблено висновок та підтверджено факт того, що якість сприйняття та ефект прису-
тності посилювались у разі прослуховування звуку, що відповідав формату віртуаль-
ної реальності. Тому, було вирішено реалізувати принцип формування просторового 
звуку під час застосування технології віртуальної реальності. 

Принцип формування звуку для трансляції його в навушниках такий самий, як 
і принцип, реалізований в DolbyAtmos для кінотеатрів, але кодування головного фай-
лу звукової доріжки відбувається із застосуванням кодека MPEG-4. Відтворюють та-
кий звук за допомогою високоякісних та добре звукоізольованих навушників. Важли-
вим моментом є процес зведення усіх звукових доріжок, їх може бути до 128, в один 
звуковий файл з урахуванням рівня гучності та частотного діапазону кожної. 

Відтворення просторового звуку для VR-систем реалізують із застосуванням 
стерео навушників разом з датчиками положення глядача в просторі. В 2016 році це 
було реалізовано корпорацією Google в технології Omnitone. Передавання звукового 
сигналу відбувається залежно від місцезнаходження голови глядача. Тобто відбува-
ється фіксація положення голови і до цього положення роблять прив’язку звукового 
каналу – все, як в реальному житті. Отже якщо ви хочете почути певний звук краще 
правим вухом, то можете тільки повернути голову в потрібному напрямку. 

Як підсумок, можна зазначити, що для повного «ефекту занурення» треба 
враховувати як зорові  так і слухові особливості глядацького сприйняття. Для більш 
комфортного сприйняття кінофільмів і відеосюжетів просторовий звук має стати не-
від’ємною складовою в організації якісного перегляду із застосуванням VR-систем. 
Певним недоліком можна вважати підвищення ціни перегляду через необхідність за-
стосовувати додаткові технічні засоби, але з огляду на досвід розвитку сучасних ін-
формаційних технологій можна бути впевненим, що таке підвищення буде не знач-
ним. 

 
Науковий керівник – к.т.н., доцент Лазебний В. С. 

 
 
 
 

ВИКОРИСТАННЯ СЕРВІСІВ АУДІОВІЗУАЛЬНИХ ДАНИХ 
В ЕФІРНОМУ ТЕЛЕВІЗІЙНОМУ МОВЛЕННІ 

 
Степаненко В. І. 

КПІ ім. Ігоря Сікорського, кафедра звукотехніки та реєстрації інформації 
 

Ефективна організація процесу телевиробництва в сучасних умовах не може 
обійтись без використання автоматизованих систем. Вони виконують ряд задач із 
врахуванням особливостей роботи кожної ланки виробництва. Випускова ланка вже 
давно не обмежується апаратними відеомікшерами. Адже на профільному ринку їх 
доволі багато, разом з тим, зазвичай, це – недешеві системи з фіксованим набором 
конфігурацій. Програмні рішення дозволяють їх розширити й урізноманітнити. Так, 
особливо, після переходу на цифрове мовлення, на телебаченні почали активно ви-
користовувати сервіси аудіовізуальних даних. 

Розглянемо досвід використання сервісів Telestream Wirecast та StudioCoast 
vMix. Однією з ключових задач, які вирішують дані сервіси, є організація запису та 
потокового мовлення. 

Видача програмного сигналу може здійснюватись на апаратний вихід, а також 
через авторизовану публікацію наживо на різноманітних медіаплатформах з можли-
вістю відслідковувати статистичні характеристики безпосередньо в програмі. Докла-
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дніше про цей набір функціоналу та проблематику його роботи буде розглянуто в 
подальшому дослідженні. 

Останні версії обох програмних сервісів передбачають здійснення відеодзвін-
ків за посиланням в браузерах віддалених спікерів, а також плашки з оглядом соціа-
льних мереж. Останнє реалізоване в Wirecast на елементарному рівні, у vMix – як 
окрема підпрограма з можливістю браузерного (віддаленого) керування. Як і в попе-
редніх версіях обох програм можна створювати блоки з рахунком спортивних змагань 
чи результатами голосування, різноманітні плашки, титри, а також полівікна. 

На відміну від програми Wirecast сервіс vMix не має загальношарової стру-
ктури випускових одиниць. В ньому реалізована можливість створення шарів лише 
в одиницях. В Wirecast на додачу до цього є можливість накладання незалежних 
по тривалості одиниць шарів. 

Розглянемо візуальну організацію програми «Пізній ранок шоу», яка виходить 
що будня на каналі UA:Культура. Студійні плани розмежовуються вхідними й вихід-
ними заставками, відбивками рубрик, а також випуском погоди, реальними та псев-
довключеннями. Оскільки це – ранкове розважально-інформаційне шоу, під час про-
грами в ефірі також виводиться візуалізований годинник. Реалізовано це на базі двох 
програм на різних ПК: vMix (External-вихід) та VgEdit (графічна станція) відповідно. 
Для зведення видачі цих типів в єдиний вузол необхідно у vMix налаштовувати 
кожну випускову одиницю. Це не зручно, оскільки той самий набір дій працівника 
дублюється на 50-100 одиниць. У випадку використання Wirecast ми б мали окремі 
незалежні шар з годинником та шар з тими самими одиницями. Для ще більшої зруч-
ності можна налаштувати «гарячі» клавіші на базовій клавіатурі, а у випадку недо-
стачі – додатково підключати MIDI-контролер. 

Окремо варто зазначити, що під час ефіру програмний годинник має бути си-
нхронізований з довіреним джерелом. Це важливо, коли телевізійне виробництво 
набуває певних масштабів, в мовленні є перерви на рекламу, яку запускає окремий 
відділ. 

В «Пізньому ранку шоу» сервіс vMix, фактично, виступає в ролі медіаплеєра, 
сигнал з його програмного виходу виводиться до ефіру через режисерський пульт, 
так само, як і студійні камери, сигнал від портативних систем відеотрансляцій або 
включень Skype. Такий підхід пов’язаний із розмежуванням оперативної роботи чле-
нів творчої групи з неоперативною. Вже під час ефірного часу програми на сервер 
можуть завантажуватися нові матеріали, що дозволяє, в таких умовах, підготувати й 
адаптувати його для видачі. Ще один підхід ґрунтується на повній автономності си-
стеми при завчасні готовності матеріалів. Обидва сервіси дозволяють вирішувати 
виробничі задачі, використовуючи будь-який з цих підходів. 

Для роботи з Wirecast краще використовувати широкий екран. Це зумовлю-
ється акцентами розробників на візуальну складову проектів: графічні налаштування 
в останніх версіях програми можуть бути відкритими лише в бічній висувній панелі,в 
той час, як додаткові сервіси потребують окремих вікон, що може стати незручністю. 
Перевага vMix в тому, що в ньому органічніше поєднані аудіомікшер (для кожної ви-
пускової одиниці) з віконною організацією графічних та інших налаштувань. Викорис-
тання позначень кольором вносить в ергономічні характеристики свій внесок. Разом з 
тим, наприклад, підсилення та пониження рівнів аудіосигналу здійснюється в різних 
вікнах, на відміну від Wirecast – діапазон налаштування рівнів звуку на фейдері в 
останньому сервісі коливається від -∞ до +6 дБ. 

В підсумку також звернемо увагу, що телевізійники творчого спрямування, які 
нетривалий час працюють з програмою vMix, рекомендують використовувати його 
через нібито менші витрати ресурсів центрального процесора, порівняно з Wirecast. 
Насправді, цей висновок є дещо хибним, адже, зокрема, момент додавання нових 
файлів під час відтворення в ефірі наявних відеороликів негативно впливає на в і-
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зуальну складову останніх – може виникнути затримка, різке зменшення фактичної 
частоти кадрів або навіть некерований стоп-кадр. 

Отже, вибір сервісу аудіовізуальних даних ґрунтується на оцінці рівня склад-
ності задач, які ставить перед творчим об’єднанням керівник проекту, в симбіозі з 
наявним технічним забезпеченням. Використання таких сервісів змістило акценти 
вимог їх до апаратного забезпечення в напрямку можливостей мережі. 

Науковий керівник: – д.т.н., професор Власюк Г. Г., к.т.н., доцент Попович П. В. 

ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ДОПОВНЕНОЇ РЕАЛЬНОСТІ В СФЕРІ ОСВІТИ 

Усатенко В. Д. 
КПІ ім. Ігоря Сікорського, кафедра звукотехніки та реєстрації інформації 

Використання технологій доповненої та віртуальної реальності в освіті вель-
ми перспективне, бо вже зараз студенти оперують величезною кількістю інформації, 
засвоєння якої залежить від ефективності подачі. Технологія дозволяє занурювати 
студентів у віртуально створене навчальне середовище, максимально залучаючи їх 
до навчального процесу, що надає найбільш високий за ефективністю результат. Су-
часна динаміка змушує студентів знаходити інструменти, що дозволяють максималь-
но швидко та у повному обсязі засвоювати необхідні знання. 

Таким інструментом, який підвищує зацікавленість студентів, може стати 
ВР/ДР (віртуальної/доповненої реальності) – технології у навчанні. Та головною про-
блемою, при цьому, є створення якісного, цікавого та відповідного своєму часу 
ВР/ДР-контенту, який засвоювався би в ігровій формі. 

Доповнена реальність – це техніка візуалізації, яка пов’язана з комбінуванням 
об’єктів реального світу та інформації, згенерованої за допомогою комп’ютера. Осно-
вною ідеєю ДР є суміщення справжньої реальності з цифровою. Загалом, така інфо-
рмація як зображення, аудіо, gps дані тощо накладаються на оточення реального 
світу, створюючи доповнене середовище. 

Розрізняють три основні функціональні характеристики доповненої реальнос-
ті: 1) комбінування об’єктів реального світу з віртуальними елементами, які 2) взає-
модіють у реальному часі, та які 3) відображаються на будь-якому дисплеї з ураху-
ванням положення у просторі (координати та кут нахилу). 

На рисунку показано місце ДР та ВР у спектрі змішаної реальності: 

Реалізація ДР може бути виконана різними методами. Спочатку була доступ-
на велика кількість веб-додатків, які зчитували QR (quick response) коди за допомо-



36 

гою веб-камер. Використовуючи QR коди (тобто, «маркери»), додаток накладав циф-
рову інформацію (3D анімацію) та відображав їх на екрані поверх/замість карток з 
маркером, коли користувач її переміщував. Іншим способом реалізації ДР були закрі-
плені дисплеї на голові. Одним з прикладів доповненої реальності є телевізійна пе-
редача чи спортивна трансляція: на картинку, зняту камерами, накладається інфор-
мація з текстом. 

Обмеження технології доповненої реальності 
Незважаючи на значні успіхи, досягнуті у кожній з вищеназваних сфер, все ж 

таки існують деякі обмеження. Системи ДР працюють з великою кількістю інформації 
реального світу. Тому, застосовані апаратні засоби мають бути мініатюрними та дос-
татньо швидкими для роботи з графікою. Крім того, строк роботи акумуляторів, що 
використовуються складними пристроями доповненої реальності, також обмежений. 
Системи ДР отримують та обробляють багато інформації, тому потребують належно-
го програмного забезпечення задля фільтрації, збереження корисних і видалення 
непотрібних даних, та їх зручного відображення. 

Засоби розроблення додатків доповненої реальності 
Засоби, що застосовуються для розроблення технології ДР залежать від типу 

поставлених задач та доступного обладнання для їх реалізації. Такі засоби розробки, 
як Daqri, MixAR і ZooBrust достатньо прості та не потребують великих навичок про-
грамування. Інші інструменти – що включають у себе набори SDK – ARToolKit, 
Unifeye Mobile SDK, Wikitude, було розроблено для створення серйозних проектів ДР. 
Дані інструменти є багатофункціональними та дозволяють розробникам створювати 
різноманітні додатки ДР для різних пристроїв. Проте, для роботи з інструментами 
SDK потрібно мати поглиблені знання та достатній досвід у програмуванні, напри-
клад, на Java та техніки 3D і віртуальної реальності. 

ВР/ДР-технології – це наступний крок в електронній освіті, який зробить на-
вчальний процес більш цікавим та доступним для багатьох людей. Застосування те-
хнологій віртуальної та доповненої реальності підвищить інтерес та залученість сту-
дентів, що збільшить якість та кількість засвоєння семантичного та емпіричного ма-
теріалу. 

Перелік посилань: 
1. https://developer.microsoft.com/en-us/windows/mixed-reality.
2. https://www.microsoft.com/en-us/windows/windows-mixed-reality.
3. https://unity3d.com/ru/partners/microsoft/mixed-reality.
4. https://ain.ua/special/tcdc-sensorama/.
5. https://planetvrar.com/windows-mixed-reality/.

Науковий керівник – ст. викладач Батіна О. А. 

ДОСЛІДЖЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК НАПРАВЛЕНОСТІ 
ГУЧНОМОВЦІВ СИМЕТРИЧНОЇ СИСТЕМИ ТИПУ «ХРЕСТ» 

Фурсенко В. В. 
КПІ ім. Ігоря Сікорського, кафедра акустики та акустоелектроніки 

Ідея, покладена в основу дослідження полягає в тому, щоб безліч полів зі 
складною структурою можна подати простим і наочним способом як суперпозицію 
полів окремих джерел звукових коливань. Одним з найпростіших типів джерел є точ-
кове джерело або монополь. 

https://developer.microsoft.com/en-us/windows/mixed-reality
https://www.microsoft.com/en-us/windows/windows-mixed-reality
https://unity3d.com/ru/partners/microsoft/mixed-reality
https://ain.ua/special/tcdc-sensorama/
https://planetvrar.com/windows-mixed-reality/
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Дослідження проводиться з метою отримання характеристик спрямованості з 
якомога меншою шириною основного пелюстка в вертикальній площині випроміню-
вання і більшою – в горизонтальній. 

У роботі [1] були представлені розрахунки та проаналізовані характеристики 
спрямованості, коефіцієнти осьової концентрації акустичної системи, що складається 
з ненапрямлених випромінювачів – подвійний лінійний масив. В даній роботі пред-
ставимо результати дослідження випромінювачів симетричної системи типу «хрест» 
за допомогою системи MatLab. 

Розташуємо гучномовці по симетричній системі типу «хрест» декількома ва-

ріантами (рис. 1) та з однаковою довжиною один від одного       м. 

а)      б)     в) 

Рис. 1. Системи типу «хрест»: а) тип АА, що складається із 5 елементів; 
б) тип АВ, що складається із 9 елементів; в) тип АС, що складається із 13 елементів 

Проведене моделювання показало, що на частоті 125 Гц характеристики 
спрямованості системи симетричного хреста при різній кількості елементів є практи-
чно ненаправленими. На частоті 250 Гц у всіх системах присутній тільки головний 
максимум, що загострюється при подальшому зростанні частоти. Причому зменшен-
ня кута розкриву основної пелюстки і в горизонтальній, і у вертикальній площинах 
відбувається однаково. Тому характеристика спрямованості має практично круглу 
форму в розрізі паралельному площині XOY (площині випромінювачів). Для одного і 
того ж значення частоти при збільшенні кількості елементів також відбувається зме-
ншення кута основного пелюстки. 

Для системи АС на частоті 500 Гц, а для систем АА і АВ з певного значення 
кута відбувається збільшення характеристики спрямованості. 

На частоті 2000 Гц для всіх систем з'являються додаткові поодинокі макси-

муми при одному і тому ж значенні кута   58,2 . Також на цій частоті для системи АС 
крім одиничного додаткового максимуму спостерігається ще два однакових додатко-
вих (але менших) підйому характеристики спрямованості, для системи АВ – тільки 
один. При подальшому зростанні частоти звужуються і збільшується їх кількість, але 
рівень – залишається постійним. 

Із зростанням частоти відбувається збільшення кількості одиничних додатко-
вих максимумів для всіх систем. Причому для однакових частот максимуми додатко-
вих одиничних пелюсток для всіх систем спостерігається для одних і тих же значень 

кута  , утворюючи ряд значень: 2000 Гц:      ; 4000 Гц:        та      ; 8000 Гц: 
 ;       ;       та      . 

При збільшенні кількості елементів значення максимуму коефіцієнта осьової 
концентрації (КОК) збільшується. Абсолютний максимум КОК спостерігається для 
системи АС. 

Таким чином, дослідження проведені є відносно новими для електроакустики, 
тому, не зважаючи на побудову простих математичних моделей, мають в першу чер-
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гу вагоме значення теоретичних задач прикладної акустики. Надалі доцільним є про-
довження досліджень з урахуванням фізичних властивостей елементів та їх взаємо-
дій. 

Перелік посилань: 
1. Bogdanova N.V., Funsenko.V.V., Ponomarenko.V.A., Haidaienko.V.G. 

Computer modeling radiating systems in the form of double linear massif. East European 
Scientific Journal. #11(39), 2018. 

Науковий керівник – к. т. н., доцент Богданова Н. В. 

ПРОБЛЕМИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЗВУКОЗНІМАЧІВ 

Шевченко І. А. 
КПІ ім. Ігоря Сікорського, кафедра звукотехніки та реєстрації інформації 

Звукознімач – пристрій, що перетворює енергію коливання струн в елект-
ричний струм. За принципом дії звукознімачі діляться на п'єзоелектричні, електро-
магнітні та оптичні. Також всі звукознімачі можна поділити на активні і пасивні. Ак-
тивні звукознімачі мають вбудований підсилювач. 

Найбільш популярні електромагнітні звукознімачі. Якість звуку таких звуко-
знімачів залежить від декількох параметрів. А саме: 

 Магнітний момент – більше значення забезпечує більший об’єм  в
звучанні, сильно виражені високі частоти. 

 Геометрія магнітного поля – чим більша широта дії, тим більший
спектр гармонік в звуці, особливо на середніх та низьких частотах. 

 Діаметр проводу, яким намотано звукознімач. Менший діаметр прово-
ду, робить сигнал сильнішим, але з меншим вмістом високих частот, при однаковій 
кількості витків. Якщо обмотка має однаковий опір, то при товстому проводі сигнал 
слабший і більш виражені високі частоти. 

Зміна форми магніту, кількості витків або діаметра проводу має великий 
вплив на звучання струни. 

Чим ширше котушка, тим вона більше вловлює вібрацій від струни, збіль-
шуючи гармонійне багатство звучання, особливо в середньому і басовому діапа-
зоні. Є декілька типів звукознімачів в залежності від виконання котушок. 

Одинарні, або вузькі котушки – сингл (single) – зменшують гармонійне ба-
гатство, але забезпечують підйом на високих частотах. 

Подвійні котушки – хамбакери (humbuckers) – автоматично потрапляють в 
більш широку категорію звучання. Дві обмотки фокусуються на струни, кожна ко-
тушка впливає на різні частоти в більшій або меншій мірі. Одна може бути сфоку-
сована до піку певної частоти і гармоніки, а інша – ні. Такі звукознімачі більш скла-
дні та коштують більше. 

У хамбакерів менше впливу на високі частоти, ніж у синглів, але збільшен-
ня гармонік в звуці, на середніх і низьких частотах. 

Додаткові фактори впливу на звук: 

 Незбалансовані котушки – можуть змінити звук хамбакера.

 Підключення (збільшення) проводів котушки – зменшує яскравість
звуку, оскільки збільшення ємності ефективно знижує частоту резонансного піку. 
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Таким чином вибір звукознімача визначається його ціною та  вимогами до 
якості звучання. 

Перелік посилань: 
 
1. Владимир Колпаков. Звукосниматели и их основные свойства 

http://guitar.ru/articles/pickup/sound-pickup_317.html. 
 

Науковий керівник: – к.т.н., доцент Оникієнко Ю. О. 
 
 
 

 

http://guitar.ru/articles/pickup/sound-pickup_317.html
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ТЕХНОЛОГІЇ ТА МЕРЕЖІ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ 
АУДІОВІЗУАЛЬНОГО КОНТЕНТУ 

 
Керівник к.т.н., доцент Лазебний В. С. 
Секретар к.т.н., доцент Попович П. В. 

 
 
 
 

ПРИНЦИПИ ПРОСТОРОВО-ЧАСОВОГО КОРЕЛЯЦІЙНОГО 
ОБРОБЛЕННЯ СИГНАЛІВ 

 
Баранчук О. О. 

КПІ ім. Ігоря Сікорського, кафедра звукотехніки та реєстрації інформації 
 
Класична система з кодовим розділенням сигналів (CDMA) передбачає кана-

лоутворення на фізичному рівні, при якому застосовано метод прямої послідовності 
для розширення спектру, за якого двійковий сигнал на виході  перетворено в псевдо-
випадкову послідовність (ПВП), що надалі застосовується для модуляції несучої. Та-
ка технологія є відносно простотою та недорогою, але також має ряд недоліків, що не 
дають розкрити можливості цієї технології повністю. 

До недоліків технології віднесено недосконалість кореляційних властивостей 
ортогональних розширюючих послідовностей (ОРП) та асинхронний режим при пе-
редаванні сигналу від мобільної станції (МС) на базову (БС). Кореляційні властивості 
описують можливості систем з CDMA до боротьби із завадами і встановленні надій-
ного багатоканального зв’язку. При прийомі в асинхронному режимі  з’являються до-
даткові міжканальні завади. 

Кореляційне оброблення сигналів (КОС) в часовому розумінні є базою для 
створення інтерфейсів з CDMA, в яких канали фізичного рівня утворюються методом 
прямої послідовності для розширення спектру DSSS за допомогою ОРП. КОС вико-
ристовується для покращення завадозахищеності каналу передавання сигналу, але 
його вплив на просторову вибірковість зостається недослідженим, оскільки час та 
простір взаємнозалежні згідно законів класичної електродинаміки. 

Просторово-часове кореляційне оброблення сигналів (ПЧ-КОС) являється та-
ким видом оброблення, де відгук процесора (корелятора) залежний від часових па-
раметрів сигналу, що приймається, та від просторових параметрів станції, що його 
згенерувала та відправила [7, 8]. Вагомим чинником є те, що взаємне розташування 
МС та БС впливає на визначення параметрів синхронізації між цими станціями. При 
просторовому обробленні сигналів приймально-передавальні антени на БС заміню-
ються на антенні решітки (АР), так як АР мають здатність захоплювати енергію сиг-
налу від МС у більшій мірі, а такою надають рознесення для приймачів БС у просторі 
і формування діаграми спрямованості, що збільшує пропускну здатність в системах 
CDMA. Системи з ПЧ-КОС містять АР для просторового оброблення сигналів та блок 
кореляційного оброблення, що виконує узгоджену фільтрацію як оброблення сигналу 
в часовій області. 

Взаємозв’язок простору і часу при просторовому КОС надає можливість сфо-
рмувати дворівневу характеристику спрямованості (ХС), в якій є дві компоненти, а 
саме адитивна компонента (ХС за потужністю) та мультиплікативна компонента; дані 
компоненти  перемножуються, саме тому за тієї ж смуги частот і конструкції АР мож-
на отримати вищу просторову вибірковості, ніж у АР з лінійним обробленням. АР з 
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просторовою вибірковістю складається з трьох антенних елементів секторного ви-
промінювання та блоку кореляційного оброблення сигналів. 

Для системи з ПЧ-КОС для подолання недосконалих кореляційних властиво-
стей ОРП, що зумовлюють появу багатьох видів завад (багатопроменеві завади, між-
канальні завади) використовують LAS або ZCZ коди. Ці коди мають переваги у вико-
ристанні перед традиційними ОРП, а саме їх кореляційні функції містять області, у 
яких значення кореляції рівне нулю, тобто у цих областях відсутні міжсимвольні за-
вади та багатопроменеві завади доступу, у результаті чого збільшується потужність 
та швидкість передавання біт. 

Отже, запропонований підхід до синхронізації передбачає, що початкова фа-
за генераторів всіх МС залежна не від фази прийнятого пілот-сигналу БС, а від їх 
віддаленості до БС. Даний принцип синхронізації розширює принцип КОС до ПЧ-
КОС. Використання LAS, ZCZ ОРП дозволяє боротися із міжсимвольними та багато-
променевими завадами доступу, і за рахунок цього збільшити потужність та швид-
кість передавання інформації. 

 
Перелік посилань: 
1. Ипатов В.И. Широкополосные системы и кодовое разделение сигна-

лов. Принципы и приложения. – К.: «Техносфера», 2007. – 488 с. 
2. Кремер И.Я., Кремер А.И., Петров В.М.; под.ред. И.Я. Кремер. Про-

странственно-временная обработка сигналов. – М.: Радио и связь, 1984. – 223 с. 
3.  Мазуренко О.В. Характеристики спрямованості антенних систем ство-

рені на основі кореляційних властивостей сигналів. // Сучасні проблеми радіотехніки 
та телекомунікацій «РТ-2010»: Матеріали 6-ої м.м.н.-т.к – Севастополь:«Вебер», 
2010. – 213 с. 

4. И.А.Гепко. Комплементарные и спектрально-эффективные коды в ради-
отехнологиях четвертого поколения: монография / И. А. Гепко. – К.: Зв'язок, 2008. – 
215с. 

 
Науковий керівник – к.т.н., доцент. Лазебний В. С. 

 
 
 
 
 

БЕЗПРОВОДОВА ТЕХНОЛОГІЯ AJAX JEWELLER 
В СИСТЕМАХ РАДІОЗВ’ЯЗКУ 

 
Безпрозванний М. 

КПІ ім. Ігоря Сікорського, кафедра звукотехніки та реєстрації інформації 
 
Jeweller – нова власна безпроводова технологія радіозв’язку для систем без-

пеки від компанії AJAX, яка не поступається своєю надійністю класичному проводо-
вому з’єднанню. Тобто, інформація від хабу в структурі охоронної системи, переда-
ється до датчиків або у зворотному напрямі не на основі класичних технологій 
Bluetooth чи Wi-Fi. Ця технологія насамперед, вирізняється і підвищеним рівнем за-
хисту даних, які передаються в системі. Крім цього, пристрої які функціонують на ос-
нові названої технології весь активний час підтримують мінімально необхідний рівень 
потужності задля забезпечення економії заряду елементу живлення, наприклад це 
стосується датчиків руху. 

Хаб в розрізі технології Jeweller обладнано двома антенами і через це він 
працює за принципом прийому найкращого радіосигналу з функцією перемикання. 
Обладнання Ajax працює на декількох частотах і якщо відбувається придушення сму-
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ги, то це буде ознакою створення сигналу тривоги системи охорони приміщення. До 
того ж, забезпечується і певний захист датчиків від зламу, оскільки сам хаб перевіряє 
рівень сигналу кожні 12 сек. 

Слід відмітити, що при передаванні даних від хабу до хмарного середовища 
використовується шифрування інформації на основі алгоритму AES. Іншими слова-
ми,  при передачі даних від ajax Hub до пристрою і від пристрою до хмарного сере-
довища всі дані упаковуються в мікропакети та надійно шифруються за допомогою 
власного алгоритму jCrypt з плаваючим ключем. 

В рамках дослідження проведено тест радіозв’язку за допомогою безпрово-
дової технології AJAX Jeweller в стандартній для Києва панельній багатоповерхівці, 
де централь AJAX Hub встановлено на 6 поверсі 4 під’їзду, а датчик руху AJAX 
Motion protect знаходився на 3 поверсі 1 під’їзду, причому виміряна відстань між ними 
становила більше 500 м. До речі, на основі технології Jeweller можна збільшити відс-
тань до 2 км [1]. На рисунку 1 наведено числові параметри тесту. 

 

 
 

Рисунок 1. Тест радіозв’язку 
 

На основі отриманих результатів можна відмітити, що система безпеки AJAX 
на основі безпроводової технології Jeweller, працює відмінно і показує високий рівень 
якості з’єднання на великій відстані долаючи радіозавади різної природи, що генеру-
ються електронними приладами в різних квартирах будівлі. 

 
Перелік посилань: 
1. Технічні характеристики системи AJAX Jeweller [Електронний ресурс]. Ре-

жим доступу: https://ajax.systems/ru/jeweller/. 
 

Науковий керівник – к. т. н., доцент Трапезон К. О. 
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РАДІАЦІЙНО ЗАХИЩЕНІ СИСТЕМИ ВІДЕОСПОСТЕРЕЖЕННЯ 
 

Кіблик Д. О. 
КПІ ім. Ігоря Сікорського, кафедра звукотехніки та реєстрації інформації 

 
Радіаційно захищені системи відеоспостереження, які можуть постійно відс-

лідковувати ключові сфери обладнання та обладнання, стають все більш важливи-
ми, оскільки оператори атомних електростанцій мають на меті скоротити час перебу-
вання та мінімізувати дозу отриманої радіації. 

Відеоспостереження може використовуватися на атомних електростанціях 
для перевірки обладнання, спостереження за критичним обладнанням, а також 
для ознайомлення з робочими місцями в навчальних цілях. 

Як правило, немає регуляторних вимог стосовно захищеності камер відеос-
постереження, що використовуються на атомній електростанції, однак камери, вста-
новлені у захисному середовищі, як правило, мають бути сейсмо-захищеними (щоб 
запобігти потенційному пошкодженню, котре може привести до падіння камери під 
час землетрусу). Замовник визначає вимоги до камери, вони зазвичай вибирають 
комбінацію камер, придатних для різних задач. Деякі з високим, середнім або низь-
ким захистом від випромінювання. Це рішення залежить від таких факторів, яка мак-
симальна (загальна тривалість) загальна доза, максимальна (динамічна) потужність 
дози, інтервал обслуговування та вартість послуги (запасні частини та робоча сила). 

Існує два основних типи радіаційно захищених технології відеоспостережен-
ня: камери цифрового електронного променя у старому стилі (катодно-променева 
трубка) або цифрові технології, такі як CCD (зарядний пристрій) та CMOS (компле-
ментарні металеві оксидні напівпровідники), які виробляються за допомогою напівп-
ровідника замість вакуумної трубки. Загалом, камерні трубки мають більшу радіацій-
ну стійкість і потребують менше технічного обслуговування, ніж технологія 
CCD. Проте трубчасті камери можуть мати більші витрати на технічне обслуговуван-
ня, а зображення може бути пошкоджене, вигорівше або буде відставання кадру та 
перезавантаження . 

Трубні камери включають R981, що постачається компанією Mirion 
Technologies та Diakont D70. Обидва ці конструкції, розміщені в корпусі з нержавіючої 
сталі, мають захист до випромінювання 1 MGy або 108 Rad та здатні працювати при 
температурі навколишнього середовища до 55   C в повітрі. 

В даній роботі надані рекомендації по застосуванню сучасних камер відеос-
постереження, та покращенню їх захисту від іонізаційного випромінювання, проведе-
но аналіз технічної реалізації з виявленням головних переваг і недоліків. 

 
Науковий керівник – д.т.н. професор Розорінов Г. М. 

 
 
 
 

ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ РАДІОЧАСТОТНОЇ 
ІДЕНТИФІКАЦІЇ В СИСТЕМАХ IIoT 
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КПІ ім. Ігоря Сікорського, кафедра звукотехніки та реєстрації інформації 
 

Радіочастотна ідентифікація (Radio Frequency Identification, скорочено RFID) – 
це сучасна технологія автоматичної ідентифікації, що дозволяє автоматизувати про-
цес збору та обробки інформації безконтактним способом. 
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Сфера застосування RFID постійно розширюється. Технологія затребувана в 
галузях, де потрібний контроль переміщення об'єктів, інтелектуальні рішення авто-
матизації, здатність працювати в жорстких умовах експлуатації, безпомилковість, 
швидкість і надійність. 

Основні процеси, що піддаються автоматизації за допомогою системи радіо-
частотної ідентифікації: 

1. На виробництві за допомогою RFID ведеться облік сировини, контролю-
ються технологічні операції, забезпечуються принципи JIT/JISі FIFO. RFID-рішення на 
виробництві забезпечують високий рівень і стабільність якості продукції. 

2. На складі за допомогою RFID в реальному часі відстежується перемі-
щення товарів, прискорюються процеси прийому і відвантаження, підвищується на-
дійність і прозорість операцій і знижується вплив людського фактора. RFID-рішення 
на складі забезпечує захист від втрати продукції. 

3. В індустрії споживчих товарів і роздрібних продажів RFID-системи відс-
тежують товар на етапах поставки, від виробника до прилавка. Товар вчасно вистав-
ляється на полицю, не залежується на складі і відправляється в ті магазини, де на 
нього високий попит. 

Технологія RFID має наступні переваги радіочастотної ідентифікації в порів-
нянні з подібними за призначенням: 

1. Ідентифікація об’єктів на великій відстані. 
2. Немає необхідності прямого контакту з об’єктом. 
3. Одночасне зчитування даних з декількох об’єктів. 
4. Можливість редагування інформації, не перериваючи технологічних 

процесів. 
5. Стійкість до погодних умов або умов середовища. 
6. Незмінний ідентифікатор, що гарантує захист міток від підробки. 
Технології радіочастотної ідентифікації це універсале рішення, яке може ав-

томатизувати та спростити різні процеси у таких галузях як: виробництво, технічне 
обслуговування, логістика, конструювання та інших. Яскравий приклад використання 
технології RFID для галузі виробництва: радіочастотну ідентифікацію використовують 
для визначення встановленого інструменту в обладнання, коректність розташування 
об’єктів у виробничій зоні. 

Для систем промислової автоматизації необхідно використовувати мітки, що 
здатні на протязі тривалого часу працювати в важких умовах промислового середо-
вища. RFID-мітки повинні мати рівень захисту IP67/IP69, здатні працювати при тем-
пературних режимах -40…90  C, можуть зберігати інформацію об’ємом до 10 Мбайт, 
мають стійкість до забруднень, подряпин та впливу хімічних речовин. 

RFID мітки для металу використовуються для обліку та відстеження метале-
вої продукції і промислового інвентарю, у будівельній галузі – для маркування про-
мислових конструкцій. RFID-мітки для металу відрізняються більшою дальністю зчи-
тування та високим ступенем захисту в агресивних умовах.  

Використання технології RFID в IIoT має цілий ряд переваг серед технологій 
для ідентифікації. Використання даної технологій спрощує процеси виробництва, за-
мінює людську працю і зменшує можливість помилки, забезпечує стабільну якість 
продукції, виконує швидкий пошук та ідентифікацію необхідного об’єкту. Системи 
RFID – універсальне рішення для різних галузей, яке легко інтегрується і масштабу-
ються. 

 
Перелік посилань: 
1. Макаренко В.В. Системы радиочастотной идентификации компании 

HARTING // Электронные компоненты и системы, 2015, № 1. – С. 59-64. 
2. RFID-технологии в производстве [Електронний ресурс] – http://isup.ru/ 

articles/4/254/. 

http://isup.ru/
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3. Применение RFID в промышленной автоматизации [Електронний ре-
сурс] – http://asupro.com/gps-gsm/system/application-rfid-industrial-automation.html. 

4. Области применения RFID-систем [Електронний ресурс] – 
http://www.synertec.ru/oblasti-primeneniya-rfid-sistem.html. 

 
Науковий керівник – к.т.н., доцент Макаренко В. В. 

 
 
 
 
 

ТЕХНОЛОГІЯ ЗВ’ЯЗКУ МІЖ ТРАНСПОРТНИМИ ЗАСОБАМИ 
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Система комунікації між транспортним засобом та транспортним засобом 
(Vehicle-To-Vehicle, V2V) – це відносно новий тип мережі, в якій транспортні засоби 
використовують динамічний безпроводовий обмін даними, що створюється транспо-
ртним комп'ютером, системою керування, бортовими датчиками, між сусідніми тран-
спортними засобами. Комунікації даного типу використовуються головним чином для 
контролю дорожнього руху, надання оперативної інформації щодо щільності та шви-
дкості транспортних потоків міста, тобто для створення максимально безпечної та 
ефективної автомобільної мобільності. Обмін даними відбувається через автомобі-
льну Ad Hoc мережу (Vehicular Ad Hoc Networks – VANET). 

Автомобільна Ad Hoc мережа (від лат. Ad Hoc – спеціально, може бути засто-
совано тільки для цього) – децентралізований режим безпроводової мережі, коли 
клієнтські станції взаємодіють одна з одною, не використовуючи для цього точки дос-
тупу або Wi-Fi роутер. Такий режим має назву IBSS (Independent Basic Service Set) 
або Peer-to-Peer (точка-точка).  Для даного типу мережі потрібна мінімальна кількість 
обладнання – достатньо лише, щоб кожна станція була оснащена безпроводовим 
адаптером Wi-Fi. Кожен вузол бере участь в маршрутизації шляхом пересилання да-
них для інших вузлів, тому визначення того, які вузли пересилають дані, проводиться 
динамічно на основі мережевого з'єднання і використовуваного алгоритму маршрути-
зації. Ad Hoc мережа застосовується в основному для створення тимчасових мереж, 
наприклад, коли потрібно швидко з'єднати два комп'ютери для передачі даних, оскі-
льки таким мережам характерне самонастроювання та динамічність, тобто в них вуз-
ли можуть вільно переміщатися [1]. 

Для комунікації у автомобільній Ad Hoc мережі головною технологією безпро-
водового зв’язку визначають DSRC. 

Система передачі спеціальних повідомлень малої дальності (Dedicated short-
range communications – DSRC) – це технологія безпроводового зв’язку призначена 
для того, щоб автомобілі в інтелектуальній транспортній системі (ITS) могли взаємо-
діяти з іншими автомобілями або інфраструктурними технологіями. Технологія DSRC 
використовує ліцензований спектр частот 5,9 ГГц, спеціально виділений для потреб 
безпеки дорожнього руху. 

Технології DSRC характерне дуже швидке з’єднання (менше ніж 0.25 секунд), 
передача даних зі швидкістю до 27 Мбіт/с на відстань до 1.5 км та стійка робота при 
швидкості руху транспорту до 250 км/год [3]. 

Крім DSRC для систем V2V можуть використовуватись будь-які безпроводові 
мережеві технології: стільникові (LTE і 5G після його впровадження) та WLAN (Wi-Fi 
або ZigBee). 

http://asupro.com/gps-gsm/system/application-rfid-industrial-automation.html
http://www.synertec.ru/oblasti-primeneniya-rfid-sistem.html
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Чи безпечна технологія Vehicle-To-Vehicle? Як і у більшості напрямків Інтер-
нету речей (Internet of Thing – IoT), безпека у V2V – особливо гостра проблема. Ав-
томобілі сьогодення мають безліч електронних компонентів, на яких запущені безліч 
програм, та являються привабливою метою для кібератак. Тобто, транспортні засоби 
завжди були вразливими до локальних атак, тепер же, після підключення автомобілів 
до Інтернету, атаки можливі з будь-якої точки світу. Посилює цю проблему той факт, 
що такі атаки можуть нанести серйозні фізичні пошкодження людині. Системи V2V 
потребують впровадження сильних заходів безпеки, що забезпечать ідентифікацію, 
зберігаючи конфіденційність, керуватимуть ключами та захищатимуть криптографічні 
операції при використанні цих ключів [3]. 

Система комунікації Vehicle-To-Vehicle все ще знаходиться на стадії дослі-
джень та шляху до повного впровадження. Значна частина роботи ще має бути вико-
нана, особливо зі сторони безпеки, та в будь-якому випадку, рух вперед та повне 
впровадження технології рано чи пізно відбудеться, завдяки чому значно підвищить-
ся безпека та ритмічність руху транспортної мережі міста.   

 
Перелік посилань: 
1. Ad Hoc сеть. Режим доступу: https://nettech.ua/news/ad-hoc. 
2. V2V, V2I, технології і можливе майбутнє автомобільного транспорту. Ре-

жим доступу: https://habr.com/post/237447/. 
3. V2V Technology: A Work in Progress. Режим доступу: 

https://www.digitalengineering247.com/article/v2v-technology-work-progress/. 
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Одна з найбільших проблем, які постали перед людством сьогодні – це аварії 

та затори на автомобільних дорогах. Підхід до вирішення даної проблеми повинен 
ґрунтуватись на виборі сучасних технологій, які можуть вирішити дане питання. Тех-
нологія, що буде підтримувати зв'язок на транспортній мережі повинна забезпечува-
ти швидке з'єднання між об’єктами транспортної інфраструктури і діяти на відносно 
велику відстань. 

Однією з технологій, що може забезпечувати зв'язок на транспортній мережі 
– це технологія RFID  (Radio Frequency Identification) – це метод автоматичної іден-
тифікації об'єктів, в якому за допомогою радіосигналів зчитуються або записуються 
дані, що зберігаються в RFID-мітках. Радіус дії даної технології – до 10 метрів. При 
великій швидкості та інтенсивності трафіку такий радіус дії замалий для побудови 
єдиної системи транспортного руху. 

Можлива побудова транспортної мережі на технологіях сімейства Wi-Fi. Одні-
єю з технологій даної родини є DSRC (Dedicated Short Range Communication) – спеці-
альний безпроводовий зв'язок малого радіусу дії. У порівнянні з іншими технологіями 
родини Wi-Fi технологія DSRC має великий радіус дії – до 1 км, при максимальній 
швидкості руху об’єкту до 500 км/год. Також технологія DSRCмає дуже малий час 
з’єднання пристроїв між собою – до 250 мс. Порівняння технологій безпроводового 
зв’язку, родини Wi-Fi та технології DSRC наведено у табл. 1. 

 

https://www.digitalengineering247.com/article/v2v-technology-work-progress/
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Таблиця 1. Порівняння технологій безпроводового зв’язку родини Wi-Fi та DSRC 

Характеристики 
Рухомий радіоте-
лефонний зв’язок 

СімействоWi-Fi DSRC 

Стандарт 
DPRS, EDGE, 

UMTS, HSPA, LTE 
IEEE 

802.11a/b/g/n/ac 

IEEE 
802.11p 

IEEE 1609 

Робочі частоти 900/1800 МГц 2.4 ГГц, 5 ГГц 5,9 ГГц 

Швидкість передачі да-
них 

150 Мбіт/с (LTE) 
До 1300 Мбіт/c 

( IEEE 802.11ac) 
27 МБіт/с 

Час встановлення 
з’єднання  

2 с 2 с 250 мс 

Затримка Від 0,5 до 2 с Від 0,5 до 2 с до 50 мс 

Ширина каналу 
Від 200 кГц до 

100 МГц 
Від 20 до 160 МГц 10 МГц 

Максимальна швидкість 
руху об’єкту 

120 км/год (для LTE) 8 км/год 500 км/год 

Дальність зв’язку 35 км (для 900 МГц) 
300 м (на відкритій 

місцевості) 
1 км 

 
Порівнюючи технології зв’язку Wi-Fi та DSRC можна зробити висновок, що те-

хнологія DSRC має більший радіус дії, меншу затримку при передачі даних та малий 
час встановлення з’єднання між об’єктами. Завдяки перевагам у даних характеристи-
ках технологія DSRC посідає перше місце при побудові транспортної мережі smart-
міста. 

 
Перелік посилань: 
1. Системы оплаты проезда на основе DSRC снаружи и внутри. – Режим 

доступу: https://habrahabr.ru/post/240047/.  
2. Стандарты, протоколы и технологии связи, используемые для подключе-

ния устройств Интернета Вещей (IoT). [Електронний ресурс]. – Режим досту-
пу:https://www.crn.ru/news/detail.php. 

3. Li, Yunxin (Jeff). An Overview of the DSRC/WAVE Technology// Quality, 
Reliability, Security and Robustness in Heterogeneous Networks. Lecture Notes of the 
Institute for Computer Sciences, Social Informatics and Telecommunications Engineering, 
2012.– Vol. 74. – Pp. 544-558. 

 
Науковий керівник – к.т.н., доцент Макаренко В. В. 

 
 
 
 

ЗАСТОСУВАННЯ КОГНІТИВНИХ РАДІОСИСТЕМ 
СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 

 
Пашков С. І. 

КПІ ім. Ігоря Сікорського, кафедра звукотехніки та реєстрації інформації 
 
В рамках Євросоюзу визначено, що когнітивним радіосистемам необхідно 

підтримувати декілька технологій радіодоступу та мати здатність динамічного вибору 
вільного радіочастотного ресурсу [1]. 

Враховуючи загальносвітові тенденції розвитку засобів цифрового 
радіозв’язку і, що раціонально спроектована система завжди є у процесі модернізації 

https://habrahabr.ru/post/240047/
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на інтервалі життєвого циклу сформульовано основні вимоги до систем зв’язку 
спеціального призначення: 

– широкодіапазонність; 
– скритність функціонування і завадостійкість, яку забезпечують 

застосуванням спеціальних сигналів і методів їх оброблення; 
– можливість адаптації до завадової обстановці; 
– можливість використання різних протоколів управління мережею (в тому 

числі і децентралізованого управління);  
– багатофункціональність (мультимедійність); 
– можливість модернізації радіостанції внаслідок впровадження на 

програмному рівні нових видів модуляції (наприклад, Orthogonal Frequency Division 
Multiplexing – OFDM або Orthogonal Code-Division Multiplexing – OCDM) і протоколів 
передавання інформації без зміни конструкції і схемотехнічних рішень; 

– можливість роботи з радіостанціями «старого парку»; – можливість 
ретрансляції та квітування коротких літерно-символьних повідомлень або 
інформаційних пакетів; 

– наявність вбудованої системи криптографічного захисту; 
– наявність вбудованої навігаційної системи, що дає змогу синхронізувати 

мережі зв’язку та відображати розташування радіостанцій на цифровій карті; 
– ергономічний інтерфейс користувача; 
– високий ступінь уніфікації і модульність конструкції радіостанції та 

програмного забезпечення. 
Очевидно, що системи радіозв’язку спеціального призначення можуть 

застосовувати у різних ланках системи управління військами за різними умовами. Це 
вимагає розроблення не окремо взятої радіостанції, а функціонально повного ряду 
засобів радіозв’язку, що забезпечує управління, на тактичному і на стратегічному 
рівнях. Програмна і апаратна уніфікація надають змогу суттєво зменшити вартість їх 
виготовлення і наступні експлуатаційні витрати. 

Сучасні радіозасоби, призначені для забезпечення радіозв’язком підрозділів 
за ведення операцій і в ході антитерористичних заходів, повинні мати можливість 
скритої передачі інформації (мови і даних) У радіоканалах в умовах впливу 
комплексу електромагнітних завад, а також внаслідок багатопроменевого поширення 
радіохвиль. 

Скритність передачі за заданою дальності зв’язку може бути досягнута 
внаслідок: 

– застосування направленої передачі і просторової селекції прийнятих 
сигналів;  

–  істотного зменшення часу випромінювання сигналів; 
–  зниження спектральної щільності за використання складних сигналів з 

розширеним спектром. 
Таким чином, застосування сигналів з розширеним спектром є найбільш 

доцільним. Основними видами сигналів з розширеним спектром є широкосмугові 
шумоподібні сигнали (ШШС) і сигнали з псевдовипадковою переналаштування 
робочої частоти (ППРЧ). 

Сигнали з ППРЧ, на відміну від ШШС, забезпечують істотно меншу 
енергетичну прихованість функціонування радіосистем передавання інформації, 
оскільки їх рівень має бути вищим рівня шуму. 

Через сигнали з ППРЧ промені не розділяють за часом приходу і, як наслідок, 
вони схильні до впливу інтерференційних завад. У той же час, ШШС можна 
передавати істотно нижче рівня шуму, оскільки існує можливість їх когерентного 
накопичення навіть в умовах багатопроменевого поширення сигналів. 

В роботах [2,3] показано, що за формування ефективних радіоелектронних 
завад для кожного з даних сигналів, може бути забезпечено необхідну 
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завадозахищеність, але функціонування систем радіозв’язку з ШШС зменшує 
вірогідність притлумлення радіоканалу. Відомо, що за стаціонарних завад з 
рівномірною спектральною щільністю, завадостійкість приймання не залежить від 
форми (виду) сигналів і повністю визначена відношенням енергії сигналу до 
спектральної щільності шуму, а також взаємокореляційними властивостями 
ансамблю сигналів, що використовують. 

Однак це твердження слушне за умови ідеальної синхронізації, що за 
використання складних сигналів з великою базою є непростим завданням. 

Для реальних каналів радіозв'язку характерним є наявність зосереджених за 
часом і спектром завад, а також інтерференційних завад (завмирань), обумовлених 
багатопроменевістю поширення радіохвиль, що ще більше ускладнює завдання 
побудови ефективної системи синхронізації. Для розв’язку завдання необхідно 
застосування процедур синхронізації, інваріантних до статистичних характеристиках 
завад. 

Особливу увагу слід приділяти можливості одночасного функціонування на 
обмеженій території декількох незалежних (не синхронізованих) мереж радіозв’язку 
та підтриманню синхронізму після встановлення з’єднання. Додатковим обмеженням 
на формування системи синхронізації є вимога на максимально допустимий час 
входження у синхронізм, який  за організації роботи в мережі в напівдуплексному 
режимі передавання не МАЄ перевищувати 0,2 ... 0,3 секунди. 

Для систем зв’язку з ППРЧ характерна наявність інтервалу початкової 
синхронізації, яка, зазвичай, є тривалою, а для підтримки синхронізму необхідно 
використовувати або опорні генератори з дуже високою стабільністю, або окремий 
канал синхронізації, що істотно знижує завадозахищеність системи зв’язку. 

В той же час, для систем зв’язку з ШШС можлива швидка початкова 
синхронізація та її подальше підтримання за використання робочих сигналів, що не 
мають ознак синхронізувальної послідовності. 

Застосування складних сигналів забезпечує завадозахищеність 
функціонування системи зв'язку тільки у разі відсутності у імовірного супротивника 
апріорних відомостей про форми кодових послідовностей, що використовують, і 
закону зміни робочої частоти. Тому є можливість застосування ансамблю сигналів з 
відповідними взаємокореляційними властивостями, розмірність якого практично 
виключає можливість використання алгоритмів перебору їх демодуляції. Для 
передавання інформації необхідно мати можливість оперативної зміни алгоритму 
оброблення прийнятих сигналів. Залежно від форм кодових послідовностей в 
ансамблі, необхідно використовувати програмовані цифрові фільтри для демодуляції 
сигналів з великою базою. 

Нові технології: програмоване і когнітивне радіо є у відносно складному 
початку розвитку, проте отримані нові результати сприяють  їх активного 
впровадження і застосування у сфері раціонального й ефективного використання 
радіочастотного ресурсу. 

 
Перелік посилань: 
1. Резолюция 805 – «Повестка дня Всемирной конференции радиосвязи 2011 
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2. Cabric D. Implementation issues in spectrum sensing for cognitive radios / 

D. Cabric, S. Mishra, R. Brodersen // Proceedings of Asilomar Conference on Signals, 
Systems, and Computers. 2004. V. 1. P. 772-776. 

3. Метод прогнозирования распространения сигнала на конкретной трассе 
для наземных служб «из пункта в зону» в диапазонах УВЧ и ОВЧ. Рекомендация 
МСЭ – R P.1812-1. 
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ЕЛЕКТОМАГНІТНОЇ СУМІСНОСТІ МЕРЕЖІ IoT 

 
Ратушний О. С. 

КПІ ім. Ігоря Сікорського, кафедра звукотехніки та реєстрації інформації 
 
Зі стрімким розвитком безпроводових технологій обміну даними у теперішній час 

зростає кількість пристроїв що використовують ці технології як основній вид передавання й 
приймання інформації. Поширення таких пристроїв у межах технології Інтернету Речей (ІоТ) 
може суттєво загострити проблему забезпечення електромагнітної сумісності (ЕМС) [1] і на-
віть стати одним із найскладніших факторів у цій сфері. 

 
 

Рис 1. Прогноз загальної кількості підключених пристроїв у світі. 
 
На рис. 1 показано орієнтовну кількість пристроїв, що з`єднані між собою безпрово-

довим способом. З кожним роком кількість таких приладів стрімко зростає. Так станом на 
2015 рік зафіксовано приблизно 14 мільярдів пристроїв поєднаних між собою, а вже на 2018 
рік їх кількість досягла 20 мільярдів. З таким темпом зростання поєднаних між собою прила-
дів в попередні роки можна припустити що на 2020 рік їх кількість досягне позначки у 25 мі-
льярдів, або навіть більше. 

Інтернет Речей – це мережа із поєднаних між собою пристроїв. У теперішній час ме-
режу формують на основі безпроводового поєднання приладів. Для інженерно грамотної 
реалізації цієї мережі потрібно враховувати щільність розташування безпроводових пристро-
їв, їх високу чутливість, а також емітоване електромагнітне поле, яке може бути фактором 
електромагнітних завад для іншої апаратури. 

У межах забезпечення ЕМС у технології Інтернету Речей є такі особливості [2]: 
1. Щільне розташування безпроводових пристроїв може спричинити серйозні інтер-

ференційні завади; 
2. Значне розширення діапазону частот спричинить проблему забезпечення при-

строїв необхідними видами модулями; 
3. Масове збільшення кількості безпроводової продукції спричинить збільшення за-

йнятих неліцензійних частот. 
Загальна мета у забезпеченні електромагнітної сумісності – це штатне функціону-

вання різного обладнання у спільному електромагнітному середовищі. Для досягнення цієї 
мети необхідно раціонально використовувати апарат моделювання електромагнітної обста-
новки задля застосування досконалих засобів забепечення ЕМС. 

 
Перелік посилань: 
1. Електромагнітна сумісність радіоелектронних засобів. Курс лекцій/ Автор і укладач 

В.В. Пілінський. – К. НТУУ «КПІ», 2008 р. 
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Proc. of the 2017 International Symposium on Electromagnetic Compatibility – EMC EUROPE 
2017, Angers, France, September 4-8, 2017. 
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ЗАСТОСУВАННЯ SDR-ПЛАТФОРМИ ДЛЯ КОГНІТИВНОГО РАДІО 
 

Титаренко О. О. 
КПІ ім. Ігоря Сікорського, кафедра звукотехніки та реєстрації інформації 

 
В даний час існує величезна кількість безпроводових систем зв’язку, що пра-

цюють в ліцензованих і неліцензованих діапазонах частот. Постійне зростання числа 
безпроводових технологій та послуг безпроводового зв'язку полягає в необхідності 
виділення додаткових діапазонів частот для їх забезпечення. Обмеженість частотно-
го діапазону призведе до труднощів з виділенням смуг частот та різкого спаду ефек-
тивності існуючої політики ліцензування спектру. 

Проблема неефективного використання спектру може бути вирішена за раху-
нок нової системи доступу до ліцензованих смуг частот в яких працюють існуючі (пе-
рвинні) користувачі. Даною системою є динамічний доступ до спектру, що дозволяє 
вторинним користувачам, не закріпленим за даними частотним діапазоном, викорис-
товувати діапазони первинних на час, поки цей діапазон не використовується закріп-
леним користувачем [1]. Для цього користувач когнітивного радіопристрою повинен: 
визначити доступну частину спектру, вибрати кращий з вільних каналів, скоордину-
вати доступ до цього каналу з іншими користувачами та звільнити канал, коли відно-
вить роботу ліцензований користувач [2]. 

Основою когнітивного радіо (Cognitive radio – CR) є програмно-визначувана 
радіосистема (Software-defined radio – SDR), що дозволяє за допомогою програмного 
забезпечення встановлювати або змінювати робочі параметри радіочастотних при-
строїв, включаючи широкий діапазон частот, різний тип модуляції, вихідну потуж-
ність, форму сигналу та інші параметри, не змінюючи апаратну частину. 

Використання технології когнітивного радіо дозволяє підвищити функціональ-
ність окремих кінцевих радіопристроїв – для прийому відео- і аудіосигналів радіомов-
ної служби, сигналів рухомої служби буде потрібен тільки один пристрій. Особливіс-
тю когнітивного радіо є здатність отримувати і аналізувати інформацію з навколиш-
нього радіо простору, передбачати зміни каналу зв'язку і адаптувати послуги, що на-
даються абонентам мережі, згідно зміни параметрів середовища поширення радіох-
виль, завадовій обстановці і завантаженню частотного діапазону [3]. 

Один з можливих варіантів реалізації системи радіозв'язку з програмованими 
параметрами схематично показаний на рис. 1 і полягає в тому, що широкосмуговий 
приймач приймає, не розшифровуючи, будь-які радіосигнали. Прийнятий антеною 
сигнал проходить через вхідний фільтр (ВхФ), підсилюється підсилювачем високої 
частоти (ПВЧ) і надходить на вхід аналогово-цифрового перетворювача (АЦП), з ви-
ходу якого він і вводиться в цифровий сигнальний процесор (ЦСП), який розпізнає 
що ж саме було прийнято і перетворює цей код в повідомлення, що передавалося. 
Відмінністю даної схеми є необхідність використання особливо швидкодіючих АЦП та 
ЦСП. 
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Рисунок 1. Функціональна схема приймача 
з цифровою обробкою сигналів в тракті високої частоти  

 
Впровадження когнітивного зв'язку дозволить користувачеві не думати про 

перехід з одного стандарту зв’язку на інший, істотно підвищить характеристики в 
плані стійкості і безпеки в умовах впливу випадкових і навмисних завад. 
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ПЕРЕВАГИ БЕЗДРОТОВОЇ МЕРЕЖІ 4 ПОКОЛІННЯ 
НАД БЕЗПРОВОДОВОЇ МЕРЕЖІ 3 ПОКОЛІННЯ 

 
Устьянцев М. О. 

КПІ ім. Ігоря Сікорського, кафедра звукотехніки та реєстрації інформації 
 

Минуло зовсім небагато часу від моменту, коли люди раділи новим можливо-
стям, які відкрив перед ними 3G, але вже зараз йому на зміну прийшов новий стан-
дарт 4G. Незважаючи на те, що 3G та 4G по суті переслідують одну і ту саму мету, 
4G в більшості випадків набагато перевершує 3G. 

Більш витончені, самоорганізовані та самоконфігуруючі системи 4G можуть 
забезпечувати швидший сервіс для більшої кількості людей. Якщо у випадку з 3G 
перебої з електроживленням та збої обладнання часто піддають калібруванням сис-
тему, то у 4G завдяки датчикам та сучасному програмному забезпеченню система 
має самозагоювальні можливості, які дозволяють маршрутизувати траси через інші 
вежі, доки не будуть проведені ремонтні роботи. Коли мережа 4G досягає стандарту 
LTE (Long Term Evolution Advanced), користувачі мають можливість відчути переваги 
збільшеної швидкості, що означає, що веб-сайти завантажуються швидше, простіше 
програвати файли, такі як відео та музика.  
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Різниця між швидкістю 3G і 4G дійсно починає відображатися, коли збільшу-
ється розмір файлів. Як приклад, скачування MP3 (музичний файл), який має об’єм 
5MB за допомогою 3G займе 3 секунди, а за допомогою 4G – 1 секунду; Photo (фото-
графія), яке має об’єм 10MB за допомогою 3G – 7 секунди, а за допомогою 4G – 3 
секунди; Video (коротке відео), яке має об’єм 30MB за допомогою 3G - 21 секунди, а 
за допомогою 4G – 3 секунди; Store App (додаток з мобільного магазину), який має 
об’єм 50MB за допомогою 3G - 38 секунди, а за допомогою 4G – 12 секунди. Це по-
в'язано, в основному, з тим, що 3G стрімко нарощує швидкість завантаження, тоді як 
швидкість 4G залишається постійною[1].  

Проте, 3G доступний у більшій кількості місць – реально знайти найкраще 4G 
покриття лише в густонаселених районах, таких як великі мегаполіси, але в сільській 
місцевості покриття 4 покоління все ще недостане для комфортного його викорис-
тання[2].  

Також 4G мережі можуть використовуватися тільки з новими 4G сумісними 
мобільними телефонами – в порівнянні з тим, що 3G підтримується як і на цьому ж 
мобільному телефоні так і на 3G сумісному телефонію.  

Недоліком ще може бути те, що 4G потребує більше заряду акумулятора в 
смартфоні, ніж 3G. 

Бездротова мережа 3 покоління передає данні зі швидкістю до 14,7 Мбіт/с, а 
мережа 4 покоління від 100 Мбіт/с до 1 Гбіт/с. Однак 4G для України новий стандарт і 
тому швидкість від 25 Мбіт/с до 80 Мбіт/с залежно від часу та місця знаходження при 
скачуванні. 

Не дивлячись на всі недоліки варто пам‘ятати, що 4G є природним прогресом 
стандартів, які впроваджує Міжнародний союз електрозв'язку (МСЕ). МСЕ встанов-
лює мінімальні стандарти для швидкості та надійності даних, які постачальники пос-
луг повинні відповідати своїм мережам, вважаючи їх "поточним ген". Крім того, 4G є 
швидко зростаючою службою, яка в кінцевому результаті досягне такої ж глобальної 
насиченості як 3G. А отже, інвестування і розвиток 4G технологій зараз, по суті, є за-
безпеченням комфортного використання бездротових технологій в майбутньому. 
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ЗАСОБИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХИЩЕНОСТІ ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ ІoT 
ПРИ ВИКОРИСТАННІ МЕРЕЖ LTE 
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З кожним роком все швидше розвивається технологія ІoT – підключення різ-
номанітних пристроїв та датчиків через мережу Інтернет. Для таких пристроїв визна-
чаються певні вимоги для їх роботи, а саме: довгий час автономної експлуатації, ни-
зьке значення затримок при передачі даних, малий об'єм даних, що передаються, 
можливість стільників обслуговувати десятки тисяч таких пристроїв одночасно, низь-

https://3gstar.com.ua/4g-pokrytie.html


54 
 

ка вартість модулів зв'язку, високий рівень захищеності передачі даних. Проте, вини-
кає дисонанс між першим та останнім пунктом, оскільки забезпечення якісного захис-
ту передачі даних на кінцевому пристрої чи датчику потребує використання енерго-
ресурсів, що зменшує час автономної роботи пристроїв. Тому виникає проблема за-
безпечення захисту передачі даних при збереженні тривалого часу автономної робо-
ти. 

На сьогодні існує безліч технологій, які забезпечують з'єднання датчиків та 
сенсорів до мережі Інтернет. Їх можна умовно розділити на такі, що не потребують 
ліцензованого діапазону частот (LoRa, Sіgfox та ін.) та ті, що працюють у ліцензова-
ному діапазоні частот: LTE-M, NB-ІoT, EC-GSM-ІoT. Серед них два стандарти: LTE-M 
та NB-ІoT – базуються на технології LTE та можуть застосовуватися поверх існуючих 
мереж 4-го покоління. 

Дані технології базуються на стандарті мобільного зв'язку 4-го покоління, то-
му вони передбачають використання унікальних ідентифікаторів – SІM-карт, що мо-
жуть бути не лише окремою картою, але й вбудованими на виробництві модулями 
зв'язку з вшитими даними. Це дозволяє аутентифікувати кінцеві пристрої, забезпечу-
вати контроль сеансів зв'язку та передачі даних від кінцевого пристрою через радіо-
інтерфейс. 

Стільникові мережі традиційно забезпечують публічну інфраструктуру мережі, 
або змішану інфраструктуру з публічними та приватними мережами. Для першого 
варіанту гарантується шифрування даних між точкою входу в публічну мережу та то-
чкою їх виходу. У другому випадку оператори мереж 4-го покоління здатні забезпечу-
вати приватні мережі, а саме: 

1. Завдяки таким тунельним протоколам, як ІPsec (Іnternet Protocol 
Securіty), L2TP (Layer Two Tunnelіng Protocol). 

2. Створюючи виділені в ядрі мережі для сервісів Інтернету речей, викори-
стовуючи при цьому публічний радіоінтерфейс. 

3. Використовуючи спеціальний протокол BEST (Battery Effіcіent Securіty for 
low throughput devіces such as MTC devіces – енергоефективна безпека для пристроїв 
машинного типу комунікацій з малим трафіком), що забезпечує захищеність між кін-
цевим пристроєм та сервером додатком [1]. 

Сервіс BEST створює спеціальний захищений канал від пристрою до шлюзу 
домашньої мережі або до елементу корпоративного домену. Визначається три типи 
такого сервісу: 

1. Узгодження ключів на рівні додатку. 
2. Узгодження ключів на рівні додатку та контроль цілісності на рівні корис-

тувача через протокол планування користувача NAS (Non-Access Stratum – прошарок 
без доступу, протокол, що містить інформацію та контролює сеанс безпроводового 
з'єднання через мережу E-UTRAN між базовою мережею оператора та кінцевим при-
строєм) 

3. Узгодження ключів на рівні додатку та контроль цілісності і конфіденцій-
ності даних на рівні користувача через протокол планування користувача NAS [2]. 

Важливим є питання шифрування та контролю цілісності. Для мереж LTE іс-
нують вбудовані алгоритми цілісності EІAx і GІAx та алгоритми конфіденційності 
EEAx і GEAx. 

Таким чином, в протоколах LTE-M та NB-ІoT, окрім існуючих засобів захище-
ності даних мереж LTE створено додаткові засоби безпеки, що дозволяють забезпе-
чити якісний рівень захисту, при цьому зберігаючи енергоресурси, для продовження 
тривалості роботи автономних пристроїв. 
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Дослідження завадостійкості і ефективності алгоритмів прийому дискретних 

повідомлень при використанні технології MIMO в каналах зв'язку була перевірена 
на ЕОМ, ґрунтуючись на методі статистичних випробувань, при якому моделюва-
лися реалізації відкликів інформаційного сигналу для чотирьох видів алгоритмів 
обробки сигналів: 

• відомості до нуля (ZF); 

• найменших квадратів (MMSE); 

• максимальної правдоподібності (ML); 

• прийому «в цілому» з поелементний рішенням (ПЦППР). 
Моделювання даних алгоритмів проводилося для системи MIMO з конфігу-

рацією 2х2, як в каналі з пам'яттю, так і в каналі без пам'яті, але з релеевскому за-
вмираннями. 

Для реалізації була вибрана конфігурація MIMO системи з двома переда-
вальними і приймальними антенами, при цьому комп'ютерне моделювання прово-
дилося як для каналу з пам'яттю, так і без пам'яті. 

Загальна структурна схема для всіх експериментів, описаних далі, наведе-
на на малюнку 1. 

 

 
 

Малюнок 1. Загальна структурна схема системи, що моделюється MIMO 
 
Спочатку генерується випадкова послідовність, що складається з 0 і 1 (a1, 

a2, a3 ... ai., I   1,2,3 ... К). Потім цей потік даних надходить в модулятор, 
де в залежності від обраного виду маніпуляції відбувається процес зміни 

параметрів сигналу. Потім до кожного підпотоків сигналів додається незалежна ре-
алізація адитивного білого гауссовского шуму (n1, n2). Після цього сигнал надхо-
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дить в приймач, де відбувається процес обробки сигналу і демодуляції. У підсумку, 
виходять оцінки переданого сигналу, які повинні бути дуже схожі на вихідні дані 
[11]. 

Для порівняння ефективності роботи алгоритмів обробки прийнятого сигна-
лу потрібна деяка вимірювана величина, яка може бути використана для оцінки. 
Величиною, що визначає стійкість, є бітовий коефіцієнт помилок (bit-error-rate, 
BER). Він дорівнює співвідношенню кількості помилково прийнятих біт (Символів) 
до загальної кількості біт, тобто: 

 

. 
 
Оскільки відносини сигнал / шум (ЗСШ) Eb / N0 – це безрозмірна величина, 

яка є стандартною якісною мірою продуктивності систем зв'язку, необхідне значен-
ня Eb / N0 можна розглядати як метрику порівняння якості. Отже, чим менше необ-
хідне значення Eb / N0, тим ефективніше процес детектування при даній ймовірно-
сті помилки. В результаті моделювання по кожному експерименту будується графік 
залежності ймовірності появи помилкового біта (BER) від відносини сигнал / шум 
Eb / N0. 

Моделювання даної системи MIMO відбувалося наступним чином: 

1. Створюється випадкова двоичная послідовність. 

2. Два символи групуються в пару, яка передається в один відлік часу. 

3. Сигнал множиться на канальну матрицю. 

4. Додається БГШ. 

5. Процес обробки прийнятого сигналу відповідним алгоритмом. 

6. Процес демодуляції. 

7. Підрахунок бітових помилок (BER). 
 

Науковий керівник – д.т.н., професор Розорінов Г. М. 
 
 
 
 

ПРОСТА СИСТЕМА RFID НА ОСНОВІ ARDUINO 
 

Шапарець М. 
КПІ ім. Ігоря Сікорського, кафедра звукотехніки та реєстрації інформації 

 
Радіочастотна ідентифікація (Radio-Frequency Identification, RFID) – це безд-

ротова система, що використовує електромагнітне поле для передачі даних від одно-
го об'єкта до іншого без їх прямого контакту один з одним. Дана технологія є однією з 
тих, де елементи є користувачами системи, і визначаються спеціальними високотех-
нологічними ідентифікаторами – токенами (від англ. token). 

Радіомаркер системи RFID складається з мініатюрної мікросхеми з пам'яттю, 
яка доступна для спеціалізованого пристрою зчитування. Радіомаркер живиться ене-
ргією електромагнітного поля, що генерується пристроєм зчитування RFID. Це поле 
створюється мініатюрною котушкою індуктивності, яка одночасно виконує роль анте-
ни для передачі даних між радіомаркером і пристроєм зчитування. На рисунку 1 на-
ведена схема замка системи RFID, яка реалізована на основі Arduino. 
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Рисунок 1. Узагальнена схема замка 
 

З наведеної схеми можна відзначити, що замок-пристрій зчитує так званий 
UID – номер карти і порівнює з тими номерами, що внесені в програму, і далі в скетчі 
біля кожного номера присутній «прапорець-мітка», який може приймати значення 
«1», або "0", і це в першому випадку означає – доступ по даним номером дозволе-
ний, у другому заборонений. 

 
Перелік посилань: 
1. Бокселл Дж. Изучаем Arduino. 65 проектов своими руками. – СПб: Питер, 

2017. – 400 с. 
Науковий керівник – к. т. н., доцент Трапезон К. О. 

 
 
 
 

FEATURES OF HIGH-SPEED SOLITON 
TRANSPORT COMMUNICATION LINE 

Danso J. O. 
Kyiv, Igor Sikorsky KPI, Department of Audio Engineering and Information Registration 

 
In modern telecommunication,researchers have demonstrated the transmission of 

soliton pulses over many thousands of kilometers of fiber path without the use of electronic 
regeneration. Instead, Raman gain from pump light periodically injected along the fiber 
cancelled the normal fiber loss, so that the non-dispersive solitons (based on index nonlin-
earity) could maintain both their strength and width throughout the entire trip. This 
achievement is thought to foreshadow the development of all-optical long distance trans-
mission systems featuring ultra-high bit rates and high reliability [1, 2]. To understand why 
optical solitons are needed in optical fiber communication systems, we shouldconsider the 
problems that limit the distance and/or capacity of optical data transmission. A fiber-optic 
transmission line consists of a transmitter and a receiver connected with each other by a 
transmission optical fiber. Optical fibers inevitably have chromatic dispersion, losses (at-
tenuation of the signal), and nonlinearity [3, 4]. 

The idea of soliton transmission is to guide the nonlinearity to the desired direction 
and use it for your benefit. When soliton pulses are used as an information carrier, the ef-
fects of dispersion and nonlin-earity balance (or compensate) each other and thus don’t 
degrade the signal quality with the propagation distance [5, 6]. 
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In addition, because of the unique features of optical solitons,soliton transmission 
can help to solve other problems of data transmission, like polarization mode dispersion [7, 
8].  Also, when used with frequency guiding filters (sliding guiding filters in particular), the 
soliton systems provide continuous all-optical regeneration of the signal suppressing the 
detrimental effects of the noise and reducing the penalties associated with wavelength-
division multiplexed (WDM) transmission [9]. 

Because the soliton data looks essentially the same at different distances along 
the transmission, the soliton type of transmission is especially attractive for all-optical data 
networking. Moreover, because of the high quality of the pulses and return-to-zero (RZ) 
nature of the data, the soliton data is suitable for all-optical processing [10]. 
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ORGANIZATION OF THE CONNECTION SYSTEM FOR A MOBILE NETWORK 
COMPANY IN THE REPUBLIC OF GABON USING VSAT 

 
Oyouwe Djinkou Lesty Tayane 

KPI Igor Sikorsky, Department of Audio Engineering and Information Registration 
 
VSAT (Very Small Aperture Terminal) is not a standardized technology but rather 

a concept. Indeed, each manufacturer has its own way of implementing the system. Even 
though all systems work on the same principle, most of the technical details and protocol 
definitions used are well guarded by each manufacturer. 
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Fig 1. VSAT topology with different types of applications 
 

The link between the satellite and Earth station is governed by the basic micro-
wave radio link equation [1, 2]: 

   
       

 

        , 

where    is power received by the receiving antenna,    is the power applied to the 
transmitting antenna,    is the gain of the transmitting antenna,    is gain of the receiving 

antenna, c is the speed of light (c = 3 x 108 m/s), R is the range (path length) in meters 

and f is the frequency in hertz. 
Almost all link calculations are performed after converting from products and ratios 

to decibels. This uses the popular unit of decibels, thus converting the equation (1) into 

decibels. It has the form of a power balance as    =    +    +    –    (Path loss) [3] . All 
link budgets require knowledge of the free space path loss between the earth station and 
the satellite and the noise powers in the operating bandwidth [4]. 
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ЕЛЕКТРОННІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ 
 

Керівник к.т.н., професор Пілінський В. В. 
Секретар к.т.н., доцент Швайченко В. Б. 

 
 
 
 

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ПОЛЯ НА ПРОВІДНИК 
 

Березюк А. М. 
КПІ ім. Ігоря Сікорського, кафедра звукотехніки та реєстрації інформації 

 
Одним з аспектів комплексу заходів щодо забезпечення електромагнітної сумі-

сності (ЕМС) [1] функціональних вузлів електронної апаратури з іншими приладами та 
електричною мережею є дослідження впливу електромагнітних полів на систему про-
відників. 

Проаналізуємо вплив електромагнітного поля на провідник на прикладі кабе-
льного каналу, який складено з силового та сигнального кабелю. Задача полягає в 
тому, щоб визначити чи буде штатно працювати сигнальний кабель під впливом си-
лового кабелю. 

Силовий кабель – кабель для передавання електроенергії струмом промис-
лових частот. У практичному сенсі це кабель для передавання трьохфазного струму 
промислових підприємств, комунальних та інших об'єктів до споживачів електроенер-
гії. Використовують для підключення рухомих установок, агрегатів та обладнання. 
Залежно від області і роду застосування, може складатися з різних конструктивних 
елементів. 

Моделювання виконаємо у програмі Elcut. Elcut – це сучасний комплекс про-
грам для інженерного моделювання електромагнітних, теплових і механічних завдань 
методом кінцевих елементів [2]. 

Силові кабелі складено з таких основних елементів: струмопровідних жил, 
ізоляції, оболонок і захисних покривів. Силові кабелі розрізняють: за металом стру-
мопровідних жил: – з алюмінієвими і мідними жилами; за ізолювальним матеріалом: з 
паперовою, пластмасовою і гумовою ізоляцією; за захисним від впливу зовнішнього 
середовища: – металева, пластмасова і гумова оболонці; за способом захисту від 
механічних пошкоджень – броньовані та неброньовані; за кількістю фаз – одно-, дво-, 
три-, чотири- і п’ятифазні [3]. Крім наведених елементів в конструкцію кабелю можуть 
входити екрани, захисне уземлення та наповнювачі. В нашому випадку ми викорис-
товуємо трьохфазний силовий кабель. 

Частота – 50 Гц, довжина кабелю – 10 м. Далі, в цьому ж середовищі створе-
но геометричну модель та маркери складових кабелю. 

Параметри провідників сигнального кабелю ми не задаємо, це робить про-
грама автоматично та вказуємо що їх ізольовано, щоб саме на них перевірити вплив 
електромагнітного поля. 
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Рисунок 1. Розподіл напруженості електричного поля в скресі кабелю [3] 
 
На рисунку 1 показано значення розподілу напруженості на одному з дротів 

сигнального кабелю. Як можна побачити, значення напруженості поля досить велике. 
Отже, для використання різних джерел ЕМП, потрібно враховувати не лише елект-
ромагнітну обстановку навколишнього середовища, а й ту яку створюють самі ж при-
лади. 

Під час прокладання кабельних каналів необхідно на етапі проектування про-
вести моделювати електромагнітної обстановки тому що найсуттєвішими просторо-
вими ЕМЗ можна вважати завади від електротехнічного устаткування будівлі, в якій 
знаходиться офісне приміщення: магнітне поле, що створюється кабельними лініями, 
розподільчими щитками та силовими трансформаторами негативно впливає як на 
електронне устаткування (зокрема і телекомунікаційні пристрої), так і на людей, які 
працюють у приміщенні. Задля забезпечення ЕМС необхідно застосовувати захисні 
фільтри за параметрами загасання та смуги частот [1]. 
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ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ НАЙМЕНШ ЗНАЧУЩОГО БІТА (НЗБ) 
ДЛЯ ПРИХОВУВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ В ВІДЕОФАЙЛАХ. 

 
Гламаздин В. 

КПІ ім. Ігоря Сікорського, кафедра звукотехніки та реєстрації інформації 
 
Суть цього методу полягає в заміні останніх значущих бітів у контейнері (зо-

браження, аудіо або відеозапису) на біти приховуваного повідомлення. Різниця між 
порожнім і заповненим контейнерами не повинна бути відчутна для органів сприй-
няття людини.  

Принцип цього методу полягає в наступному: Припустимо, є 8-бітове зобра-
ження в градаціях сірого. 00h (00000000b) позначає чорний колір, FFh (11111111b) – 
білий. Усього є 256 градацій (2 ^ 8). Також припустимо, що повідомлення складається 
з 1 байта – наприклад, 01101011b. При використанні 2 молодших біт в описах піксе-
лів, нам буде потрібно 4 пікселя. Припустимо, вони чорного кольору. Тоді пікселі, що 
містять приховане повідомлення, будуть виглядати наступним чином: 00000001 
00000010 00000010 00000011. Тоді колір пікселів зміниться: першого – на 1/255, дру-
гого і третього – на 2/255 і четвертого – на 3/255. Такі градації, мало того що непоміт-
ні для людини, можуть взагалі не відобразитися при використанні низькоякісних при-
строїв виведення. В ролі базового контейнера пропонується використовувати файли 
BMP-зображень високої роздільності з глибиною кольору 24 та 32 біти, таємне зо-
браження може мати розширення .BMP, .GIF, .PNG, .JPEG. 

Пропускну здатність стегоконтейнера визначає потенційний об’єм інформації, 
яку можна приховати методом найменш значущого біта стеганографії. А той об’єм, 
що був реально використаний в процесі стегоперетворення певного контейне-
ра(тобто додавання в нього додаткової інформації), будемо називати наповненістю 
контейнера. Очевидно, що в рамках стеганосистеми наповненість будь-якого контей-
нера не може перевищувати пропускної здатності створюваного нею стеганоканалу. 
Наповненість зручно вимірювати у відсотках від пропускної здатності. Так, наповне-
ність пустого контейнера складає 0%, максимально заповненого 100%. 

Недоліком методу НЗБ є чутливість до розміру зображення, тобто чим мен-
ший розмір зображення, тим більше будуть відрізнятися два сусідні пікселі, тому до-
цільно використовувати зображення великого об’єму. Також метод «видає себе» при 
побітовому перегляді зображення, де чітко видно області зображення, в які «вбудо-
вано» приховану інформацію. Попри це, метод використання найменш значущого 
біта є досить популярним, стійким та простим в реалізації. 

У доповіді розглядається можливість застосування методу при використанні 
відео файлів як контейнерів провадиться оцінка пропускної спроможності стегокана-
лу, яку можна досягти у цьому випадку. 

 
Науковий керівник – д.т.н., професор Савченко Ю. Г. 

 
 
 
 

ІНДИКАЦІЯ ПАРАМЕТРІВ ПЕРЕТВОРЮВАЧА СОНЯЧНОЇ ЕНЕРГІЇ 
 

Діденко Я. С. 
Київський національний університет технологій та дизайну 

 
Забезпечення зняття та виведення на дисплей точних характеристик вхідних, 

та вихідних параметрів (струму, напруги та потужності) з використанням безпроводо-
вого інтерфейсу є актуальним науковим завдання, зважаючи на необхідність моніто-
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рингу стану електромереж. Об’єктом та предметом дослідження є електромагнітні 
процеси в колах автономного інвертора напруги та система оцифровки та зв’язку з 
віддаленими споживачами. Основними методами дослідження є методи теорії елек-
тричних кіл, а основним засобом дослідження є виконання моделі в програмному па-
кеті MathLab. 

Новизною цього дослідження є використання мікроконтроллерів на базі 
Arduino, тому що вони застосовується для створення електронних пристроїв з мож-
ливістю прийому сигналів від різних цифрових і аналогових датчиків, які можуть бути 
підключені до них, і управлятися різними пристроями, також вони дуже зручні в вико-
ристанні та доволі легко програмуються. 

Результати дослідження 
Дослідження було поділено на декілька етапів: 
1) Розробка силових кіл інвертора;  
2) Визначення параметрів схеми індикації; 
3) Розрахована шафа ПА та необхідна система охолодження. 
4) Моделювання роботі перетворювального агрегату в програмному пакеті 

MathLab. 
Структура схеми індикації параметрів автономного інвертора напруги (АІН) 

наведено на рисунку. 
 

 
 

Рисунок Схема індикації параметрів перетворювача сонячної енергії 
 
Висновок. Запропонований варіант схеми забезпечить якісне зняття вхідних 

та вихідних параметрів перетворювача сонячної енергії, а також буде досить недоро-
гим. 

 
ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ: 
1. Анучин А.С. Системи управления электроприводов: учебник для вузов М. 

Издательский дом МЭИ, 2015, – 373 с. 
2. Websites http://tel-spb.ru/rms.html – діюче значення змінної напруги та стру-
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5. Микросхемы ЦАП и АЦП. Функционирование, параметры, применение /тор: 

Федорков Б. Г., Телец В. А. – 1990 . – 320 c. 
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ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ ПОСТІЙНОЇ НАПРУГИ 
 

Єршов М. П. 
Київський національний університет технологій та дизайну 

 
В схемах управління електроприводом для плавної зміни напруги на обмот-

ках збудження двигунів постійного струму широко використовуються DC/DC перетво-
рювачі [1]. Розрізняють такі основні типи перетворювачів постійної напруги: 

1. Знижувальний перетворювач без гальванічної розв’язки (рис.1, а) – приз-
начений для зменшення рівня вхідної напруги. 

2. Підвищувальний перетворювач без гальванічної розв’язки (рис.1, б) – при-
значений для збільшення рівня вхідної напруги. 

3. Інвертувальний перетворювач без гальванічної розв’язки (рис.1, в) – приз-
начений для зміни полярності вхідної напруги, при цьому вихідна напруга може бути 
більше, менше або дорівнювати вхідній напрузі. 

4. Перетворювачі із гальванічною розв’язкою (рис.1, г) – для забезпечення 
гальванічною розв’язкою , вихідна напруга може бути якою як за величиною, так і за 
полярністю. 

5. Багатоканальний перетворювач (рис.1, д) – призначений для отримання кі-
лькох каналів живлення постійною напругою різної величини, полярності із наявністю 
або відсутністю гальванічної розв’язки. 

 

    

 

а) б) в) г) д) 

 
Рис. 1. Різновиди перетворювачів постійної напруги: 

а) знижувальний перетворювач без гальванічної розв’язки; 
б) підвищувальний перетворювач без гальванічної розв’язки; 
в) інвертувальний перетворювач без гальванічної розв’язки; 

г) перетворювач із гальванічною розв’язкою; 
д) багатоканальний перетворювач 

 
Імпульсні перетворювачі перетворюють сталу за значенням постійну напругу 

на регульовану шляхом періодичного підключення навантаження до джерела жив-
лення. Знижувально-підвищувальний  імпульсний перетворювач напруги здійснює 
регулювання вихідної напруги як у бік зниження, так і у бік підвищення відносно на-
пруги джерела постійного струму. В імпульсному перетворювачі за допомогою широ-
тно-імпульсної модуляції безперервна напруга контактної мережі перетворюється на 
послідовні імпульси, ширина яких змінюється в залежності від того, яку напругу необ-
хідно мати на обмотках електродвигуна. 

У порівнянні з іншими типами імпульсні перетворювачі напруги характеризу-
ються високим ККД за рахунок незначних втрат потужності на керуючих елементах 
перетворювача; можливістю одержання жорстких статичних і динамічних характери-
стик електропривода в цілому; малими габаритами та масою; невисокою чутливістю 
до змін температури навколишнього середовища. У той самий час імпульсний режим 
роботи керуючого елемента призводить до необхідності встановлення вихідних фі-
льтрів, що викликає інерційність процесу регулювання в системі. 
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ВИБІР БЕЗПРОВОДОВОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ 
ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ В ВИРОБНИЧО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ МЕРЕЖАХ 

 
Кондратюк О. С. 

КПІ ім. Ігоря Сікорського, кафедра звукотехніки та реєстрації інформації 
 
Використання глобальної мережі в промислових системах автоматизації є 

перспективним з точки зору отримання інформації про функціонування підсистем за-
воду і можливості захищеного управління технічними процесами на виробництві. Це 
призвело до необхідності використання персональних мереж безпроводового зв'язку 
(Wireless Personal Area Networks – WPAN) на нижньому рівні мережевої ієрархії ав-
томатизації підприємств. Мережа WPAN являє собою систему обміну даними з неве-
ликим радіусом охоплення і відносно низькими швидкостями передачі.  

Критерії вибору технології передачі даних для використання: 

 відповідність технології до поставлених задач; 

 енергозбереження; 

 радіус дії мережі. 
Безпроводові мережі передачі даних умовно розділяють за розмірами на мі-

ські (MAN), локальні (LAN) і персональні (PAN). Завдяки своїй доступності, не ліцен-
зований діапазон частот 2,4 ГГц став популярним для багатьох сфер та підходить 
для недорогих рішень, які пропонуються для мереж WPAN. В діапазоні 2,4 ГГц на 
сьогоднішній день широкого поширення набули такі технології безпроводової пере-
дачі даних, як Wi-Fi, Bluetooth і ZigBee [1]. 

 
Таблиця 1. Порівняння технологій безпроводової організації мереж 

Технологія 
безпроводової 
передачі даних 

(стандарт) 

ZigBee (IEEE 802.15.4) Wi-Fi (IEEE 802.11.b) 
Bluetooth (IEEE 

802.15.1) 

Частотний 
діапазон 

2,4-2,483 ГГц 2,4-2,483 ГГц 2,4-2,483 ГГц 

Пропускна 
здатність кбіт/с 

250 11000 723,1 

Розмір стека 
протоколу, кбайт 

32-64 Більше 1000 Більше 250 

Максимальна 
кількість вузлів 
в мережі 

65536 10 7 

Час безперервної, 
автономної роботи від 
батареї, дні 

100-1000 0,5-5 1-10 

Діапазон дії, м 10-100 20-300 10-100 

Застосування 
Віддалений 
моніторинг 
і управління 

Передача 
мультимедійної інфо-

рмації 

Заміщення 
провідного 
з'єднання 

https://cyberleninka.ru/article/n/osoblivosti-zhivlennya-dviguna-postiynogo-strumu-cherez-impulsniy-peretvoryuvach
https://cyberleninka.ru/article/n/osoblivosti-zhivlennya-dviguna-postiynogo-strumu-cherez-impulsniy-peretvoryuvach
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Дані технології безпроводової передачі даних мають сильні і слабкі сторони 
[2]. 

Радіус дії. Пристрої Bluetooth призначені для використання на відстанях до 
10 м, але мають варіант для відстаней до 100 м. Пристрої Wi-Fi з антенами можуть 
забезпечити радіус дії приблизно до 100 м без перешкод. ZigBee – призначені для 
відстаней до 100 м. 

Топологія. Bluetooth не є мережевою технологією, а призначена для з'єднань 
master-slave і в цьому вона подібна проводовим технологіям, наприклад USB. Wi-Fi є 
мережевою технологією з варіантами зв'язку між вузлами або через точки доступу. 
Мережева технологія ZigBee підтримує не тільки прості топології мережі («точка-
точка», «дерево» і «зірка»), а й само організовувану і само відновлювану коміркову 
(mesh) топологію з ретрансляцією і маршрутизацією. 

Енергоспоживання. Технологія Wi-Fi є найбільш неекономічною, так як має 
високу швидкість передачі, відносно велику потужність передавачів, а також велику 
витрату енергії на службовий радіообмін та актуалізації даних про структуру мережі. 
Технологія Bluetooth займає проміжне положення за енергоефективністю. Це обумо-
влено проміжним значенням швидкості передачі і алгоритмом роботи, при якому 
апаратура виходить зі «сну» тільки при необхідності обміну даними. Найбільш еко-
номічна апаратура ZigBee, за рахунок низької швидкості передачі і радіусу дії до 100 
м при малій потужності передавача, ZigBee має також найбільш простий стек прото-
колів, що визначає низьке енергоспоживання пристрою обробки сигналів на мікро-
контролері. 

При найменшому енергоспоживанні стандарт ZigBee дозволяє створювати 
мережі розміром до 65536 вузлів, які можуть бути пов'язані як з датчиками, так і з ке-
руючими пристроями і виконавчими механізмами. Застосування стандартів Wi-Fi і 
Bluetooth в даному випадку для вирішення поставлених завдань не виправдано. Wi-Fi 
має занадто високе енергоспоживання, а Bluetooth не дозволить створити мережу з 
такою топологією і розміром, як ZigBee. 

 
Перелік посилань: 
1. Выбор технологии беспроводного обмена данными для решения задач ав-

томатизации систем жизнеобеспечения офисно-производственных помещений [Еле-
ктронний ресурс] – http://wireless-e.ru/articles/technologies/2007_2_58.php  

2. Технологии беспроводной передачи данных ZigBee, BlueTooth, Wi-Fi [Елек-
тронний ресурс] - http://wireless-e.ru/articles/bluetooth/2006_1_10.php. 

 
Науковий керівник – к.т.н., доцент Макаренко В. В. 

 
 
 
 
 

ЗАСТОСУВАННЯМ ТЕХНОЛОГІЇ WI-FI 
ДЛЯ ЗНЕШКОДЖЕННЯ ВИБУХОНЕБЕЗПЕЧНИХ ПРЕДМЕТІВ 

 
Коротков І. Г. 

КПІ ім. Ігоря Сікорського, кафедра звукотехніки та реєстрації інформації 
 
В час розповсюджених військових конфліктів, є актуальною тема розробки 

технічних заходів, що спрямовані на подолання наслідків проведення бойових дій, а 
саме – знешкодження не спрацювавших боєприпасів на територіях з цивільним на-
селенням. З розвитком сучасних технологій не раціонально використовувати застарі-
лі підривні машинки, які дуже габаритні, натомість кращим варіантом є використання 

http://wireless-e.ru/articles/technologies/2007_2_58.php
http://wireless-e.ru/articles/bluetooth/2006_1_10.php
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малогабаритних мікроконтролерних збірок та безпроводових технологій, наприклад, 
Wi-Fi. 

Використання технології Wi-Fi є доцільним, тому що можливе керування при-
строєм з будь-якого пристрою з Wi-Fi модулем, а це – смартфони, ноутбуки, планше-
ти тощо. Також такі пристрої, зазвичай, містять вбудовані антени, що пов’язано з ко-
роткою довжиною хвилі. 

Функціонування пристроїв дистанційного знешкодження вибухонебезпечних 
предметів засновано на принципі передавання сигналу з командно-передавального 
пристрою (КПП) на приймально-виконавчий пристрій (ПВП), що ініціює імпульс стру-
му на електродетонатор. Дистанція нормальної роботи пристроїв залежить від поту-
жності передавача, наявності антен, підсилювачів, рельєфу та геомагнітної обстано-
вки. Недоліком використання технології Wi-Fi є невелика дальність дії, що можна ви-
правити, додав у лінію підсилювачі та потужнішу антену. 

В мікроконтролерах з Wi-Fi модулем, наприклад, лінійки ESP компанії 
Espressif, використовуються друковані антени, що працюють на відстанях до 350 м, 
але задля розширення радіусу дії можливо встановити зовнішню додаткову антену, 
що збільшує робочу відстань до 480 м. Також можливо використовувати в лінії пере-
дачі додаткові проміжні пристрої – ретранслятори, що будуть приймати керуючий 
сигнал та передавати його на кінцевий пристрій. 

Ще одним фактором актуальності та доцільності використання пристроїв з мі-
кроконтролерами та безпроводовими технологіями, є можливість об`єднання їх в од-
ну мережу, що надає змогу активувати їх в будь-якому порядку, та в будь-який час. 
Також один ПВП може мати кількість виходів, яку потребує поставлена задача. 
Поширеність мікроконтролерів на ринку забезпечує широкий вибір, низьку вартість та 
достатню їх надійність. Вартість такого типу приладів не буде набагато перевищува-
ти вартість застарілих підривних машинок. 

Принцип роботи полягає в тому, що ПВП виконує функції сервера та містить в 
своїй пам`яті виконавчу програму, керування відбувається в системі «клієнт-сервер» 
дистанційно зі смартфона, ноутбука, або планшета, методом підключення до серве-
ра, та запуску програми, після чого пристрій подає імпульс струму на обраний вихід 
та ініціює електродетонатор. 

Засоби розширеного радіусу дії із застосуванням технології Wi-Fi для знеш-
кодження вибухонебезпечних предметів можуть використовуватися задля перевірки 
нового електровибухового обладнання (електродетонаторів), також не тільки в війсь-
ковій справі, а й у цивільних піротехнічних заходах, запуску феєрверків, перевірці 
протипожежного обладнання, тощо. 

 
Перелік посилань: 
1. https://www.espressif.com 
2. https://esp8266.ru/forum/ 

 
Науковий керівник – к.т.н., доцент Швайченко В. Б. 
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АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ПАРАМЕТРІВ 
ВОЛОГОСТІ ТЕСТОВИХ ЗАГОТОВОК 

 
Курума Мустафа 

КПІ ім. Ігоря Сікорського, кафедра звукотехніки та реєстрації інформації 
 
На підставі аналізу граничних значень параметрів вологості в технологічній 

ванні приготування тістових заготовок обґрунтовані точки знімання інформації і роз-
роблені методи реалізації контролю вологості за допомогою вимірювальних засобів в 
реальному часі. 

Харчова промисловість завжди займала перше місце в житті людини, особ-
ливо така її галузь, як виробництво хліба та хлібобулочних виробів. Але, в наш час – 
століття високотехнологічних досягнень, в цій області залишається цілий ряд неви-
рішених проблем. Для того щоб спроектувати надійну систему або пристрій розроб-
ником зобов'язаний враховувати всі тонкощі не тільки законів фізики і електродинамі-
ки, а й особливості технологічного процесу приготування даного вироби. 

Головна мета, що стоїть перед галуззю – отримання високоякісної і конкурен-
тоздатної продукції. Для забезпечення хлібо-булочних виробів заданої якості необ-
хідно враховувати незалежних змінні та збурюючі фактори, такі як вологість тістових 
заготовок, температуру в печах, в разстійних шафах, температуру і вологість навко-
лишнього середовища, якість первинної сировини і др. Однім з найважливіших пара-
метрів, що впливають на утворення м'якушки, який визначається на первісної стадії – 
це визначення вологості. Рівень вологості повинен відповідати встановленим ГОС-
Том нормам, тоді м'якуш не втратить необхідні біоречовини, пишність, смакові якості 
і забезпечить заданий вихід продукту. 

Весь технологічний процес можна розділити на кілька етапів: заміс тіста, пе-
редача тіста на подальшу обробку, оброблення тіста, розподіл тіста на шматки, окру-
глення шматків, попередня расстойка, формування виробів, остаточна расстойка, 
вигрубка. 

Аналіз напівфабрикатів на вміст вологи проводиться вибірковим шляхом при 
перевірці рецептури, при перевірці контролю виходу хліба та оцінці напівфабрикатів. 
Про вологість тіста зазвичай судять по вологості м'якушки випеченого з нього хліба. 
При відборі середньої проби на аналіз необхідно звертати увагу на однорідність на-
півфабрикату і ретельність його промісу в процесі приготування. На підставі викона-
ного аналізу розроблено наведені в статті вимірювальні засоби, виконані з урахуван-
ням конструктивно особливостей технологічного устаткування. Влагоміри побудовані 
на біезконтактних принципах, мають уніфіковані вихідні сигнали, що робить їх прип-
ридатними для використання в автоматизованих системах управління. 

Система автоматизованого управління крім отримання продукту заданої яко-
сті відповідає потребам не тільки виробника, економлячи його матеріальні ресурси, а 
й захищає інтереси споживача. 

 
Науковий керівник – д.т.н., професор Чичикало Н. И. 
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АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОБЛЕМ ОТРИМАННЯ ВИСОКОЇ ЯКОСТІ 
ХЛІБО-БУЛОЧНИХ ВИРОБІВ ЗА ДОПОМОГОЮ АУДІОВІЗУАЛЬНИХ ЗАСОБІВ 

 
Курума Мустафа 

КПІ ім. Ігоря Сікорського, кафедра звукотехніки та реєстрації інформації 
 
З огляду на новий рівень відносин України з країнами заходу, перед країною 

ставляться деякі зобов'язання не тільки правового і економічного характеру, як на-
слідок, посилюється контроль за якістю продукції у всіх промислових і харчових галу-
зях. 

Тема даного дипломного проекту зачіпає область хлібопекарного виробницт-
ва. Об'єктом дослідження тут виступають параметри якості хліба: температура і во-
логість тістових заготівок, контроль продукції на вході і на виході з печі, а також ряд 
інших не менш важливих параметрів, не дотримання яких веде до отримання низько-
пробної продукції і як наслідок – матеріальні збитки. 

Головна мета, що стоїть перед галуззю – отримання високої якісної і конку-
рентноспроможної продукції. Для забезпечення хлібобулочних виробів заданої якості 
необхідно враховувати незалежні змінні і фактори, що обурюють, такі як вологість 
тістових заготівок, температуру в печах і разстійних шафах, температуру і вологість 
навколишнього середовища, якість первинної сировини, а також зміст в процентному 
співвідношенні масової частки йоду і білкових речовин та ін. Одним з найважливіших 
параметрів, які впливають на утворення м'якушки і визначаються на початковій стадії 
– є вологість тістових заготівок. Рівень вологості повинен відповідати встановленим 
ГОСТом нормам, тоді м'якуш не втратить необхідні біоречовини, пишність, ступінь 
пропечений, смакові якості і забезпечить заданий вихід продукту. 

Проблеми, які стоять перед даною галуззю, найбільш актуальні хоча б тому, 
що вона є найбільш затребуваною серед споживачів. У цій області залишається ці-
лий ряд невирішених проблем, які значно покращать технологічний процес за допо-
могою аудіовізуальних засобів. 

Ускладнює вирішення поставленого завдання також те, що у всьому потоці 
інформації і досліджень по визначенню вологості тістових заготівок немає такої, яка 
ґрунтувалася б на вже використовуваному методі її визначення і не вимагала б при 
впровадженні нового винаходу глобальної зміни автоматизованої лінії. 

 
Науковий керівник – д.т.н., професор Чичикало Н. И. 

 
 
 
 

ШЛЯХИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ 
ПЕРЕДАВАННЯ ДАНИХ В СИСТЕМАХ IOT 

 
Мазін М. Ю. 

КПІ ім. Ігоря Сікорського, кафедра звукотехніки та реєстрації інформації 
 

Конкретними прикладами об’єктів Інтернету речей є побутові пристрої (буди-
льник, кондиціонер, холодильник, кавоварка, пральна машина та інші), домашні сис-
теми («розумний дім», садового поливу, освітлення, охоронна система, що включає в 
себе камери відеоспостереження), різноманітні сенсори (теплові сенсори, давачі 
освітленості, руху), телекомунікаційні пристрої (зокрема, маршрутизатори і точки до-
ступу Wi-Fi), і навіть елементи інфраструктури керування дорожнім рухом (світлофо-
ри) [1]. 
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Слід визнати, що з розвитком Інтернету речей разом зі зручностями постають 
нові загрози. З технічної точки зору, Інтернет речей може використовувати різні шля-
хи обробки даних, в залежності від цільового призначення конкретних пристроїв і те-
хнологій. Цей високий рівень неоднорідності у поєднанні з широкою гамою систем 
Інтернету речей збільшує число загроз безпеці «розумних» пристроїв, нових векторів 
кібератак та нових можливостей для зловмисників [1]. 

Слабкі місця інтернет-речей: 
• стандартні облікові записи від виробника, слабка аутентифікація; 
• відсутність підтримки з боку виробника для усунення вразливостей; 
• використання текстових протоколів і непотрібних відкритих портів; 
• використовуючи слабкість одного гаджета, хакеру легко потрапити під всю 

мережу; 
• використання незахищених мобільних технологій; 
• використання незахищеною хмарної інфраструктури; 
• використання незахищеного програмного забезпечення (ПЗ) [2].  
Для захисту систем IoT необхідно забезпечити: 
1. Безпеку зв'язку. Канал зв'язку повинен бути захищений, для цього засто-

совуються технології шифрування і перевірки автентичності, щоб пристрої знали, чи 
можуть вони довіряти віддаленій системі. Не менш важливим завданням є управлін-
ня ключами для перевірки достовірності даних та достовірності каналів їх отримання. 
Провідні центри сертифікації (CA) вже вбудували «сертифікати пристроїв» в більш 
ніж мільярд пристроїв IoT, надавши можливість виконувати перевірку автентичності 
широкого спектру пристроїв, включаючи стільникові базові станції, телевізори і бага-
то іншого. 

2. Захист пристроїв. В першу чергу забезпечення безпеки і цілісності про-
грамного коду. Тема безпеки коду потребує окремих детальних досліджень. Тому  
розглянемо вплив цілісності коду на безпеку пристроїв. Підписання коду потрібно для 
підтвердження правомірності його запуску. Крім того необхідний захист коду під час 
його виконання, щоб знизити вірогідність його перезапису хакерськими атаками під 
час завантаження. Підписання коду гарантує, що він не був зламаний після підписан-
ня і безпечний для пристрою. Ця технологія потребує реалізації під час прошивки 
пристрою. Всі критично важливі пристрої, будь то сенсори, контролери та інші при-
строї, повинні бути налаштовані на запуск тільки підписаного коду. Пристрої повинні 
бути захищені і на наступних етапах, вже після запуску коду. В такому випадку допо-
може захист пристрою відправника, розмежування доступу до системних ресурсів і 
файлів, контроль підключень, використання «пісочниці», захист від вторгнень, на ос-
нові поведінки і репутації. Також в цей довгий список можливостей захисту входять 
блокування, протоколювання і оповіщення для різних операційних систем IoT [3]. 

3. Контроль програмного забезпечення пристроїв. Для зменшення уразли-
вості пристроїв необхідно передбачати оновлення програмного забезпечення в ав-
томатичному режимі з використанням безпроводових технологій (Over-The Air, OTA), 
тобто по радіоканалу [3]. 

Деякі загрози зможуть подолати будь-які вжиті заходи, незалежно від захи-
щеності. Тому вкрай важливо мати можливості аналітики безпеки. Системи для ана-
літики безпеки допоможуть відслідковувати слабкі місця системі та вирішувати про-
блеми швидше. 

Отже, для складних систем, які використовуються у Smart-містах, потрібен 
стійкий для зломів, багатошаровий захист, покриваючий рівні хмар та підключень. 
Для більшої надійності захист повинен бути всебічним для уникнення можливості 
злому, шляхом використання менш надійних складових системи. Слід не забувати 
про оновлення апаратного забезпечення. 
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ШИРОТНО-ІМПУЛЬСНИЙ ПЕРЕТВОРЮВАЧ ЗМІННОЇ НАПРУГИ 
 

Роговий М. П. 
Київський національний університет технологій та дизайну 

 
Метою дослідження є створення електронної системи яка з покращеною якіс-

тю вихідної напруги за допомогою широтно-імпульсної модуляції. 
Для цього було проведено аналіз прототипів для створення відповідної елек-

тронної системи, розробка структури перетворювача змінної напруги, розрахунок си-
лових кіл, розробка системи керування силовими колами. Об’єктом дослідження є 
електромагнітні процеси в колах перетворювача. Основним методами визначення є 
методи теорії електричних кіл, а основним засобом дослідження є виконання моделі 
в програмному пакеті MathLab. 

Новизною є удосконалення системи керування з використанням двохконтур-
ної системи регулювання  з підпорядкованим релейним регулятором струму, що пок-
ращує статичні та динамічні характеристики перетворювача. 

Особливості дослідження. 
Дослідження було поділено на декілька етапів: 
5) Розрахунок параметрів перетворювача; 
6) Розробка системи управління та охолодження; 
7) Моделювання в програмному пакеті MathLab. 
 

 
 

Рисунок. Перетворювач з ШІМ 
 

Висновки: Виконаний огляд можливих способів перетворювачів напруги та 
обраний оптимальний варіант. 

Розраховані ключі силових кіл. Розроблені системи керування перетворюва-
чем змінної напруги. 

http://blog.ptsecurity.ru/2017/04/blog-post.html
https://www.anti-malware.ru/practice/solutions/iot-the-reference-security-architecture-part-1
https://www.anti-malware.ru/practice/solutions/iot-the-reference-security-architecture-part-1
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Запропонований варіант перетворювача змінної напруги забезпечить якісний 
та недорогий варіант ШІМ перетворювача напруги. 

 
ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ: 
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навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» для бакалаврів напряму підго-
товки 171 Електроніка. Упор. О. О. Шавьолкін – К.: КНУТД, 2016. – 396 с. 

2. Руденко В.С., Ромашко В.Я., Морозов В.Г. Перетворювальна техніка. Час-
тина І. – К.: ІСДО, 1996. – 262 с. 

 
Науковий керівник – к.т.н., доцент Смолянінов В. Г. 

 
 
 
 

AMBILIGHT – AMBIENT LIGHTING TECHNOLOGY 
 

Сантоцький Д. В. 
КПІ ім. Ігоря Сікорського, кафедра звукотехніки та реєстрації інформації 

 
Ідея створення додаткового зовнішнього освітлення в зоні перегляду телеві-

зійного зображення відома з 50-х років. Вже тоді було помічено, що зображення з ек-
рану сприймається з великим комфортом і створює менше навантаження на зір, як-
що поруч з екраном знаходиться джерело розсіяного світла, роль якого в той час 
грали ТВ-лампи. Яскравість екранів перших телевізорів не відрізнялася високими 
показниками, що в свою чергу, змушувало власників вимикати основне освітлення в 
кімнаті. Це відразу ж приводило до сильного підвищення контрасту між загальною 
світловою обстановкою в кімнаті і мерехтливим «віконцем» зображення. Наванта-
ження на зір різко зростала, що призводило не тільки до швидкої його стомлюваності, 
але і до загального погіршення самопочуття. ТВ-лампи – невеликого розміру світиль-
ники, що створюють розсіяне світлове випромінювання, допомагали в підвищенні 
комфортності перегляду і помітно знижували навантаження на зір. Сьогодні їх роль з 
успіхом виконує технологія Ambilight. 

В 2017 році компанія Philips запатентувала неймовірно просту, але, без пере-
більшення, приголомшливу технологію фонового підсвічування ТБ Ambilight. Техно-
логія являє собою вбудовану в рідкокристалічні телевізори фонову підсвітку, що ана-
лізує кольорове зображення та відтворює розсіяне світло по периметру телевізора. 
Завдяки цьому поверхня стіни за корпусом телевізора динамічно освітлюється, тим 
самим доповнює ореолом інтенсивність зображення на самому екрані і візуально як 
би збільшує розмір зображення. 

З такою адаптивною підсвіткою менше втомлюються очі при перегляді в тем-
ряві, збільшується ефект присутності, розширюється область відображення та ін. 
Ambilight застосовна не тільки до відео і фото контенту, але й ігор. Ambilight перетво-
рилася на візитну картку телевізорів Philips. З тих пір компанія Philips пильнує, щоб 
ніхто з великих виробників і думати не смів зазіхати на святе, створюючи щось подіб-
не. 

Технологія отримала кілька модифікацій. Так, технології фонового двокана-
льного (Ambilight 2), трьох канального (Ambilight Surround) і повного підсвічування 
(Ambilight Full Surround) створюють розсіяне світло, яке доповнює кольори і світлову 
інтенсивність зображення. 

Ambilight Surround (третє покоління) характеризується додатковими лампами 
зверху корпусу телевізора. Завдяки цьому зона підсвічування стала більш об'ємною. 
Всі лампи підсвічування є незалежними. 
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Ambilight Full Surround (четверте покоління). Екран телевізора оточений лам-
пами підсвічування з усіх боків. Процесор, який відповідає за управління лампами, 
робить аналіз не менше чотирьох зон зображення на екрані. Корпуси телевізорів з 
Ambilight Full Surround забезпечені екраном-панеллю позаду корпусу, завдяки чому у 
глядача створюється враження, що телевізор немов «пливе» в світлі. 

Ambilight Spectra – це розвиток технологій Ambilight шляхом удосконалень ал-
горитмів обробки зображення на екрані і вдосконалення світлодіодів, що створюють 
фонове підсвічування. Ambilight Spectra використана в серії телевізорів Philips Aurea. 

 
Науковий керівник – д.т.н., професор Розорінов Г. М. 

 
 
 
 

УЛЬТРАЗВУКОВІ ДАТЧИКИ. ПРИНЦИП РОБОТИ 
 

Світловський Є. В. 
КПІ ім. Ігоря Сікорського, кафедра звукотехніки та реєстрації інформації 

 
Ультразвукові датчики працюють на основі взаємодії коливань ультразвуку з 

вимірюваним простором. Ультразвукові коливання – це механічні коливання, які від-
буваються з частотою вище 20000 герц, а значить, більше верхньої межі коливань 
звуку, яка сприймається людиною; 

- на відміну від інфрачервоних далекомірів, на свідчення ультразвукового 
далекоміра не впливають засвічення від сонця або колір об'єкта. Але можуть виник-
нути труднощі з визначенням відстані до пухнастих або дуже тонких предметів; 

- поширення таких коливань в газоподібних, рідких і твердих середовищах 
залежить від параметрів самого середовища. Швидкість передачі коливань для газів 
дорівнює 200-1300 метрів в секунду, для твердих тіл 1500-8000 м / с, для рідких ре-
човин 1100-2000 м / с. Значно залежить швидкість коливань від тиску газу; 

- коефіцієнти відбиття хвиль ультразвуку відрізняються на кордонах різ-
них середовищ, так само як і їх здатність поглинання звуку. Тому такі датчики вико-
ристовують для отримання інформації про різні неелектричних параметрах за допо-
могою вимірювання властивостей коливань ультразвуку: зсуву фаз, часу загасання, 
поширення коливань; 

- ультразвукові способи вимірювання є електричними, так як збудження 
коливань і їх прийом здійснюється за допомогою електрики. Найчастіше в датчиках 
застосовують п'єзоелементи, перетворювачі магнитострикционного виду. Для збу-
дження коливань ультразвукової частоти застосовується ефект розтягування і стис-
нення пьезокристалла, званий зворотним п'єзоефектом. Тому п'єзоелемент застосо-
вується як в якості приймача коливань, так і в якості випромінювача; 

- ультразвукові датчики бувають двох видів: 
1) З однією головкою; 
2) З двома; 
- схема з однією головкою має значний недолік, який полягає в тому, що 

після видачі сигналу необхідний час для заспокоєння мембрани для подальшої робо-
ти на прийом відбитого сигналу. Цей період часу називають «мертвим» часом. Мерт-
вий час змушує ультразвукові датчики працювати в «сліпій зоні». Іншими словами, 
коли об'єкт розташований дуже близько, то відбитий сигнал повертається в вимірю-
вальну головку настільки швидко, що вона ще не перебудувалася на роботу прийо-
му, внаслідок чого об'єкт не виявляється; 

- істотно скоротити сліпу зону можна шляхом використання двох різних 
головок датчика для приймача і випромінювача. При цьому необхідно створити най-
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більшу чутливість схеми правильним вибором однаковою частоти резонансу для 
приймача і випромінювача; 

- розмір сліпої зони є важливим параметром ультразвукового датчика, 
який визначає його успіх вживаності. Тому виробники намагаються знизити цю вели-
чину різними способами. Для таких цілей застосовують метод відстеження порога 
виявлення. На малих відстанях протягом процесу переходу сигнал встигає багато 
разів пройти шлях між об'єктом і сенсором. Точність виявлення значно зменшується 
внаслідок спотворень, які вносить сигнал з багаторазовим відображенням. Похибка 
цього методу зростає з наближенням до об'єкта; 

- це змушує знайти компроміс між точністю вимірювання, помилкової три-
воги і чутливістю виявлення. Він полягає в тому, що напруга порога детектора, яке 
подається на компаратор, створюється напругою, змінним в часі і копіюють форму 
«хвоста» набору імпульсів, одержуваних під час загасання коливань мембрани; 

- використання способу відстеження кордону чутливості дає можливість 
знизити сліпу зону в два рази. Але для застосування датчиків біля сліпої зони необ-
хідно ретельне опрацювання.  

 
Науковий керівник – д.т.н., професор Розорінов Г. М. 

 
 
 
 

ІНВЕРТОРНИЙ СТАБІЛІЗАТОР НАПРУГИ 
 

Терещенко М. В. 
Київський національний університет технологій та дизайну 

 
Метою дослідження є визначення засобів забезпечення необхідних характе-

ристик вихідного струму. Для цього необхідно провести  розробки структури перетво-
рювального агрегату, розрахунок силових кіл, розробити системи керування силови-
ми колами. 

Об’єкт дослідження є електромагнітні процеси в колах інверторного стабіліза-
тора напруги та предметом дослідження є необхідних характеристик вихідного стру-
муі інверторного стабілізатора напруги (ІСН). Основним методами визначення є ме-
тоди теорії електричних кіл, а основним засобом дослідження є виконання моделі в 
програмному пакеті MathLab. 

Практичне значення отриманих результаті полягає у вдосконаленні схеми ім-
пульсного стабілізатора з використанням проміжної ланки у вигляді підвищувального 
перетворювача, що збільшує функціональність приладу з можливістю підвищення 
напруги живлення. 

Дослідження було поділено на декілька етапів: 
8) Розробили силові кола; 
9) Розрахували параметри перетворювача; 
10) Розрахована шафа ПА та необхідна система охолодження; 
11) Змодельована робота перетворювального агрегату в програмному паке-

ті MathLab; 
12) Підібрані частоти керування ключами для забезпечення високого ККД; 
13) Розроблені системи керування імпульсним перетворювачем та АІН. 
Схему силових кіл інвертора наведено на рисунку. 
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Рисунок. Схема силових кіл стабілізатора 

 
Висновок. Запропонований перетворювальний агрегат дозволяє забезпечи-

ти якісний та недорогий варіант стабілізатора напруги. 
 
ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ: 
1. «Енергетична електроніка»: конспект лекцій для студентів денної форми 

навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» для бакалаврів напряму підго-
товки 171 Електроніка. Упор. О. О. Шавьолкін – К.: КНУТД, 2016. – 396 с. 

2. Руденко В.С., Ромашко В.Я., Морозов В.Г. Перетворювальна техніка. Час-
тина І. – К.: ІСДО, 1996. – 262 с. 

 
Науковий керівник – к.т.н., доцент Смолянінов В. Г. 

 
 
 
 

АВТОМАТИЧНА СИСТЕМА ДЛЯ ГОДУВАННЯ 
ДОМАШНІХ ТВАРИН НА БАЗІ ARDUINO 

 
Умярова Катерина 

КПІ ім. Ігоря Сікорського, кафедра звукотехніки та реєстрації інформації 
 
В наше життя все частіше і частіше входить технологія «Розумний будинок». 

За допомогою цієї технології можна керувати різною побутовою технікою від освіт-
лення до чайника, від замку до спліт-системи або телевізора. Зручність, можливість 
безлічі налаштувань, планування і управління зі смартфона – ось лише частина пе-
реваг «Розумного будинку». Так само за допомогою цієї технології можна, наприклад, 
запланувати за розкладом годування риб в акваріумі, собак або кота. 

За результатами досліджень NielsenGlobalSurveyGenerationalLifestyles у 
61,9% сімей і чоловік, і жінка працевлаштовані. Це значить, що домашні улюбленці 
можуть залишатись вдома самі на досить довгий період часу. Але для нормального 
існування базові потреби тварини мають бути задовільненими незалежно від кількос-
ті присутніх вдома людей. Тож, особливістю даної роботи є створення автоматичної 
системи для годування кота, яка не тільки дозволить керувати годуванням дистан-
ційно, а й отримувати фото домашнього улюбленця прямо на смартфон у режимі ре-
ального часу незалежно від місцезнаходження. 

Концепція та основна ціль полягає у розробці системи, що звільняє людину 
від обов’язку регулярно власноруч наповнювати кормом миску кота. Наступним кро-
ком відбувається оснащення системи датчиком ваги під мискою і здійснення годівлі 
відповідно до показань ваг таким чином: якщо миска порожня – додається порція ко-
рму, у іншому випадку система знаходиться в режимі очікування до тих пір, поки мис-
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ка не стане порожньою. Остання стадія розробки включає в себе інтеграцію Wi-Fi 
модуля і відеокамери для передачі фотографій з улюбленцем, а також забезпечення 
віддаленого контролю годівлі. 

Керування системою відбувається за допомогою ArdruinoUno, що ідеально 
підходить для таких цілей. На першому етапі достатньо одного серводвигуна, у якості 
якого було обрано модель MicroServoTowerpro SG90 9 г. 

В ході проведеного експрес-опитування 17 з 20 опитуваних відмітили, що бу-
ли б раді регулярно отримувати на смартфон фото свого домашнього улюбленця, 12 
з 20 опитуваних зацікавились можливістю не витрачати час на годування домашніх 
тварин і 11 з 20 навіть зацікавились можливістю придбання подібної системи. Була 
проведена спроба виконання опитування серед домашніх котів та кішок, але в зв’язку 
з мовним бар’єром не було отримано чітких результатів. Тож, дані свідчать не тільки 
про суспільну корисність розробки, а й про реальну потребу людства у подібній сис-
темі. 

Отже, автоматична система для годування домашніх тварин на базі Arduino 
дозволяє автоматично наповнювати посуд в залежності від наявності корму, а також 
отримувати фотографії та віддалено контролювати кота в режимі реального часу за 
допомогою вбудованої у систему відеокамери. Подібна система може бути корисною 
як для тих, хто не завжди має час на годування улюбленця або часто буває у 
від’їздах, так і для тих, хто хотів би спостерігати за тваринкою у режимі реального 
часу, знаходячись за межами оселі. 

 
Науковий керівник – к.ф.-м.н., доцент, НУБіП Годлевська О. О. 

 
 
 
 

ОСОБЛИВОСТІ КРИПТОГРАФІЧНИХ МЕТОДІВ ЗАХИСТУ 
ІНФОРМАЦІЇ В КОМП’ЮТЕРНИХ МЕРЕЖАХ 

 
Худякова К. Ю. 

КПІ ім. Ігоря Сікорського, кафедра звукотехніки та реєстрації інформації 
 

На сьогоднішній день з'являються нові інформаційні технології, розвиваються 
потужні комп'ютерні системи зберігання, вводяться у дію центри обробки даних, під-
вищуються рівні захисту інформації. При цьому на сьогодні виникла необхідність, 
щоб ефективність захисту зростала поряд зі складністю архітектури збереження да-
них. 

Найбільш поширеним алгоритмом є захист даних в комп'ютерних мережах. З 
криптографічних методів забезпечення конфіденційності інформації в інформаційних 
системах використовуються в основному методи шифрування. Під шифруванням ро-
зуміється процес перетворення відкритої інформації в зашифровану інформацію 
(шифр-текст) або процес зворотного перетворення зашифрованої інформації у відк-
риту. Узагальнену схему криптографічної системи, що забезпечує шифрування пе-
реданої інформації, показано на рис. 1. 
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Рисунок 1. Узагальнена схема криптосистеми 
 
Криптографія – вельми ефективний метод, що підвищує безпеку передачі да-

них. Криптографічний захист може забезпечити виконання умов збереження конфі-
денційності й цілісності даних, що передаються у відкритих мережах, а також анонім-
ність об’єкта й умови його причетності до дій, що здійснюються в телекомунікаційній 
системі. 

Основним питанням аналізу будь-якої криптографічної системи захисту інфо-
рмації є визначення ступеня її стійкості. Зазначимо, що стійкість криптографічної сис-
теми захисту інформації є її здатність протистояти атакам порушника на інформацію, 
що захищається. Під час оцінювання стійкості довільних криптографічних систем за-
хисту інформації зазвичай дотримуються принципу Керкхофа [1]: стійкість криптосис-
теми має бути забезпечена навіть тоді, коли порушникові відомий її повний і деталь-
ний опис. Іншими словами, в процесі аналізу стійкості криптосистем передбачається, 
що порушникові відомий не лише детальний опис системи, а й статистичні характе-
ристики алфавіту повідомлення, простір можливих ключів і криптограм, контекст по-
відомлення тощо. Єдине, чого не знає порушник – це секретний ключ, який викорис-
товується законними користувачами системи захисту інформації. Ключ містить керу-
ючу інформацію (двійковий код), яка забезпечує вибір одного з можливих шляхів ре-
алізації алгоритму шифрування. Якщо і відправник, і одержувач інформації викорис-
товують той самий ключ, система називається симетричною, системою з одним клю-
чем, системою із секретним ключем або схемою традиційного шифрування. Якщо 
відправник і одержувач використають різні ключі (один відкритий, а інший секретний), 
система називається асиметричною, системою із двома ключами або схемою шиф-
рування з відкритим ключем. 

 
Перелік посилань: 
1. Криптографічні методи захисту інформації [Електронний ресурс]. Режим 

доступу: https://www.stud.com.ua/53399/informatika/kriptografichni_metodi_ zahistu 
_informatsiyi. 

2. Криптографія [Електронний ресурс]. Режим доступу: 
http://www.uk.wikipedia.org/wiki/Криптографія. 

3. Засоби та методи захисту інформації [Електронний ресурс]. Режим досту-
пу: http://www. buklib.net/books/28625/. 

 
Науковий керівник – к. т. н., доцент Трапезон К. О. 

 

http://www.uk.wikipedia.org/
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МЕХАНІЧНИЙ ЗВУКОЗАПИС 
ТА ЙОГО АКТУАЛЬНІСТЬ У СУЧАСНОМУ СВІТІ 

 
Цимбал Ю. О. 

КПІ ім. Ігоря Сікорського, кафедра звукотехніки та реєстрації інформації 
 
За останні роки популярними стали «ретрові» речі: плівкові камери, одяг з 

«бабусиної скрині», друкарські машинки тощо. До них відноситься і один із перших 
пристроїв запису та відтворення звуку – електрофон, або програвач. Але і це – удо-
сконалена версія більш ранніх пристроїв: фонавтографа, фонографа, патефона та 
грамофона.  

Чому ж і досі ми так любимо «вінтажний вініл», якщо цифрові носії є більш 
надійними та якісними? 

Розглядаючи платівку, можна побачити канавки, які утворюють велику кіль-
кість кіл, розташованих дуже близько одне до одного. Насправді це скоріше велика 
спіраль. При запису такі канавки продавлюються спеціальним різцем відповідно до 
звукових коливань. Так утворюється звивиста доріжка. При відсутності звуку, так як і 
сигналу, доріжка є прямою. Глибина канавки однакова, але сигнал може записувати-
ся і відповідно до глибинних коливань різця. При відтворенні ж канавка передає ме-
ханічні коливання голці програвача [1]. 

Що ж до більш ранніх часів, можна згадати катеринки, музикальні скриньки. 
Досить цікавим є і автоматичне піаніно. У такому пристрої "ноти" записувалися на 
паперовій стрічці (тобто пробивалися отвори). Потім молоточки під дією цих отворів 
"змушували" піаніно грати. 

Першим же пристроєм, який записував саме звук, був фонавтограф. Мем-
брана коливалася від дії звуку та викликала коливання пера, яке продряпувало на 
закопченому циліндрі слід. Але це був лише запис звуку і його не можна було відтво-
рити. З часом пристрої вдосконалювалися і з’явилися перші здогадки щодо відтво-
рення звуку [2]. 

Платівку ж намагаються зробити якіснішою і у наш час. Компанія Rebeat пла-
нує випуск «HD-платівки», яка створюється за допомогою 3D-моделювання та лазер-
них технологій. Очікується більша якість звуку та стійкість до пошкоджень. Їх можна 
буде використовувати на звичайних програвачах [3]. Взагалі ідеями використання 
сучасних технологій цікавляться не тільки компанії. Так, наприклад, студентка MIT 
Media Lab, запропонувала процес запису платівки схожими методами, що дає мож-
ливість власноруч створювати запис. Звичайно, низької якості, але це заслуговує 
уваги [4]. 

У сучасному світі все ж переважають цифрові носії. Так як платівки мають пе-
вні недоліки: великі, ламкі, дорогі, швидкозношувані, незручні, звук на них не дуже 
якісний, із завадами [5]. Але все це водночас і приваблює – у цьому шаленому світі 
приємно виділити час на прослуховування давно знайомої, рідної платівки. 
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КПІ ім. Ігоря Сікорського, кафедра звукотехніки та реєстрації інформації 

 
1. Блокчейн. 
Блокчейн – розподілена база даних. програмне забезпечення. Криптовалюта 

дозволяє створити єдину мережу бухгалтерських книг, які не закриті, але і не нале-
жать якійсь єдиною стороні. Ця мережа відкрита всьому суспільству і доступна тим, 
хто має вихід до цієї мережі. У такій мережі записуються і зберігаються всі транзакції, 
дані про дату, час, учасників і суми проходять через цю конкретну транзакцію. Кожна 
окрема частина мережі має копії всіх інших транзакцій, які на основі складних мате-
матичних обчислень і принципів операцій, перевіряються біткоінскімі шахтарями-
майнерами, які підтримують фінансовий облік. Завдяки математичним принципам, 
частини мережі узгоджуються щодо поточного стану рахунку кожної транзакції. Якщо 
хтось спробує зламати таку мережу, то частини єдиного пазла, що не вишикуються в 
єдину картину і операція буде відхилена. Децентралізована система робить хакерсь-
ку атаку неможливою. 

2. Суть технології. 
Суть технології. полягає у відмові від посередників, так званих «третіх осіб» - 

банків у фінансовій сфері і всього інтермедіа, якщо говорити про медіа-просторі. Сьо-
годні стає зрозуміла архаїчність таких платформ, як Netflix і Youtube, тому що зараз, 
завдяки децентралізації, з'являється можливість прямого зв'язку між творцем і спо-
живачем. 

3. Indico Production та виробництво кіно. 
Indico Production, який пов'язує блокчейн і виробництво кіно. За допомогою 

блокчейну можливо відкриття нового кіно-продакшн. Indico Production налаштована 
виступати з ініціативами створення кіно-проектів з бюджетом від 3М $. Сам продакшн 
створюється на гроші залучені з ICO компанії. ICO це найшвидший і об'єктивний спо-
сіб підтвердити необхідність своєї присутності як на кіноринку так і в екосистемі бло-
кчейн стартапів. Indico Production, вже після становлення, буде робити Препродакшн 
і маркетинговий план по окремій картині, залишковий бюджет по картині буде фор-
муватися за допомогою пропозицій інвесторам, вже готовим інвестувати в кіно. ICO, 
фактично, є формуванням бази з інвесторів Блокчейн-технологія має намір привер-
нути систему фінансування всієї індустрії. Сильно спрощена комерційна формула, по 
якій роблять кіно, сьогодні виглядає так: продюсер підтягує інвестиції, режисер зні-
має, прокат окупає витрати і приносить прибуток (або не окуповує і не приносить), 
глядач платить за перегляд. У реальності в цього ланцюжка є маса посередників, 
кожен з яких «з'їдає» свій шматок. Нова технологічна схема частина з них прибирає, 
а глядачеві відводить активну роль. Тепер будь-який бажаючий може стати інвесто-
ром фільму і розраховувати на частку прибутку, пропорційну своїм вкладенням. 

4. Застосування у світі у створені кіно. 

https://gloss.ua/https:/gloss.ua/lifestyle/97839-Vinil-vs-Cifra-bitva-formatov-i-zdravyy-smysl
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https://gloss.ua/https:/gloss.ua/lifestyle/97839-Vinil-vs-Cifra-bitva-formatov-i-zdravyy-smysl
https://gloss.ua/https:/gloss.ua/lifestyle/97839-Vinil-vs-Cifra-bitva-formatov-i-zdravyy-smysl
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Фільм «Тяжіння» Федора Бондарчука, Бюджет проекту склав 300 мільйонів 
рублів, а його прокат приніс майже 19 мільйонів доларів. Проте влітку 2018 року Бон-
дарчук оголосив про запуск власної блокчейн-платформа Cinemico, за допомогою 
якої він має намір зібрати кошти на зйомки фільму «Тяжіння 2Абсолютно ідентичний 
проект запускає відомий російський актор і режисер Костянтин Хабенський. Його 
блокчейн-платформа називається Cinematix і на головній сторінці свого Лендінзі та-
кож оголошує себе першою в світі. У проект вже вкладено 1,5 млн. доларів. Ще 15-20 
млн доларів планують отримати з ICO. Стартували зйомки нового фільму за рома-
ном Віктора Пелевіна «Empire V». Виробництво здійснює блокчейн-платформа з на-
звою Bablos і це її перша картина. Голлівуд не був би головною світовою кузнею роз-
ваг, якби був в стороні від революційних ідей і технологій. На початку 2018 року стар-
тувала блокчейн-платформа MovieCoin, тут же випустила власний однойменні токе-
ни. В результаті ICO проект має намір зібрати не менше 100 млн. доларів, які підуть 
на фінансування кількох кінокартин. 

 
Науковий керівник – д.т.н., професор Розорінов Г. М. 

 
 
 
 

COMPLEX APPROACH TO THE PROBLEM OF TRAFFIC MANAGEMENT 
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Every year telecommunication networks are being improved and becoming more 

complex. There is a steady increase in the users of network services, there are constantly 
new applications aimed at working in networks. In such circumstances, the problem of traf-
fic management becomes more and more relevant, since various services have their own 
requirements for network performance [1-3]. 

Convergence of networks of different nature stimulates the construction of multi-
service networks. All this leads to the emergence of new complex applications with high 
demands on the bandwidth of the network and its intelligence, that is, the ability to be flex-
ible and qualitatively handle various types of traffic (data, voice, video) in order to maxim-
ize the effective use of existing bandwidth and provide the required quality of service to 
customers and applications. [2]. 

Today there is a serious change in the structure and nature of information trans-
mitted in telecommunication networks both at the corporate level and the level of tele-
communication operators. The main data provider is the Internet, whose services are in 
high demand, which is constantly rising. The approaches to building networks are chang-
ing, and new generation networks, the so-called multiservice networks, are coming to the 
fore. The main characteristics of such networks are the ability to transmit any kind of traffic 
with the same quality, wide bandwidth, packet switching and controllability. [3]. 

In the conditions of limited network resources, the problem of efficiently allocating 
available channel and buffer resources of network devices becomes more acute. Particu-
larly, such a task is relevant in corporate networks, which uses services that are critical to 
the quality of service. Examples of such services are IP-telephony and online video, which 
are critical to delay and require guaranteed bandwidth of the communication channels. In 
this case, an integrated approach to the task of managing traffic in the presence of critical 
QoS services (IP-telephony, online video) in corporate networks is required. There are var-
ious means of managing network traffic. They use important tasks such as queuing, queue 
management, network overload minimization, guaranteed lossless delivery, optimal load 
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balancing, and more. Therefore, developing an integrated approach to managing network 
resources in today's environment is relevant. [2-3]. 
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