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«Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського» 

 
Удосконалення автономних систем електропостачання (СЕП) в даний час 

має велике значення для розвитку багатьох галузей народного господарства. Систе-
ми вторинного електроживлення повинні забезпечувати перетворення електроенер-
гії, що надходить від первинних джерел енергії, в електроенергію необхідну для спо-
живачів виду і якості з заданими параметрами енергетичних координат. 

Реалізація заданих параметрів функціонування передбачає інваріантність вихідних 
енергетичних координат СЕП не тільки до впливів, але і до виду перетворюваної електрое-
нергії, що обумовлює необхідність розширення функціональних і динамічних можливостей 
систем. 

Розробка методів побудови та дослідження ефективних інваріантних систем елект-
роживлення з заданими характеристиками функціонування забезпечують високі техніко-

економічні показники автономних об’єктів (АО) [1, 2], насамперед перетворювальних сис-
тем (ПС) з ПІД-регуляторами, які поєднують функції формування високоякісної вихід-
ної напруги та широкодіапазонного регулювання (стабілізації) її параметрів, що за-
безпечує високі енергетичні та динамічні показники [3]. 

В основі проектування багатьох систем керування перетворювальними ком-
плексами лежить лінеаризована математична модель руху об’єкту керування (ОК) 
відносно завданої траєкторії та їх рішення одним з методів застосування адаптивного 
керування [1, 2]. 

Одним з таких методів синтезу керування автоматизованим автономним 
об’єктом. пропонується метод одного з перших компенсаторів – предиктор Сміта. В 
основу синтезу системи керування автоматизованим об’єктом пропонується розроб-
лена процедура систематичного проектування на основі H∞-теорії керування. При 
суворій обробці запізнення аналітично виводиться квазі H∞-предиктор Сміта. Предик-
тори Сміта можна точно реалізувати в контурі зворотного зв’язку, за умови, що регу-
лятор контуру зворотного зв’язку може бути ірраціональним [7]. 

За допомогою квазі H∞-предиктора Сміта розроблено регулятор з викорис-
танням мінімізації зваженої функції чутливості. Контролер також може бути аналітич-
но спроектований, заданням бажаного перехідного процесу. За допомогою модель-
ного прогнозуючого регулювання, яке передбачає за моделлю загальне визначення 
різноманітних алгоритмів керування, розроблених для систем керування комп'юте-
ром, які базуються на оптимізації квадратичних цільових функцій. 

Основні методи синтезу в цій категорії включають динамічний контроль мат-
риці DMC (Dinamic Matric Control) та модельний алгоритмічний контроль MAC (Model 
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Algoritmic Control) [4, 5, 6]. Перевівши версію сінтезованого регулятора в область Ла-
пласа, можна виявити, що вона ідентична квазі-H∞-регулятору. 

Висновок. При точній обробці запізнення доцільно аналітично отримати ква-
зі-H∞-регулятор. Він має такий же порядок, як і раціональна частина об’єкту. Стратегії 
оптимального керування H∞, оптимальний предиктор Сміт, алгоритм Далліна, IMC, 
прямий контроль та прогнозоване керування моделлю необхідно розглянути окремо. 
Цей висновок дає можливість розробки систем керування з покращеною якістю фун-
кціонування. 

 
Перелік посилань: 
1. Адаптивные системы автоматического управления / В. Н. Антонов, А. М. Пришвин 

В. А. Терехов, А. Э. Янчевский; под ред. В. Б. Яковлева. – Л. : Изд-во Ленингр. ун-та, 1984. – 
204 с. 

2. Автоматичне керування рухомими об`єктами і технологічними процессами: 
підручник у 3 т./ Александров Є. Є., Козлов Е. П., Кузнєцов Б. І.; за заг. Ред. Є. Є. 
Александрова. – Харків: НТУ «ХПІ», 2002.Т. 1: Теорія автоматичного керування. – 
2002. – 490 с. 

3. Организация инвариантных усилительно-преобразовательных систем с 
прогнозированием для аппаратных средств телекоммуникационного оборудования/ 
В.С. Смирнов, А.В. Самков // Зв'язок.– 2009.–Вип.4.– С.47-51. 

4. Mosca, E. H-∞ ControlTheory [Текст] / E. Mosca, L. Pandolfi. – London: 

BritishLibraryCataloguing, 1991. – 325 с. 
5. Brosilow, С. Techniquesofmodel-basedcontrol [Текст]/C. Brosilow, B. Joseph. – USA : 

PrenticeHall, 2002. – 704 p. 

6. Моделювання пристроїв обробки аналогових сигналів. Навчальний посіб-
ник / Рябенький В.М., Співак В.М. – Миколаїв: НУК, 2018. – 364 с. Рекомендовано до 
друку Вченою радою НУК (протокол № 6 ід 27.06.2018 р.) 

7. Баган Т.Г. Синтез робастного регулятора з внутрішньою моделлю для об’єктів без 
самовирівнювання[Текст] / Т.Г. Баган // Східно-європейський журнал передових технологій. – 
2017. – Том 4 № 2 (8). – С. 27-32. 

 
Науковий керівник – к. т. н., доцент Співак В. М. 

 
 
 
 

MESH-МЕРЕЖІ: ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ СТАНДАРТІВ 4G LTE 
 

Вишнівська Мирослава 
КПІ ім. Ігоря Сікорського, кафедра звукотехніки та реєстрації інформації 

 
Mesh-мережі – мережева топологія, в якій бездротові пристрої об'єднуються 

численними (часто надлишковими) з’єднаннями, що вводяться зі стратегічних мірку-
вань. 

Ідея самоорганізації мережі, що має децентралізоване управління та володіє 
високим ступенем надійності, була запропонована давно, але ефективна реалізація 
подібної технології стала можливою в результаті швидкого розвитку бездротових те-
хнологій. 

Останнім часом набули поширення телекомунікаційні мережі передачі даних, 
організовані відповідно до топології Mesh. Масштаби проектів збільшилися до десят-
ків тисяч точок доступу і сотень тисяч користувачів по всьому світу. 

Mesh-мережі надають найбільш цікаві рішення, що інтегрують різні технології 
бездротового доступу. Можливість організації за допомогою Mesh-топології локаль-
них (LAN) і міських (MAN) мереж, легко інтегруються в глобальні мережі(WAN), є по-
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зитивним фактором для операторів зв'язку, які розгортаються свої мережі в мегапо-
лісах. 

Топологія MESH-мереж заснована на децентралізованої схемою організації 
зв'язку між активними вузлами мережі. Вузли доступу, використовувані в Mesh-
мережах, не тільки надають послуги абонентського доступу, а й виконують функції 
маршрутизаторів (Ретрансляторів) для інших вузлів тієї ж мережі. За рахунок цього 
з'являється можливість створення великих зон покриття мережі з взаємозамінними 
активними вузлами, а також можливість масштабування (в цьому випадку нові вузли 
додаються в мережу автоматично). 

Mesh-мережа має наступні можливості: 
– створення зон суцільного інформаційного покриття великої площі; 
– масштабованість мережі (збільшення площі зони покриття і щільності інфо-

рмаційного забезпечення) в режимі самоорганізації; 
– використання бездротових транспортних каналів (backhaul) для зв'язку то-

чок доступу в режимі «кожен з кожним»; 
– стійкість мережі до втрати окремих елементів. 
Mesh-мережі будуються як сукупність кластерів. Територія покриття розділя-

ється на кластерні зони, число яких теоретично не обмежена. В одному кластері ро-
зміщується від 8 до 16 точок доступу. Одна з таких точок є вузловою (gateway) і підк-
лючається до магістральному інформаційного каналу за допомогою кабелю (оптич-
ного або електричного) або по радіоканалу (з використанням систем широкосмугово-
го доступу). 

Вузлові точки доступу, так само як і інші точки доступу (nodes) в кластері, 
з'єднуються між собою (з найближчими сусідами) по транспортному радіоканалу. В 
залежності від конкретного рішення точки доступу можуть виконувати функції ре-
транслятора (транспортний канал) або функції ретранслятора і абонентської точки 
доступу. 

Особливістю Mesh є використання спеціальних протоколів, що дозволяють 
кожній точці доступу створювати таблиці абонентів мережі з контролем стану транс-
портного каналу і підтримкою динамічної маршрутизації трафіку по оптимальним ма-
ршрутом між сусідніми точками. При відмові будь-якої з них відбувається автоматич-
не перенаправлення трафіку за іншим маршрутом, що гарантує не просто доставку 
трафіку адресату, а доставку за мінімальний час. 

Процедура розширення мережі в межах кластера обмежується встановлен-
ням нових точок доступу, інтеграція яких в існуючу мережу відбувається автоматич-
но. Недолік подібних мереж полягає в тому, що вони використовують проміжні пункти 
для передачі даних; це може викликати затримку при пересиланні інформації і, як 
наслідок, знизити якість трафіку реального часу (наприклад, мови або відео). У зв'яз-
ку з цим існують обмеження на кількість точок доступу в одному кластері. 

Крім цього останнім часом підвищену увагу слід приділити агресивним впли-
вам на канали передачі даних. У стандартних системах, зловмисники можуть не тіль-
ки порушити систему управління, знижуючи швидкість і якість передачі даних, а й по-
вноцінне виведення з ладу цілого кластера і всіх точок доступу. Для вирішення даної 
проблеми повинні бути оптимізовані протоколи побудов маршрутів для більш прис-
кореної реакції на негативний вплив. А також збільшення потужності приймально-
передавального обладнання вузлових точок з багаторазовим перекриттям зони їх дії. 

Необхідність отримання технологічних рішень, що забезпечують прийнятні 
характеристики передачі даних в MESH-мережах, вимагає виконання відповідних 
наукових досліджень. 

З огляду на переваги Wi-Max і мереж LTE, слід очікувати, що при створенні 
Mesh- мереж цей стандарт буде активно конкурувати з Wi-Fi, але не раніше появи 
дешевих абонентських пристроїв. При цьому навряд чи відбудеться повне заміщення 
технологій внаслідок обмежень Wi-Max на продуктивність (Мбіт / с), закладених в 
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стандарт 802.16. В таких умовах неминучі спільне існування і взаємна інтеграція ме-
реж. 

Ускладнення Mesh-систем у міру збільшення їх масштабу і необхідність об'є-
днання з альтернативними мережами (GSM, 3G, Wi-Max, LTE і т. д.) зажадають ство-
рення більш складних систем управління, заснованих на централізованих уніфікова-
них рішеннях. 

Найбільшою ефективності такого роду мереж слід очікувати при реалізації 
Mesh-мереж в масштабах міста (MAN). Особливості організації та використання по-
дібних мереж визначаються соціальної і комерційною доцільністю, при цьому мережі 
можуть або будуватися тільки як корпоративні або абонентські, або вирішувати оби-
два завдання одночасно. 

 
Перелік посилань: 
1. Осипов И.Е. Mesh сети: технологии, приложения, оборудование // Техноло-

гии и средства связи. – № 4. – 2006. 
2. Попков Г.В. Mesh-сети: перспективы развития, возможные применения. 

Институт вычислительной математики и математической геофизики СО РАН 8.06.12. 
 

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

ПЕРЕВАГИ VOIP ТЕЛЕФОНІЇ 
 

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

 
Актуальність технології VoIP телефонії полягає в тому, що надає швидкий до-

ступ до зв'язку незалежно від місця перебування абонентів. За останні роки в систе-
мах голосового зв’язку набули широкого використання системи VoIP телефонії. Це 
нова технологія зв’язку, тому є корисними знання про переваги VoIP системи. 

Однією з найбільш перспективних на сьогодні технологій вважається пакетна 
телефонія. Зростання популярності передачі голосу по пакетним мережам зв'язку 
цілком закономірно в світлі конвергенції мереж зв'язку. При всьому різноманітті мож-
ливостей передачі голосу по пакетним мережам, одна з технологій має явну перевагу 
перед іншими. Це передача голосу по мережам IP, і особливо, IP-телефонія. Зрос-
танню популярності IP-телефонії, безумовно, в чималому ступені сприяли виробники. 
Однак, здебільшого інтерес до цієї технології обумовлений реальними її перевагами. 

Зручність: за ступенем зручності процес використання VoIP-телефонії нічим 
не поступається традиційній телефонії. Вона також не пов'язана з такими незручними 
процедурами, як, наприклад, набір кодів доступу. 

Низькі тарифи: завдяки мінімальному застосуванні міських ліній зв'язку на ко-
ристь IP-каналів тарифи VoIP-телефонії в рази привабливіші для користувачів. Осо-
бливо це твердження стосується дзвінків міжміського та міжнародного рівнів. 

Придбання додаткових телефонних каналів зв'язку: VoIP-обладнання приєд-
нується з одного боку до засобу зв’язку, а з іншого – до IP-мережі. З'являється мож-
ливість «полегшити» офісні телефонні лінії, направивши міжміські виклики по менш 
витратним з фінансової точки зору Інтернет-каналу. 

Безкоштовні дзвінки між абонентами всередині мережі: це стандартна послу-
га, яку пропонує будь-яка IP телефонія. На практиці це обернеться тим, що вам не 
доведеться оплачувати дорогі розмови на великих відстанях. 

Мобільність: VoIP-номер не прив'язаний до якогось певного місця, він може 
використовуватися скрізь, де є швидкий Інтернет. Наприклад, зараз можна купити, 
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зручний VoIP-телефон з підтримкою технології Wi-Fi. Такий апарат можна буде вико-
ристовувати, як у себе вдома, так і в офісі, він буде сам підключатися до доступної 
бездротової мережі. Крім цього, вже існують комбіновані моделі телефонів, які до-
зволять автоматично переключитися з мобільної мережі на VoIP-мережу при вияв-
ленні точки доступу до Інтернет. 

Перспективність технології: На сьогоднішній день VoIP забезпечує можли-
вість передачі не тільки голосових сигналів, але і відео, довідкової інформації, фото-
графій і т.д. Завдяки використанню глобальної віртуальної мережі в VoIP-технологію 
закладений потенціал для мінімізації цін на дзвінки всіх рівнів. У 2012 році сегмент 
VoIP телефонії (phone-to-phone) склав $15.88 млрд. в 35.9 млн. абонентів. Передба-
чається, що до 2019 року цей показник збільшиться до $44.78 млрд. в 116.5 млн. 
абонентів. 

Висновки 
Головна перевага VoIP-телефонії – низькі витрати на голосовий та відео 

зв’язок. Висока ефективність взаємодії між працівниками та клієнтами, що дозволяє 
компаніям підвищити якість надання послуг клієнтам. 

 
Перелік посилань: 
1. Меггелен Дж., Мадсен Л., Смит Дж. Asteriskтм: будущее телефонии, 2-е из-

дание. – Пер. с англ. – СПб: Символ-Плюс, 2009. – 656 с., ил. 
2. Arrow Business Communications Ltd. «VoIP market to increase to $204.8 billion 

by 2020», 28 March 2018, https://www.arrowcommunications.co.uk/newsroom/voice-
data/voip-market-to-increase-to-204-8-billion-by-2020/. 

 
Науковий керівник – д. т. н., професор Власюк Г. Г. 

 
 
 
 

ОСОБЛИВОСТІ ПРОЕКТУВАННЯ АКУСТИЧНИХ УМОВ 
ТЕЛЕВІЗІЙНИХ СТУДІЙ 

 
Гамуля М. О. 

КПІ ім. Ігоря Сікорського, кафедра звукотехніки та реєстрації інформації 
 
Сучасний телевізійний продукт – це якісне зображення з якісним звуковим су-

проводом, причому звуковий супровід вимагає більшої уваги при формуванні телеві-
зійних програм, адже підвищує емоційне сприйняття у перегляді телевізійного проду-
кту. Особливість телевізійного продукту – це відтворення його у домашніх умовах за 
допомогою телевізійних приймачів, які мають достатньо високі технічні показники, як 
за зображенням, так і за звуковим супроводом. 

Створення високоякісної телевізійної продукції завжди актуально. Збільшення 
глядацької аудиторії телевізійних програм призводить до необхідності збільшення 
виробництва програм, а це, в свою чергу, вимагає проектування і побудови нових 
сучасних потужних у технічному забезпеченні студій. 

Виробництво будь-якого телевізійного продукту вимагає наявності спеціалізо-
ваних приміщень, серед яких, безпосередньо, студійні приміщення. Телевізійна сту-
дія – це акустично обладнане й ізольоване приміщення, призначене для виробництва 
різноманітних телевізійних програм, як то, музичних, мовних, змішаних програм, 
включаючи телевізійні фільми, що входять до телепередач. Будівництво телевізійних 
і звукових студій потребує ретельного проектування і, особливо, з точки зору забез-
печення акустичних умов. При проектуванні студійних приміщень важливе значення 
має узгодження акустичних умов студії формування телевізійного продукту з умова-
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ми його відтворення побутовими телевізійними приймачами у житлових приміщен-
нях. 

В основі акустичного проектування, в першу чергу, лежить забезпечення оп-
тимального ревербераційного процесу у студійному приміщенні, що буде відповідати 
акустичним умовам події, що відображається на екрані. А це залежить від жанру про-
грами, яка буде зніматися у студії, кількості виконавців, застосовуваного технічного 
обладнання, наявності рир-проекції тощо. Іншим важливим фактором для проекту-
вання студій є забезпечення необхідної звукоізоляції, що вимагає урахування рівнів 
шумів, що можуть надходити від суміжних приміщень. 

Перед проектуванням, зазвичай, створюється технічне завдання, в якому за-
значається основна інформація стосовно студії, тобто: кількість виконавців, призна-
чення приміщення студії, місце розташування студії, характеристика джерел шуму, 
що знаходяться поблизу студії, передбачувана технологія та обладнання для ство-
рення телевізійних програм тощо. Для побудови студій можуть бути задіяні уже існу-
ючі приміщення, для яких необхідно акустичне переоблаштування. 

Сучасні технології виробництва телевізійних програм вимагають при акустич-
ному розрахунку студії враховувати й технологічне обладнання, адже сучасне вироб-
ництво не обходиться без комп‘ютерних робочих станцій, за допомогою яких можна 
значно змінити параметри звукового супроводу телепередач. 

Аналізуючи сучасні технології виробництва телевізійних програм можна за-
значити, що при проектуванні акустичних умов студійних приміщень або переоблаш-
туванні приміщень у студії з необхідними акустичними умовами, необхідно врахову-
вати технологію виробництва телевізійного продукту і саме технологічне телевізійне 
обладнання, а також умови відтворення телевізійного продукту в домашніх умовах на 
побутових телевізійних приймачах. 

 
Перелік посилань: 
1. Акустика: Учебник для вузов / Ш.Я. Вахитов, Ю.А. Ковалгин, А.А. Фадеев, 

Ю.П. Щевьев: Под ред. профессора Ковалгина Ю.А, – М.: Горячая линия – Телеком, 
2009.-660с.: ил. 

2. В.И. Щербина. Основы современного телерадиовещания. Техника, техно-
логия и экономика вещательных компаний. / В.И. Щербина. – М.: Горячая линия-
Телеком, 2004 – 224 с.: ил. 

3. Развитие технической базы современного телевидения. Методическое по-
собие. Гадиян Г.С., Никонов А.К. и др. Фирма ЭРА, г. Жуковский, 1988. 

 
 

Науковий керівник – старший викладач Гребінь О. П. 
 
 
 
 

ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ NB-IOT В СИСТЕМАХ РОЗУМНОГО МІСТА 
 

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

 
Зі стрімким розвитком Інтернету речей та популяризацією концепції «розум-

ного міста» кількість підключених до мережі пристроїв з кожним днем невпинно зрос-
тає. За прогнозами Ericsson до 2021 р. кількість підключень сягатиме 28 мільярдів. 
Стає очевидним, що звичайних технологій мобільного зв’язку недостатньо для пода-
льшого розвитку IoT мережі через невелику ємність та зону покриття, а також досить 
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високу вартість терміналів. Це створює необхідність впровадження нових технологій 
безпроводового зв’язку. 

Internet of Things – єдина мережа, що об’єднує між собою пристрої, здатні 
збирати інформацію та обмінюватися нею. Обсяг цієї інформації дуже малий та не 
потребує високої швидкості передавання даних. Наприклад, показання лічильника чи 
датчика освітлення за об’ємом не перевищують звичайного SMS. До того ж пристрої 
можуть знаходитись у важкодоступних місцях, що вимагає їх високої автономності та 
достатнього рівня сигналу в точці приймання. 

Вирішенням цієї проблеми може стати технологія вузькосмугового Інтернету 
речей (NB-IoT), яка забезпечує безперебійне передавання даних та низьку енергоза-
тратність за рахунок низької швидкості обміну даними (до 70 кбіт/с на користувача). 
Стандарт використовує смугу частот лише 200 кГц та може розгортатися в частотних 
діапазонах, в яких функціонують стандарти GSM та LTE, а також в захисних інтерва-
лах між ними (рис. 1). Це робить NB-IoT зручним для розгортання операторами мобі-
льного зв’язку, для цього необхідно лише встановити спеціальне програмне забезпе-
чення. 

 
 

Рис.1. Приклад розгортання NB-IoT на частотах 1800 МГц 

 
Важливою особливістю технології є глибина покриття, що забезпечує зв’язок 

з об’єктами (наприклад, такими, як засоби обліку комунальних послуг), що знахо-
дяться навіть в підвальних приміщеннях. До інших переваг цієї технології відносять: 

можливість підключення до 100 тисяч пристроїв на стільник; 
термін роботи терміналів до 10 років роботи в автономному режимі; 
ціна терміналу до 10 $. 
Усе це робить технологію Narrowband IoT зручною для використання в межах 

концепції Smart City. 
 
Перелік посилань: 
1. 3GPP NB-IOT [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://www.3gpp.org/news-events/3gpp-news/1733-niot. 
2. NB-IoT system for M2M communication – IEEE Conference Publication. 
 

Науковий керівник – к.т.н., доцент Попович П. В. 
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АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕХНОЛОГІЇ XDSL У НИНІШНІЙ ЧАС 
 

Каліманов Б. Г. 
КПІ ім. Ігоря Сікорського, кафедра звукотехніки та реєстрації інформації 

 
За останні два десятиліття внаслідок розвитку інформаційних технологій Ін-

тернет став невід’ємною частиною як компаній, які розширюють та просувають свій 
бізнес, так і домашніх мереж, дозволяючи кінцевим користувачам та співробітникам 
компаній використовувати необхідні ресурси Інтернет. 

Протягом довгого часу представники малого та середнього бізнесу, а також 
домашні користувачі відчували значні труднощі з організацією передавання даних, 
які виправдовували б використані на них кошти. Основною перешкодою була велика 
вартість ліній високошвидкісного доступу для окремих користувачів.  Ця проблема 
актуальна і зараз. Не всі компанії або домашні користувачі можуть дозволити собі 
організацію Інтернет-підключення за оптичним кабелем, особливо якщо вони розта-
шовані не у великому місті, а в якомусь селищі або селі. Відповідно для вирішення 
цієї проблеми необхідне виконати такі завдання: 

Мінімальне капіталовкладення у інфраструктуру, що розвивається. 
Забезпечення конкуренції за кінцевого абонента (користувача). У міру зрос-

тання загального рівня конкуренції в телекомунікаційній індустрії зросла й конкурен-
ція у сфері впровадження ефективних високошвидкісних сервісів передавання даних 
на нових телекомунікаційних ринках. 

Збільшення об’єму даних, що передаються.  
Можливість ефективного доступу до корпоративних мереж, що дозволить 

зручно розподілити робочий час. 
Сумісне використання ліній. Можливість використання одних й тих самих ліній 

передач для різних технологій (дані, голос, відео). 
Усі ці завдання реалізують з використанням технології DSL. Технології xDSL 

надають користувачам можливість мати надійне високошвидкісне з’єднання, а, отже, 
відповідної якості, за дуже низькою ціною. Дані технології є найбільш практичним рі-
шенням, спрямованим на максимальне збільшення об’єму даних, що передають вже 
існуючими телефонними лініями. Використання місцевих телефонних ліній  дозволяє 
провайдерам послуг заощадити значні кошти та більш швидко створювати для своїх 
абонентів велику кількість нових сервісів передавання даних. Оскільки технології 
xDSL працюють за стандартними аналоговими лініями, то дана система має виріша-
льне значення для розширення пропускної здатності у найвужчому місці – останній 
милі існуючої телефонної мережі. 

Технології xDSL дозволяють передавати дані зі швидкостями, що значно переви-
щують ті швидкості, які доступні навіть найкращим аналоговим та цифровим модемам. Ці 
технології підтримують передавання голосу, високошвидкісне передавання даних та віде-
осигналів, створюючи при цьому значні переваги як для абонентів, так і для провайдерів. 
Крім цього, багато технологій xDSL дозволяють поєднувати високошвидкісне передаван-
ня даних та передавання голосу за одним мідним інтерфейсом. 

З усього вищезазначеного можна зробити висновок, що технології xDSL акту-
альні і в наш час та можуть використовуватись ще протягом тривалого періоду на 
ринку телекомунікаційних мереж. 

 

Перелік посилань: 
1. xDSL - StudFiles . [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
https://studfiles.net/preview/5468629/. 
2. Аналіз технологіх xDSL. [Електронний ресурс]. – Режим доступу 
http://www.dut.edu.ua/uploads/l_770_30509853.pdf. 
 

Науковий керівник – к.т.н., доцент Попович П. В. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК 
ЗВУКОТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ З БЕЗПРОВОДОВИМ ІНТЕРФЕЙСОМ 

 

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

 

Розвиток технологій з підтримкою безпровідного зв’язку невпинний. Це свід-
чить про те, що безпроводовий інтерфейс починає новий етап в розвитку телекомуні-
каційних мереж. Що і не є дивним, адже деталі та компоненти, що можуть забезпечи-
ти безпровідну передачу даних, мають значно менші розміри. Це дозволяє створю-
вати малогабаритні пристрої та швидку передачу інформації. Ця тема є актуальною 
та перспективною для багатьох систем. В наш час найпоширенішими технологіями, 
що забезпечують з’язок між пристроями, є Bluetooth та Wi-Fi. Для звукотехнічних сис-
тем розглянемо Bluetooth. 

Bluetooth – технологія безпроводового зв'язку, створена у 1998 р. групою 
компаній: Ericsson, IBM, Intel, Nokia, Toshiba. 

Основне призначення Bluetooth – забезпечення економного (з точки зору спожива-
ного струму) і дешевого радіозв'язку між різноманітними типами електронних пристроїв. 
Інтерфейс Bluetooth дає змогу передавати як голос (зі швидкістю 64 Кбіт/с), так і дані. Для 
передачі даних можуть бути використані асиметричний (721 Кбіт/с в одному напрямку і 57,6 
Кбіт/с в іншому) та симетричний (432,6 Кбіт/с в обох напрямках) методи. Працюючи на час-
тоті 2.4 ГГц, прийомо-передавач (Bluetooth-chip) дає змогу встановлювати зв'язок у межах 
10 або 100 метрів. Так, малопотужний передавач споживає всього 0.3 мА в режимі standby і 
в середньому 30 мА під час обміну інформацією. У стандарті Bluetooth передбаче-
не шифрування даних, що передаються з використанням ключа ефективної довжини від 8 
до 128 біт і можливістю вибору односторонньої або двосторонньої аутентифікації. Додатко-
во, до шифрування на рівні протоколу, може бути використано шифрування на програмно-
му рівні. З 1998 версії 1.0, 1.1, 1.2, створено такі оновлені версії Bluetooth: 2.0+EDR (2004), 
2.1 (2007), 2.1+ EDR (2008), 3.0 (2009), 4.0 (2010), 4.1 (2013), 4.2 (2014), 5 (2016). 

Переваги звукотехнічних систем з безпроводовим інтерфейсом: 
1. Простота використання і відсутність необхідності підключати підсилювач: 

всі портативні – активні. 
2. Універсальність – можливість синхронізації з більшістю сучасних пристроїв. 
3. Компактність – дозволяє взяти з собою колонку практично куди завгодно. 

При бажанні модель легко встановити на велосипед, скутер або покласти в рюкзак. 
4. Автономність – для використання акустики не потрібен джерело живлення. 

Моделі оснащено акумулятором. Заряджати їх можна як від розетки, так і за допомо-
гою PowerBank. 

5. Широкий вибір продукції дозволяє вибрати оптимальний товар за співвід-
ношенням якості та вартості. Деякі виробники роблять дуже дешеві моделі, а деякі – 
виготовляють варіанти подорожче, але зате їх звучання майже не поступається ста-
ціонарним системам. 

Недоліки: 
1. Обмежений термін роботи на одному заряді. 
2. Якість відтворення. 
3. Вартість. 
 

Перелік посилань: 
1. http://www.bluetooth.org. 
2. http://www.bluetooth.com. 
3. Bluetooth: технология и ее применение режим доступу 

https://www.ixbt.com/mobile/review/bluetooth-2.shtml. 
 

Науковий керівник – к. т. н., доцент Швайченко В. Б. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1998
https://uk.wikipedia.org/wiki/Ericsson
https://uk.wikipedia.org/wiki/IBM
https://uk.wikipedia.org/wiki/Intel
https://uk.wikipedia.org/wiki/Nokia
https://uk.wikipedia.org/wiki/Toshiba
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D1%82_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BD%D0%B4%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D1%86
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D1%84%D1%80%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
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СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ АГРОПОКАЗНИКІВ ТЕПЛИЧНОГО ГОСПОДАРСТВА 
 

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

 
Науково-технічний прогрес зробив доступними велику кількість технологій, 

завдяки яким можна суттєво підвищити ефективність ведення агробізнесу. Великою 
проблемою є відсутність своєчасного втручання в випадках, коли урожаю загрожують 
несприятливі для подальшого зростання умови, такі як: недостатнє освітлення, воло-
гість ґрунту та повітря, підвищення радіоактивного фону, тощо. Втручання людини 
може бути як несвоєчасним, так і неефективним. Для вирішення цієї проблеми фер-
мери практикують використання автоматизованих систем для моніторингу стану ото-
чуючого середовища. 

В багатьох країнах було запроваджено програми по інтеграції систем моніто-
рингу в фермерське господарство: система для централізованого відстеження показ-
ників теплиць по регіонах, або навіть по всій державі; довготривале технічне обслу-
говування апаратного та програмного забезпечення; доступна технічна документація; 
інтеграція вивчення необхідного мінімуму з інформатики в профільних навчальних 
закладах. 

Сьогодні системи моніторингу мікроклімату являють собою незамінну опцію в 
будь-якому господарстві, забезпечуючи високу надійність. Для нагляду за теплицею 
на відстані за допомогою Інтернету створюють технологічний продукт, що відповідає 
всім потребам. Сам виріб складається з апаратної частини (мікроконтролери та дат-
чики), програмної частини, як на самому пристрої, так і на сервері, де буде зберігати-
ся вся інформація. Отримані показники будуть надані клієнту в доступному та зрозу-
мілому вигляді за допомогою веб-додатку, яким можна буде скористатися як на сма-
ртфоні, так і на ПК чи планшеті. 

Дослідження показують, що введення системи моніторингу збільшує вироб-
ничу ефективність, відсоток вдалого врожаю. Помітне зростання прибутку як в окре-
мих землевласників, так і в цілих держав. Також помітне покращення якості самого 
товару. 

Система забезпечує: 

 стеження за критичними показниками; 

 повідомлення про необхідність втручання; 

 ведення бази даних з показниками. 
 
Система побудована по модульному принципу і може масштабуватися і від-

повідності з потребами замовника. 
 
Перелік посилань: 
1. Моніторинг в сільському господарстві та на агрофірмі – Режим доступу: 

http://www.gps-monitoring.com.ua/selskoe-xozaistvo.html. 
2. Система моніторингу показників – Режим доступу: 

https://knowledge.allbest.ru/radio/3c0b65635a2bc68b5c43b88421306d27_0.html. 
3. Датчики – основа промислового інтернету речей – Режим досту-

пу:http://ua.automation.com/content/datchiki-osnova-promyshlennogo-interneta-veshhej. 
4. Безпека в мережах LTE. – Режим доступу: http://1234g.ru/4g/lte/printsip-

raboty-seti-lte/bezopasnost-v-setyakh-lte. 
 

Науковий керівник – асистент Тітков Д. В. 
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ПОРІВНЯННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПОНИЖУЮЧОГО 
ТА УНІВЕРСАЛЬНОГО DC/DC-ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ 

 
Кравченко О. С. 

КПІ ім. Ігоря Сікорського, кафедра звукотехніки та реєстрації інформації 
 
Для порівняння ефективності понижуючого та універсального перетворювачів 

в програмному середовищі LTspice створено дві моделі понижуючого та універсаль-
ного перетворювача (рис. 1). 

 

 
а) 
 

 
б) 

Рис. 1. Модель понижуючого (а) та універсального перетворювача (б) 

 
В табл. 1 наведено характеристики досліджуваних перетворювачів, обраних 

для порівняння. 
 
Таблиця 1. Основні характеристики порівнюваних перетворювачів 

Топологія Вхідна напруга, В Вихідна напруга, В Вихідний струм, мА 

Універсальний 
10 

5.2181 124.34 

Понижуючий 5.0147 125.37 

 
Для обчислення коефіцієнта корисної дії необхідно виміряти потужність, що 

віддається пристроєм в навантаження, і потужність, що віддається джерелом жив-
лення, а потім обчислити його значення [2]. 

Результати вимірювань середньої потужності та, розрахований коефіцієнт 
корисної дії, наведено в табл. 2. 

 
Таблиця 2. Результати вимірювання ефективності понижуючих перетворювачів 

Топологія 
Потужність джерела, 
мВт 

Потужність навантаження, 
мВт 

ККД, % 

Універсальний 1219.1 648.82 53.2 

Понижуючий 777.91 628.69 80.8 
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Згідно отриманих даних можна зробити висновок, що за однакового значення 
вхідної напруги та однакової потужності навантаження, понижуючий перетворювач 
має більш високу ефективність на відміну від універсального. Використання універ-
сального перетворювача доцільно тільки у випадку коли вхідна напруга змінюється у 
дуже широкому діапазоні – від напруги меншої за вихідну, до наруги набагато біль-
шої за вихідну. 

 
Перелік посилань: 
1. Buck-Boost Converter / DC-DC Regulator. URL: https://www.electronics-

notes.com/articles/analogue_circuits/power-supply-electronics/switching-buck-boost-dc-
dc-converter.php. 

2. Макаренко В.В. Программа моделирования электронних схем LTspice / В.В. 
Макаренко // ЭКиС. – 2018. – №3. – С. 52 – 62. 

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

 
 
 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА 
В МУЗЫКАЛЬНОЙ ИНДУСТРИИ 

 

Куріло Д. Н. 
КПІ ім. Ігоря Сікорського, кафедра звукотехніки та реєстрації інформації 

 
Известно, что исследования в области искусственного интеллекта (ИИ) пов-

лияли на многие области человеческой жизни, и один из них – это вклад ИИ в об-
ласть музыки. Тем не менее, искусственный интеллект и музыка в течение длитель-
ного времени были общим предметом на многих конференциях и семинарах, вклю-
чая международную конференцию по компьютерной музыке, конференцию компью-
терного сообщества и международную совместную конференцию по искусственному 
интеллекту. Было разработано много программ для работы с музыкой, которые ис-
пользуют ИИ для создания музыки. В этой статье будут показаны некоторые из са-
мых популярных и перспективных направлений развития ИИ в музыкальной индуст-
рии. 

Основываясь на типе применения ИИ в музыкальном секторе, большинство 
применений ИИ в музыкальной индустрии можно разделить на: 

Создание музыки: ИИ используется для создания, улучшения или дополне-
ния музыкального контента. 

Музыкальные сервисы: Машинное обучение и глубокое обучение исполь-
зуются для предоставления рекомендаций и контента на основе данных о деятель-
ности пользователя. 

Создание музыки. Исследования создания музыки при помощи искусствен-
ного интеллекта начались несколько десятилетий назад, и с тех пор несколько орга-
низаций активно развивают технологию ИИ, которая может создавать музыку без, 
или с минимальным вмешательством человека. Некоторые стартапы, наряду с хо-
рошо налаженными компаниями, использовали ИИ для создания музыки, которая 
оказалась коммерчески успешной. 

Одну из самых популярных технологий создания музыки при помощи ИИ 
предложила компания Aiva. Этот сервис способен создавать классическую музыку, 
что особенно сложно, поскольку для внедрения «души»в классическую композицию 
требуются человеческие эмоции. Хотя звуковые дорожки составлены искусственным 
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интеллектом, оркестровка, аранжировка и продакшн музыки требуют вмешательства 
человека. 

Aiva использует NVIDIA CUDA (программно-аппаратная архитекту-
ра параллельных вычислений), процессоры TITANXPascalGPUs (используются пре-
имущественно для игр и виртуальной реальности), и алгоритмы глубокого обучения 
cuDNN вместе сTensorFlow. Алгоритмы глубокого обученияTensorFlow запрограмми-
рованы с помощью методов обучения с подкреплением. 

Вначале, глубокое обучение соединяет входные данные с выходами на ос-
нове корреляций (определяющих взаимосвязь между двумя или более фрагментами 
информации) и приближений (сопоставление данных, аналогичных заданным дан-
ным) с использованием нескольких уровней нейронных сетей (набор алгоритмов). 
Моделируется нейронная сеть. Затем используется обучение с подкреплением. 

Обучение с подкреплением – это целенаправленная техника машинного обу-
чения. Его алгоритмы учатся достигать сложной цели, постепенно развиваясь из 
собственного опыта, используя результаты, происходящие на каждом этапе обуче-
ния, начиная с пустого состояния. Например, эта технология ИИ учится ходить по 
прямой. Пока происходит ходьба, ИИ учится с каждым шагом, который совершает. 
Когда программист ставит определенные препятствия на своем пути, ИИ может 
упасть, но с падением он узнает, как уклониться от препятствий или переступитьих. 
В музыке такая технология может начинаться с воспроизведения простых нот на од-
ном инструменте, а затем комбинирования их с другими аккордами и партиямидру-
гих инструментов. 

Когда машина объединяет набор нот или аккордов, которые находятся в гар-
монии друг с другом, для ИИ требуется небольшая обратная связь, чтобы подтвер-
дить ее правильное поведение; это называется сигналом усиления. Алгоритм не 
требует сопоставленных входов и выходов данных, следовательно, он находит свой 
собственный путь вокруг данных и улучшаетсвоюпроизводительность не получая 
никаких явных инструкций. Таким образом, легче уловить разнообразие и вариации, 
присутствующие в таком творческом направлении как музыка. 

Музыкальные сервисы. Рекомендательная система – одно из наиболее ра-
спространенных приложений ИИ для потребительских технологий. Ведущие плат-
формы стриминга музыки полагаются на эти алгоритмы, чтобы предлагать контент 
на основе истории поиска пользователя и его активности. 

Большинство стриминговых служб сочетают в себе глубокоеобучение, допо-
лненноетехнологией, известной как «Коллаборативная фильтрация». Коллаборатив-
ная фильтрация – это метод классификации информации, который использует реко-
мендации других людей. Собираются данные из рекомендаций выборки пользовате-
лей (которые имеют сходство с определенным пользователем), и взвешенное сред-
нее рассчитывается для того что бы сделать прогноз дляопределенного пользова-
теля.Например, если два пользователя прослушивают в основном один и тот же на-
бор песен, их вкусы, вероятно, схожи. И наоборот, если две песни прослушиваются 
одной и той же группой пользователей, они, вероятно, звучат одинаково. Эта инфо-
рмация может быть использована для составления рекомендаций. 

Свёрточные нейронные сети в настоящее время изучаются и внедряются в 
потоковые и рекомендационные службы. Используя эти нейронные сети, можно ана-
лизировать спектрограммы композиций и получать важную для сравнения информа-
цию, такую как гармоническое содержание, восходящие и падающие тона, человече-
ские голоса. 

Набор фильтров (до 1000 фильтров) используется для сканирования песни 
или ее части, результаты анализируются и предлагаются композиции, схожие по 
определенной схеме. Плейлисты могут быть составлены путем поиска и объедине-
ния песен, которые максимально активируют данный фильтр за определенный про-
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межуток времени, или которые имеют аналогичную среднюю активацию каждой фун-
кции. 

Использование ИИ расширяется за пределы механизмов рекомендаций и 
предлагает более доступную и демократизированную отрасль для профессионалов 
и непрофессионалов.ИИ играет важную роль в продвижении рекомендательных сис-
тем для ведущих потоковых музыкальных служб. Интересно, что рентабельность, 
по-видимому, является одной из главных проблем для этих компаний. Будет интере-
сно узнать, может ли ИИ также способствовать решению проблем, связанных с до-
ходами. ИИ внес большой вклад в музыкальную индустрию во многих отношениях, и 
поскольку исследования по глубокому обучению и нейронным сетям расширяются 
каждый день, стоит ожидать большей интеграции и разнообразия применения ИИ в 
области музыки. 

 
Література: 
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Oxford: Oxford press, 2006. – 246 p. 
Collaborative filtering // Recommender Systems. – 2015. – Web address: 

http://recommender-systems.org/collaborative-filtering/. 
Lasar M. Digging into Pandora’s Music Genome / Matthew Lasar. – 2016. – Web 

address: https://arstechnica.com/tech-policy/2011/01/digging-into-pandoras-music-
genome-with-musicologist-nolan-gasser/. 

About CUDA. – 2013. – Web address: https://developer.nvidia.com/about-cuda. 
 

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

СПОСІБ ВИБОРУ ТОЧКИ ЗБОРУ ІНФОРМАЦІЇ 
В МОБІЛЬНИХ СЕНСОРНИХ МЕРЕЖАХ 

 
Лихно Р. С. 

КПІ ім. Ігоря Сікорського, кафедра звукотехніки та реєстрації інформації 
 
Новітні технології безпроводового зв’язку і прогрес в області виробництва мі-

кросхем дозволили протягом останніх кількох років перейти до практичної розробки 
та впровадження нового класу розподілених комунікаційних систем – сенсорних ме-
реж. 

Безпроводові сенсорні мережі (БСМ) отримали всесвітню увагу в останні ро-
ки, особливо зі швидким збільшенням в технології Micro-Electro-Mechanical Systems 
(MEMS), яка спростила розробку літаючих сенсорів. 

Безпроводові сенсорні мережі можуть бути визначені як самоконфігуровані і 
безпроводові мережі, що не мають інфраструктури для моніторингу фізичних або 
екологічних умов, таких як температура, звук, вібрація, тиск, рух або забруднюючі 
речовини та спільно передавати свої дані через мережу для основного місця розта-
шування або приймача, де дані можна спостерігати і аналізувати. 

Мобільні безпроводові сенсорні мережі демонструють підвищену продуктив-
ність в порівнянні з мережами статичних безпроводових сенсорів. Через мобільність, 
в загальному, велика частина роботи може бути передана мобільному приймачу. 

Однією з основних переваг мобільної БСМ над статичною БСМ є її ефективне 
використання енергії. У статичній сенсори, розташовані ближче до приймача шлюзу, 
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завжди спочатку втрачають свою енергію, що призводить до того, що загальна ме-
режа «вмирає». Але в разі мобільної БСМ, через мобільність, що розсіюється, енер-
гія сенсорів більш ефективна. У зв’язку з цим вже пророблена певна робота по ство-
ренню оптимальної моделі мобільності для максимальної ефективності роботи. 

Для розрахунку інтенсивності трафіку в каналах мобільних сенсорних мере-
жах з телекомунікаційними аероплатформами, на основі апарату теорії телекомуні-
каційних мереж та теорії масового обслуговування можна використовувати прості 
математичні моделі (рис. 1). 

 
Рис. 1. Моделі для розрахунку інтенсивності трафіку в каналі МА-МА (а) 

та в каналах МА-БПЛА, БПЛА-БПЛА (б) 

 
Основними характеристиками, що визначають ефективність функціонування 

протоколу множинного доступу до загального канального ресурсу, є: середня швид-
кість передачі, середня затримка передачі та граничне значення трафіку, при якому 
досягається межа стійкої роботи мережі (межа стійкості). Ці параметри визначаються 
як функція системних параметрів, серед яких основними є інтенсивність трафіку, 
швидкість передачі, довжина пакету, геометричні розміри мережі або узагальнюючий 
їх інтервал уразливості. 

Для аналізу вище вказаних характеристик та визначення їх потенційно мож-
ливих значень можна використовувати аналітичні моделі, що будуються із викорис-
танням елементів теорії відновлення та припущення, що кількість абонентів нескін-
ченно велика, кожен з яких генерує пакети з нескінченно малою швидкістю. Останнє 
є фактично припущенням про пуасонівський характер процесу надходження пакетів 
для передачі по радіоканалу. 

Математична постановка задачі максимізації ПЗ: пропускна здатність марш-
руту визначається мінімально пропускною здатністю каналу, що входить до його 
складу, тобто 

 
Рис. 2. Спосіб вибору точки збору інформації в МСМ 



23 
 

На рис. 2 показано яким чином можна вибирати точку збору інформації в 
МСМ. При першій ітерації ми маємо координати ТА [x1; y1]. Сенсори 1, 2 та 3 пере-
дають інформацію і при цьому ми отримуємо ПЗ S11, S12, S13, з яких ми обираємо 
мінімальну. Потім сенсори починають збирати інформацію для наступної передачі. 
При наступному «завмиранні» для передачі, при цьому координати ТА будуть уже 
інші [x2;y2] та відповідно ПЗ S21, S22, S23, з яких ми знову обираємо мінімальну. При 
повторенні цієї операції, можна отримати координати ТА при якій ПЗ буде найбіль-
шою. Ці координати будуть слугувати точкою, в яку при наступному зборі інформації 
ТА повинна стати. 
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АНАЛІЗ БЕЗПРОВОДОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ВПРОВАДЖЕННЯ 

В СИСТЕМАХ ІНТЕРНЕТУ РЕЧЕЙ 
 

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

 
Значну увагу під час розроблення систем на основі IoT приділяють встанов-

ленню з'єднання і роботі мереж. Інтернету речей не існувало б без надійних техноло-
гій передавання даних з найвіддаленіших і несприятливих областей в найбільші 
центри збору даних компаній Google, Amazon, Microsoft і IBM. Словосполучення «Ін-
тернет речей» містить слово «Інтернет», тому необхідно вивчати питання, що стосу-
ються мережних технологій, обміну даними та навіть теорії сигналів. Фундамент Ін-
тернету речей – це не датчики і не програми, а можливість встановити з'єднання. 

Для безпроводової передачі даних особливо важливу роль під час побудови 
систем Інтернету речей відіграють такі характеристики, як ефективність, відмовостій-
кість, адаптивність, можливість самоорганізації. Значний інтерес в цьому сенсі пред-
ставляє стандарт IEEE 802.15.4, що керує доступом для організації енергоефектив-
них персональних мереж, і є основою для таких протоколів, як ZigBee, WiFi, 
Bluetooth, 6LoWPAN. Порівняльні характеристики технологій Bluetooth, Wi-Fi і ZigBee 
наведено в таблиці 1. 

ZigBee – це відкритий стандарт, подібний до Wi-Fi, який описує протоколи для 
обміну даними між сентролерами на єдиній частоті в усьому світі – 2,4 ГГц. Стандарт 
ZigBee описує протоколи, засновані на IEEE 802.15.4, а також мережні рівні і профілі 
застосунків. Це дає змогу пристроям від різних виробників взаємодіяти саме так, як 
цього від них чекає кінцевий споживач. 
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WiFi – це безпроводова технологія локальної мережі, яка використовує радіо-
хвилі з частотою 2,4 ГГц або 5 ГГц. Технологія WiFi добре підходить для передаван-
ня великих об’ємів даних між пристроями через безпроводову мережу, але водночас 
потребує багато енергії для роботи і має невеликий рівень пропускної здатності да-
них. 

Таблиця 1. Порівняння технологій безпроводової організації мереж 
 
Технологія Bluetooth (стандарт IEEE 802.15) стала першою технологією, що 

дозволяє організувати безпроводову персональну мережу передавання даних 
(WPAN – Wireless Personal Network). Вона дозволяє здійснювати передавання даних 
і голосу через радіоканал на невеликі відстані (10-100 м) в неліцензованому діапазоні 
частот 2,4 ГГц і з'єднувати ПК, мобільні телефони та інші пристрої за відсутності 
прямої видимості. Технологія Bluetooth підтримує як з'єднання типу «точка-точка», 
так і «точка-багатоточка». Два або більше пристроїв, що використовують один і той 
же канал, утворюють пікомережу (piconet). Один з пристроїв працює як основний 
(master), а решта як підлеглі (slave). В одній пікомережі може бути до семи активних 
підлеглих пристроїв, при цьому інші підлеглі пристрої знаходяться в стані «паркуван-
ня», залишаючись синхронізованими з основним пристроєм. Взаємодіючі пікомережі 
утворюють «розподілену мережу» (scatternet). 

Наведений короткий огляд технологій безпроводового передавання даних 
Bluetooth, Wi-Fi і ZigBee показує, що навіть досвідченим розробникам буває важко 
однозначно віддати перевагу тій чи іншій технології тільки на підставі технічної доку-
ментації. Тому підхід до вибору безпроводової технології повинен ґрунтуватися на 
комплексному аналізі декількох параметрів. Інформація, наведена в роботі, допомо-
же прийняти правильне рішення під час вибору технології безпроводового переда-
вання даних для впровадження в системах Інтернету речей. 

 
Перелік посилань: 
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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 прото-
колу, кбайт 

32-64 Більше 1000 Більше 250 

Максимальна 
кількість вузлів у 
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 
інформації 

Заміщення провідного 
з’єднання 
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ДОСЛІДЖЕННЯ FREESWITCH ПРИ РОБОТІ В МЕРЕЖІ INTERNET 
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КПІ ім. Ігоря Сікорського, кафедра звукотехніки та реєстрації інформації 
 
FreeSWITCH – відкрита телефонна платформа, яка поширюється у вихідному 

коді і створена для задоволення потреби в керованих голосом або текстом системах, 
масштабованих від софтфона до софтсвіча. Під час розроблення архітектури 
FreeSWITCH авторами було враховано всі проблеми існуючих відкритих програмних 
продуктів для ІР телефонії. Тому одними із головних переваг нового продукту стали 
стабільність роботи та масштабованість, а також крос-платформність – FreeSWITCH 
працює під управлінням Windows, Mac OS X, BSD, Solaris і Linux на 32-х та 64-х біт-
них платформах, що дозволяє будувати нові і модифікувати існуючі сервіси. 
FreeSWITCH підтримує і багато функцій IP PBX, такі як переведення дзвінка, перехо-
плення та паркування виклику, запис розмов, прослуховування та інші [1]. 

У програмному комутаторі FreeSWITCH модуль Sofia забезпечує SIP-
підключення за рахунок User Agent, що є застосунком, який використовують для об-
роблення певного мережного протоколу. Для Sofia User Agent таким мережним про-
токолом є SIP. Також Sofia відправляє/приймає виклики між внутрішніми абонентами, 
зареєстрованими в FreeSWITCH, та використовується для додавання SIP-
провайдерів для здійснення зовнішніх викликів [2]. 

Під час запуску FreeSWITCH перше, що робить програма, це перечитує файл 
sofia.conf.xml, який містить директиву «X-PRE-PROCESS». Вказана директива інстру-
ктує програмний комутатор на об’єднання всіх SIP профілів з директиви 
..conf/sip_profiles/*.xml. Кожний завантажений *.xml файл містить повний опис одного 
або декількох профілів SIP. 

Оскільки окремі SIP профілі завантажені і об’єднані разом у FreeSWITCH, во-
ни не повинні заважати один одному. Кожен з них повинен мати свій особистий і уні-
кальний порт, на якому User Agent буде приймати підключення. За умовчанням порт 
для внутрішнього SIP профілю – 5060, для зовнішнього – 5080. 

Якщо FreeSWITCH встановлено в локальній мережі, дзвінки за межі мережі 
здійснюють через SIP транк провайдера за допомогою перетворення NAT. NAT – це 
механізм зміни мережної адреси в заголовках IP датаграм, поки вони проходять че-
рез маршрутизуючий пристрій для відображення одного адресного простору в інший. 
Перетворення адрес методом NAT може здійснюватись практично будь-яким при-
строєм маршрутизації – маршрутизатором, сервером доступу, міжмережевим екра-
ном. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%B9
https://wireless-e.ru/articles/bluetooth/2006_1_10.php
https://wireless-e.ru/articles/bluetooth/2006_1_10.php
http://ua.automation.com/content/zigbee-prokladyvaet-dorogu-k-internetu-veshhej
http://ua.automation.com/content/zigbee-prokladyvaet-dorogu-k-internetu-veshhej
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Для здійснення зовнішніх дзвінків в FreeSWITCH створено профіль external. 
Щоб виконати зовнішній виклик в діалплані, використовують такий синтаксис: sofia/ 
external /destination 

Можливість створення SIP-Skype шлюзу для переведення вхідних викликів на 
корпоративну IP АТС надає значну перевагу FreeSwitch над іншими програмними 
комутаторами, так як Skype на даний момент є найпопулярнішим клієнтом VoIP се-
ред корпоративних користувачів. Можливість телефонувати в корпоративну мережу 
на базі FreeSwitch є додатковою перевагою для користувачів. 

З цією метою використано модуль mod_skypiax, в термінології FreeSwitch він 
є канальним драйвером або кінцевою точкою, такою як, наприклад, звичайний IP-
телефон. Даний модуль виконує функцію посередника між мережею Skype та 
FreeSwitch [3]. 

Оскільки протокол Skype закритий, то єдиним способом підключення до ме-
режі Skype залишається рідний клієнт, з яким mod_skypiax взаємодіє за допомогою 
Skype API. Кожний запущений Skype прирівнюється до одного голосового каналу, 
тобто якщо запущено 20 аккаунтів, на АТС можуть здійснювати виклик 20 абонентів. 
Для мінімізації навантаження на сервер використовують «fake» X-сервер Xvfb та 
snd_dummy драйвер. Застосування dummy-драйвера також обумовлено тим, що на 
серверах, як правило, відсутня справжня звукова карта. За SIP в FreeSwitch, як відо-
мо, відповідає модуль mod_sofia, який забезпечує SIP-транк [3]. 

Отже, FreeSWITCH дає змогу здійснювати зовнішні виклики, а також створю-
вати SIP-Skype шлюз для переведення вхідних викликів на корпоративну IP АТС. Для 
організації повного набору функціональних можливостей АТС немає необхідності у 
великих витратах на обладнання, оскільки програмне забезпечення, яке складає ос-
нову сервера IP-PBX FreeSWITCH, вільне, як і ОС, на якій воно базується. 
FreeSWITCH також успішно використовують у високопродуктивних платформах ма-
сового обдзвону (Newfies dialer, ICTDialer), випробуваних мільйонами здійснених 
дзвінків. 

 
Перелік посилань: 
1. А. В. Росляков, М. Ю. Самсонов, И. В. Шибаева. IP-телефония, издание вто-

рое. – М.: ЭКО-ТРЕНДЗ, 2003. – 252 с. 
2. Стандарт H.323 – Інтернет ресурс. – http://iptop.net/tech/h323_2.html. 
3. Протокол SIP – общие сведения. Основные принципы протокола SIP Інтернет 

ресурс. – http://it-notes.info/protokol-sip-obshhie-svedeniya/. 
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Технологія безпроводового високочастотного зв'язку малого радіусу дії NFC 

(Near Field Communication) дає можливість обміну даними між смартфонами або пла-
тіжними картками та безконтактними терміналами, що перебувають на відстані не 
більше 10 см [1]. 

Для автоматизації оплати проїзду в транспорті потрібно встановити NFC тер-
мінали, за допомогою яких можливо зчитати інформацію з картки платника та відпра-
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вити у центр обробки інформації дані про сплату проїзду. Це дасть змогу здійснювати 
транзакції по сплаті проїзду майже моментально, збільшити доходи від роботи місь-
кого транспорту, спростити звітність, підвищити відповідальність населення [2]. 

Передавання даних з терміналу оплати може здійснюватися за допомогою 
модуля Wi-Fi або з використанням мережі мобільного зв'язку за допомогою модему 
GSM. Три основні області застосування NFC. Перша і найпоширеніша – це емуляція 
карт для проведення безконтактних платежів. Смартфон з підтримкою NFC може ви-
давати себе за банківську карту або проїзний квиток на метро. 

 

 
 

Рис. 1. Приблизна схема сплати за допомогою терміналу NFC 

 
Термінальний пристрій може включати в себе блок зв'язку, сховище, яке 

включає в себе один або більше запам'ятовуючих носіїв, блок зчитування, блок відо-
браження, модуль Wi-Fi або GSM-модем, процесор і джерело живлення. В структурі 
термінального пристрою за потреби можуть бути і інші блоки. 

Спрощена схема оплати проїзду виглядає наступним чином. Спочатку серве-
ром приймається замовлення, відправлене термінальним пристроєм. Замовлення 
генерується шляхом сканування мітки NFC, що розташована у платіжній картці чи 
смартфоні, за допомогою термінального пристрою, при цьому дані банківських карт 
зберігаються не в пам'яті телефону, а на спеціальному чипі, подібному тому, що ви-
користовується в картах стандарту EMV. Він шифрує всі дані, управляє процесом 
аутентифікації і запускає платіжні транзакції [1]. Отримане замовлення інтерпрету-
ється для отримання ідентифікаційного коду, інформації про транзакції та про корис-
тувача. Після цього інформація про транзакції і користувача відправляється сторон-
ньому постачальнику послуг для завершення операції замовлення. 

Окрім того, сервер здійснює статистичний аналіз даних транзакції сторонньо-
го постачальника послуг, статистичний аналіз інформації про витрати користувача 
відповідно до замовлення, повідомляє стороннього постачальнику послуг про витра-
ти або надходження користувача. 

Широкому впровадженню нових технологій оплати проїзду на транспорті за-
важають наступні фактори [3]: 

відсутність інформації про кількість пасажирів готових використовувати NFC-
термінали; 

відсутність інформації про причини неготовності пасажирів для використання 
такої технології; 

слабка роз'яснювальна робота про переваги використання системи автома-
тичних платежів; 

відсутність матеріально-технічної бази для реалізації системи оплати. 
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Кількість мобільних пристроїв з NFC чипом зростає з кожним роком. Оскільки 
технологія зручна для використання сплати проїзду у транспорті, в майбутньому весь 
транспорт відмовиться від послуг кондукторів. 

 
Перелік посилань: 
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Протягом багатьох років величезний потенціал Інтернету Речей (IoT) стриму-

вався технічними проблемами, такими як малий термін служби пристроїв, що пра-
цюють від батарей, малим радіусом зв'язку, високою вартістю обладнання і відсутні-
стю єдиних стандартів. 

Технологія, яка отримала назву LoRaWAN (Long Range wide-area networks) 
дозволила подолати значну частину проблем. На основі нової специфікації і нового 
протоколу для LPWAN (Low-Power Wide-Area Network), технологія LoRaWAN дозво-
лила підключати датчики на великі відстані, пропонуючи при цьому оптимальний час 
автономної роботи датчиків і мінімальні вимоги до інфраструктури. 

LoRa (Long Range) – це технологія, що пропонує привабливе поєднання ве-
ликої дальності, низького енергоспоживання, глибокого покриття всередині примі-
щень і безпечної передачі даних. LoRa працює в діапазоні частот <1 ГГц та викорис-
товує технологію розширеного спектру, так що сусідні передавачі з меншою ймовір-
ністю будуть заважати один одному. Це збільшує пропускну здатність кожного кана-
лу. Технологія розширеного спектру також забезпечує посилення завадостійкості си-
стеми зв'язку. Швидкості передачі даних LoRa варіюються від 0,3 кбіт /с до 50 Кбіт /с, 
а відстань передачі даних до 15 км. 

LoRaWAN – це відкритий протокол для мереж, в яких: 
• висока ємність (до 1 000 000 пристроїв в одній мережі) 
• великий радіус дії (до 10-15км на відкритій місцевості) 
• низьке енергоспоживання 
Пристрої стандарту LoRa представляють собою зручне і готове рішення для 

низько швидкісної передачі малих обсягів даних на відносно великі (сотні метрів-
кілометри) відстані. Пристрої LoRa оптимізовані під низьке енергоспоживання, що 
дозволяє їх використовувати з живленням від батарей або акумуляторів (проте пла-
тою за це є малий обсяг даних). Наприклад, якщо фермер захоче виводити на дома-
шній екран температуру в теплицях, це буде практично ідеальним застосуванням 
для LoRa – малі обсяги даних, великі відстані і в зоні прямої видимості до об'єктів. 
Модеми також можуть бути використаними у великих приміщеннях – ангари, заводи, 
де тягнути провід до датчиків складно або дорого, а обсяги даних невеликі. В дома-
шніх умовах, висока чутливість модулів дозволить використовувати навіть короткі 
зигзагоподібні антени на друкованій платі. У місті ж, якість зв'язку буде сильно зале-

http://www.findpatent.ru/patent/262/2628488.html
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жати від наявності радіовидимості між антенами, висоти розміщення антен та ін., що 
є достатньо критичним. Втім, це вірно для будь-яких систем передачі радіосигналів. 

 
Перелік посилань: 
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Доповідь присвячена висвітленню проблеми актуальності використання 

Telegram API для автоматизації процесів. Проаналізовано наявні інструменти 
Telegram API для автоматизації процесів роботи у Інтернет просторі. 

З розвитком нашого суспільства розвивається й потреба у автоматизацій бі-
льшості процесів. З кожним роком люди задаються питанням: «Як можна автомати-
зувати процеси ?», тому що автоматизація процесів тягне за собою економію часу, 
що є найкращим виходом для багатьох бізнесів та людей, які намагаються зекономи-
ти час вирішуючи монотонні справи. Хто відмовиться від вирішення проблеми за де-
кілька кліків? 

І у цей самий момент на стає у нагоді Telegram API. У наявності Telegram API 
є безліч інструментів, починаючи від інструментів для створення ігор до інструментів 
створення власної платіжної системи у декілька кліків. Також важливою перевагою 
Telegram API для автоматизації процесів роботи є гарна документація на багатьох 
мовах програмування для усіх інструментів. Зрозумілий інтерфейс робить можливим 
орієнтування у Telegram за лічені секунди. Дане програмне забезпечення має конку-
рентів, серед, яких Viber API та Facebook API. Якщо порівнювати Telegram API з да-
ним програмними забезпеченнями, то найбільшим плюсом Telegram API є простий 
JSON формат з відповіддю з сервера Telegram, на відміну від конкурентів та інтуїти-
вно зрозумілі інструменти, на відміну від того ж Facebook API. 

Висновок: дане програмне забезпечення є універсальним інструментом, опа-
нувати який здатна будь-яка людина, інтегрувати ж дане програмне забезпечення не 
є складністю його через детальну документацію та підтримання багатьма мовами 
програмування, що свідчить про, те що дане програмне забезпечення ще довго буде 
актуальним. 

 
Перелік посилань: 
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РОЗРОБОК У СФЕРІ РОЗРАХУНКУ ДИНАМІЧНОГО І СТАТИЧНОГО АНАЛІЗУ 

 
Маслюк Андрій Анатолійович 

Київський національний університет будівництва і архітектури, 
кафедра основ професійного навчання 

 
Сучастні системи автоматизовоного проектування (CAD) використовують на 

етапі аналізу теоретичного дослідження при конструкторських та інженерних іннова-
ційних розробкох. Такі програми та програмні комплекси полегшують інженерні роз-
рахунки під час проектування механізмів та їх вузлів, також дають змогу візуально 
сприймати процеси теоретичних динамічних розрахунків на моделях. До таких про-
грам можна віднести системи CATIA, T-FLEX та інші. 

Система CATIA (Computer Aided Three-dimensional Interactive Application) [1] – 
одна з найпоширеніших САПР високого рівня. Це комплексна система автоматизова-
ного проектування (CAD), технологічної підготовки виробництва (CAM) та інженерно-
го аналізу (САЕ), що включає в себе сучасні інструменти тривимірного моделювання, 
підсистеми програмної імітації складних технологічних процесів. 

Також розвинені засоби аналізу та єдину базу даних текстової і графічної ін-
формації. Система дає змогу ефективно вирішувати деякі завдання технічної підго-
товки виробництва – від зовнішнього (концептуального) проектування до випуску 
креслень, специфікацій, монтажних схем і керуючих програм для сучасних на сьогод-
ні верстатів з ЧПУ. Система CATIA має основні напрями розробки в галузях: аероко-
смічної, автомобільної, суднобудівної, машинобудівної, електронної. 

Автоматизоване проектування у системі T-FLEX CAD (T-FLEX) [2] поєднує в 
собі потужну функціональність параметричного твердотілого 3D моделювання з пов-
ним набором інструментів параметричного двовимірного проектування і креслення. 
Ца ситема забезпечує не параметричну технологію для проектування, об'єднану з 
відомим і відмінно зарекомендованим ядром Parasolid фірми UGS. Така система дає 
можливість працювати в таких напрямках: автоматизація інженерних розрахунків; 
автоматизація проектування технологічних процесів виготовлення і складання; авто-
матизація підготовки керуючих програм для верстатів з ЧПУ; автоматизація проекту-
вання штампів та прес-форм; та багато іншого. 

Математичне забезпечення САПР характеризує різноманітність методів об-
числювальної математики, статистики, математичного програмування, дискретної 
математики та штучного інтелекту. В більшості програмні комплекси САПР відносят 
до числа найбільш складних сучасних програмних систем, заснованих на операцій-
них системах Unіx, Wіndows, мовах програмування С, С++, Java та інших, сучасних 
CASE технологіях, реляційних і об’єктно-орієнтованих системах керування базами 
даних (СКБД), стандартах відкритих систем і обміну даними в комп'ютерних середо-
вищах. 

В порівняні з іншими системами проектування які є цікавими в сенсі можливо-
сті проведеня динамічного та статичного аналізу: технологічності конструкції виробу; 
технологічності процесів виготовлення (лиття пластмас, аналіз процесів штампуван-
ня, витяжки, з гинання та ін.). Доцільним є напрямок роботи у пошуку та застосовува-
ня таких систем (програм) для розрахунку динамінчного та статичного аналізу, за 
яких є можливість створювати віртуальні лабораторнї, які були-б максимально на-
ближені до реальних експерементальних досліджуючих стендів (експерементальних 
моделей). 

 
Перелік посилань: 
1. Сайт розробника програми CATIA [Електронний ресурс ]. – Режим доступу: 

https://www.3ds.com. 
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2. Сайт розробника програми T-FLEX [ Електронний ресурс ]. – Режим досту-
пу: ]www.tflex.ru. 

 
Науковий керівник – к. т. н., доцент Почка К. І. 

 
 
 
 
 

РОЗРАХУНОК ПАРАМЕТРІВ ШИРОКОСМУГОВОГО ЗВ'ЯЗКУ DSRC-VVDT 
 

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

 
Метод побудови системи мультиплексного широкосмугового зв'язку DSRC-

VVDT розроблений з урахуванням вимог стандарту DSRC. Концепція методу побудо-
ви системи DSRC-VVDT розроблена в рамках діючих стандартів передачі інформації 
з множинним доступом, що використовують передачу інформації у декількох смугах 
частот і кодове розділення каналів (MCS-SDMA). В системі DSRC-VVDT використо-
вується один з методів розширення спектру – генерація широкосмугових хаотичних 
сигналів, що мають низьку спектральну щільність потужності випромінювання і дуже 
малі бічні пелюстки авто і взаємно кореляційних функцій. 

Для кожної смуги руху автомобілів виділяється окремий частотний канал. 
Транспортні засоби, що рухаються по одній смузі автобану, відрізняються за допомо-
гою CDMA-кодів, які привласнюються автомобілю згідно займаної ним позиції на ав-
тобані. Таким чином, кожному виділеного інтервалу відстаней в напрямку руху авто-
мобілів на автобані пропонується індивідуальний хаотичний код. Тим самим реалізу-
ється передача інформації за допомогою тільки цього коду кожним транспортним за-
собом, що знаходяться в межах цього інтервалу. 

Наявна в розпорядженні смуга частот 75 МГц ділиться на n = 10, що не пере-
кривають один одного, частотних каналів. Для кожного з 10 частотних каналів засто-
совуються принципи CDMA при передачі даних між транспортними засобами. 

В цьому випадку максимальна кількість автомобілів, що рухаються по одній 
смузі автобану в одному напрямку при покритті відстані до 1 км, дорівнюватиме Nmax 
= R0/ΔR, де R0– відстань покриття, м; ΔR– 8-метровий осередок, в якому може знахо-
диться тільки один транспортний засіб. При таких умовах Nmax = 1000/8 = 125. 

Для поділу 125 каналів CDMA всередині кожного з десяти частотних каналів 
пропонується використовувати хаотичні випадкові кодові послідовності (ХВП-коди). 
Максимальна кількість ХВП-кодів для забезпечення обслуговування максимально 
можливого числа автомобілів на автобані, має дорівнювати Nmax, тобто Nсode = 125. 

Існують два основних обмежувальних фактори, які необхідно враховувати 
при розробці системи DSRC-VVDT: 

наявна в розпорядженні ширина смуги; 
необхідність в забезпеченні досить точної просторово-часової синхронізації 

системи для декодування інформації. 
З першого пункту випливає, що найкоротший імпульс в системі повинен пе-

ревищувати 13.33 нс, що випливає з формули tc = 1/∆F= 1/(75·106) = 13.33·10-9 с. 
Точність взаємної синхронізації кодів ХВП кодів повинна дорівнювати 
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де σR = 1м – похибка вимірювання DGPS-координати; с = 3∙108 м/с – швид-
кість розповсюдження світла; t ≈ ntc = 10·13.33·10

-9 = 135 нс – тривалість елементар-
ного імпульсу хаотичного коду.  
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Ширина смуги частот fp кожного з 125 каналів CDMA не може бути ширше 7,5 

МГц fp = F/n = 75·106/10 = 7,5·106 Гц. 
При цьому потенційна похибка часу синхронізації σt буде дорівнювати 
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Застосування в апаратурі DSRC-VVDT широкосмугових хаотичних кодових 

сигналів дає можливість створення необхідного числа незалежних каналів зв'язку в 
межах виділеного частотного діапазону. Крім того, кодові сигнали надають потенцій-
ну можливість для організації системи передавання даних без виділення частотного 
або часового каналу для кожного транспортного засобу. 

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

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

ния устройств Интернета вещей (IoT). URL: https://www.crn.ru/news/detail.php. 
 

Науковийкерівник – к.т.н., доцент Макаренко В.В. 
 
 
 
 

АВТОНОМНІ СИСТЕМИ ЗБОРУ ДАНИХ З БЕЗПРОВІДНИМ КАНАЛОМ ЗВ'ЯЗКУ 
 

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

 
Існує багато різних автономних систем, які працюють в режимі Stand-by, тоб-

то у режимі «очікування». Ці системи мають малі показники електроспоживання, але 
джерела живлення все одно з часом розряджаються. Тому іноді доцільно використо-
вувати пристрої підзарядки для більш комфортної експлуатації автономних систем. 
Існує багато різних способів відновлення заряду акумулятора, наприклад: сонячні 
батареї, термогенератори та QI зарядки. Тому виникає проблема вибору оптималь-
ного рішення підзарядки для систем, які працюють в режимі «Stand-by». 

Часто автономні системі використовуються як елементи розумного дому, де 
виникає необхідність передавати певну інформацію до користувача автономної сис-
теми. Передавання здійснюється за допомогою GSM модулю, Bluetooth, Wi-Fi та ін. 
Тип модуля визначається відстанню, на яку, потрібно передавати певну інформацію. 

Автономні системи, як правило працюють в режимі очікування використову-
ють для зменшення енерговитрат та збільшення часу функціонування спеціальні 
пристрої, що дозволяє миттєво приводити пристрій в робочий стан (рис.1) [1]. 

 

https://habrahabr.ru/post/240047/
https://www.crn.ru/news/detail.php


33 
 

 
 

Рис. 1 Графік енерговитрат автономної системи, яка використовує режим Stand-by 
 
Щоб зменшити споживання, потрібно перевести автономну систему в режим 

очікування, що дозволить збільшити час функціонування. 
Параметри модулів передачі інформації споживають різну енергію та мають 

свої переваги та недоліки. Переваги GSM в тому, що радіус дії майже безмежний, 
все залежить тільки від покриття стільникового зв'язку, користувачу не потрібно мати 
спеціальний додаток. Перевага Bluetooth Low Energy (BLE)його в тому що він має 
найменше енергоспоживання, але підходить тільки в тому випадку, якщо сигнал пот-
рібно передавати в межах об'єкту. Wi-Fi має найбільшу швидкість, інформацію мож-
ливо передавати тільки в тому випадку, якщо користувач має спеціальний додаток, і 
якщо об'єкт, де знаходиться даний модуль, знеструмити, то без точки доступу до Ін-
тернету він не зможе передавати дані. 

 
Перелік посилань: 
1. Yuanshun Dai ; Gregory Levitin ; Liudong Xing Optimal Periodic Inspections and 

Activation Sequencing Policy in Standby Systems With Condition-Based Mode Transfer, 
IEEE Transactions on Reliability, pp 189 – 201, 2017. 

2. Power Management and Sleep Modes – Інтернет ресурс.– 
http://web.engr.oregonstate.edu/~traylor/ece473/lectures/sleep.pdf. 

 

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

ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ 
СПІЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ 

 
Петриченко К. О. 

КПІ ім. Ігоря Сікорського, кафедра звукотехніки та реєстрації інформації 
 
Інформатизація суспільства є однією закономірностей сучасного соціального 

прогресу. Найважливішою складовою частиною інформаційної культури сучасної лю-
дини є комунікативна культура з використанням сучасних інформаційних технологій. 
Уміння отримати необхідну інформацію з мережі стає невід'ємною частиною інфор-
маційної культури людини. Поява і розвиток комп'ютерів – це необхідна складова 
процесу інформатизації суспільства. Система інформаційного обслуговування вийш-
ла за межі локальних можливостей, зробив інформаційні ресурси глобальної комп'ю-
терної мережі Інтернет потенційно доступним більшості людства. 

Інформаційні ресурси – це вся належна суб'єктам права власності інформа-
ція, включаючи окремі документи і масиви документів незалежно від змісту, форм, 
часу і місця їх створення, а також форм власності; кінцеві результати інтелектуаль-
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ної, творчої діяльності, які мають інформаційну цінність, розміщені в інформаційній 
системі та доступні для використання особою та суспільством через засоби масової 
інформації. Інформаційні ресурси спільного користування розміщені в Глобальній 
інформаційній мережі. У цій мережі немає центру, початку і кінця, а є велика кількість 
об'єднаних в єдине ціле мереж різного масштабу. Окремі мережі є відносно незалеж-
ні і можуть розвиватись за власними законами і правилами, тим самим залишаючись 
частиною єдиної системи. На сьогоднішній день такими носіями є сайти. Наведемо 
більш детальні визначення таких понять, як «сторінка», «сайт», «сервер». 

– «Сторінка» – мінімальний елемент інформаційної структури WWW (система 
«сторінок», що містять текст, графіку, звукові файли, відеозображення, які побудова-
ні за системою гіпертексту). 

– «Сайт» – логічно завершена інформаційна структура, що складається із 
сторінок. 

– «Сервер» – підключений до Мережі комп'ютер, на якому можуть бути роз-
міщені як сайти, так і інші структури – наприклад архіви FTP (сервери, файлові архіви 
на віддаленому комп'ютері, з яким можна працювати за допомогою програми для ро-
боти з файлами). 

Інформація в мережі передається окремими порціями - пакетами, які не тіль-
ки несуть в собі частину якоїсь інформації – документну, файлу – архіву тощо, а й 
містять спеціальний заголовок, подібний до поштової адреси на конверті. Кожна сто-
рінка має власну адресу і як частина сайта вона одночасно здатна функціонувати 
самостійно. Вважається, що всі сервери Мережі рівноправні. Проте для зручності 
сервери об'єднують у певні логічні групи – доменні зони, які можуть бути як географі-
чні, так і тематичні. 

 
Висновки. 
Створення електронних інформаційних ресурсів сьогодні є невід'ємним на-

прямом діяльності кожної організації. В епоху інформатизації та віртуалізації, дає 
можливість спростити процеси пошуку на будь-якому носієві. 

 
Перелік посилань: 
1. Леонтьев В. П. Новейшая энциклопедия персонального компьютера 2007. 
2. Ермаковіч С. М. Бібліотечна інформаційна продукція в електронній формі. 
 

Науковий керівник – д. т. н., професор Власюк Г. Г. 
 
 
 
 
ЕЛЕКТРОННА СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ КЛІМАТИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ 

ЗАКЛАДУ ОСВІТИ З ЗВОРОТНІМ ЗВ'ЯЗКОМ 
 

Побережець О. В. 
Київський національний університет технологій та дизайну, Київ, Україна 

 
Вступ. Узагальнена структура розподіленої системи збору метео даних з 

зворотнім зв'язком являє собою мережу, що складається з пристроїв реєстрації, об-
роблення та зберігання, передачі даних та Інтернет сховищ. Зазвичай проблемною є 
ланка передавання даних. 

Матеріали та методи. Дані щодо погодних умов в режимі реального часу з 
періодичністю в одиниці – десятки хвилин передаватимуться в сховище даних. В 
якості каналу передачі даних обрано бездротовий канал. Для вирішення подібної за-
дачі це є найкращим рішенням з економічної точки зору. 
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Результати та обговорення. Мережі стільникового зв’язку покривають май-
же всю область, але вартість модему та оплати послуг зв’язку обмежує застосування 
такого рішення. 

 
 

Рисунок 1. Структурна схема системи з використанням WiFi мережі 
 
Тим паче, в межах Києва досить розвинена інфраструктура бездротових WiFi 

хот спотів, через які дані легко можна передавати. Абонплата як такова відсутня. За 
необхідності можна домовитись із власником про підключення до приватної точки 
доступу. В такому разі реалізацію проекту наведено на Рис.1, де на лівій частині 
схеми зображено вимірювальний термінал. Справа зображено точку доступу, через 
яку пристрій з’єднується з мережею Інтернет. 

Висновок. Вимірювальний термінал складається з кількох блоків. Пристрої 
реєстрації – датчики первинних фізичних параметрів, таких як температура, потік ви-
промінювання Сонця, вологість, тиск та. ін. Пристрій реєстрації, оброблення збері-
гання та передачі з зворотнім зв'язком реалізовано на однокристальній ЕОМ з підт-
римкою радіо інтерфейсу WiFi. Джерело живлення та антенно-фідерні системи оби-
раються з конкретних умов експлуатації. Джерело живлення може бути як електрохі-
мічним, так і джерелом вторинного електроживлення імпульсного типу. Антена може 
бути різного типу від вбудованої в радіо модуль до високоефективної директорної, 
або навіть дзеркальної. 

 
Перелік посилань: 
1. UT5UUV // [Електронний ресурс] // – Режим доступу:  http://www.qrz.com/db/ 
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КПІ ім. Ігоря Сікорського, кафедра звукотехніки та реєстрації інформації 

 
В рамках проведених раніше досліджень було визначено, що підвищення 

пропускної здатності системи передавання та прийому інформації, до якої можна ві-
днести і мобільний стільниковий зв'язок, можна отримати за рахунок впровадження в 
багатоантенних системах зворотного зв'язку. Тобто такий підхід визначає методи та 
способи, які дозволяють отримати інформацію про стан каналу зв'язку для її аналізу 
на передавальній стороні MIMO-системи. Інформацію про стан каналу зв’язку можна 

http://www.qrz.com/db/%20UT5UUV.
http://www.qrz.com/db/%20UT5UUV.
https://www.qrz.com/db/%20UT3UMT
https://www.qrz.com/db/%20UT3UMT
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використати для попередньої обробки інформації, яка буде передаватись через пе-
редавальні антени абоненту мережі. Натомість знайдено, що використання інформа-
ції на передавальній стороні дозволяє збільшити швидкість передавання даних в ба-
гатоантенній системі. Зрозуміло, що таку операцію передбачення та аналізу необхід-
но проводити лише за умови визначення місце розташування абоненту на прийма-
льній стороні і у випадку його стрімкого переміщення може виникати велика похибка 
аналізу. Тому в системах рухомого зв'язку використовуються різні квазіоптимальні 
алгоритми передкодування інформації, які визначають режими та алгоритми узго-
дження каналу зв’язку і параметрів сигналу, який передається. 

Розрізняють два основні способи отримання інформації передавальною сто-
роною MIMO-системи про стан та параметри каналу встановленого зв’язку. Перший 
спосіб, який отримав назву лінійний оснований на властивості взаємності каналу 
зв’язку. Цей підхід полягає у тому, що властивості каналу зв'язку від передавальної 
антени або набору передавальних антен до приймальної залишаються такими сами-
ми як і при розгляді зворотного каналу від приймальної антени до передавальної. 
Але з практичної точку зору, це реалізувати дуже важко, оскільки необхідно щоб 
прямий та зворотній канали зв’язку працювали б на одній робочій частоті даним мо-
мент часу. Це можливо реалізувати, якщо враховувати, що MIMO-система працює в 
режимі дуплекса. Реально ж при аналізі функціонування системи дотримання одна-
кової частоти і одночасної системи не передбачено умовами роботи MIMO-системи. 
Тому такий підхід взаємності можна вважати лише умовним, тому ще наслідком 
принципу є те, щоб виконувалась умова: у часовій області часове розходження між 
передаванням сигналу з передавача і передавання зворотного сигналу з приймача 
повинно бути набагато менше за величину інтервалу кореляції завмирань в каналі 
зв'язку (прямому або зворотному). Аналогічно, в частотній області розходження за 
частотою між прямим та зворотнім каналом повинно бути набагато меншим за зна-
чення ширини смуги частотної когерентності каналу зв'язку. Визначено, що наведені 
умови для систем з частотним дуплексом є майже не реалізованими. 

Другий спосіб отримання інформації про канал зв’язку для передавальної 
сторони полягає у тому, що параметри канали безпосередньо вимірюються прийма-
чем системи а потім отримані результати вимірювання пересилаються до передава-
ча по зворотному каналу. Зрозуміло, що такий спосіб є ефективним лише коли, часо-
ва затримка у зворотному каналі набагато менше за інтервал кореляції завмирань у 
прямому каналі. Тобто, лише при цьому параметри прямого каналу будуть не суттєво 
відрізнятись від характеристик, які отримує передавальна система. А це у свою чер-
гу, змушує розробників так проектувати MIMO-систему, щоб швидкість передавання 
даних у зворотному каналі булу набагато більшою ніж у випадку використання пря-
мого каналу. Що не є економічно доцільним прийомом. Виходом з цієї ситуації є те, 
щоб передавати по зворотному каналі лише часткову інформацію, наприклад про 
статистичні характеристики каналу зв'язку. 

 
 
Перелік посилань: 
1. Hossam S. Hassanein LTE-Advanced and Wimax. Towards IMT-Advanced 

Networks. – UK.: Wiley, 2012. – 305 p. 
 

Науковий керівник – к. т. н., доцент Трапезон К. О. 
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ЗАСТОСУВАННЯ ПРОТОКОЛУ AMQP 
ДЛЯ РОЗРОБКИ СИСТЕМ ІНТЕРНЕТУ РЕЧЕЙ 

 
Семенов Б. Ф. 

КПІ ім. Ігоря Сікорського, кафедра звукотехніки та реєстрації інформації 
 
Термін Інтернет речей (IoT ) відомий приблизно з кінця 1990-х років. Проте 

IoT, по-справжньому став розвиватися лише останні декілька років. Він став основою 
яка доповнює/розширює інші досить прогресивні технологічні тенденції, що визнача-
ють тренд розвитку цифрової індустрії, що масово впроваджуються у наше життя. 

Побудова таких системи завжди пов'язана з вирішенням проблеми обміну 
даними між різними вузлами. Додаткові труднощі вносять такі фактори, як вимоги до 
відмовостійкості , географічне рознесення підсистем, наявність вузлів, взаємодіючих 
відразу з кількома іншими. І тут системи передачі повідомлень можуть служити внут-
рішнім механізмом обміну, який забезпечує доставку даних. Одним з подібних рішень 
є реалізація протоколу AMQP (AdvancedMessageQueuingProtocol). Він дозволяє не 
замислюватися над тим, де знаходяться одержувачі повідомлення, скільки їх, від кого 
треба чекати повідомлення, коли воно буде доставлено одержувачу. Основна ідея 
полягає в тому, що окремі підсистеми можуть обмінюватися довільним чином пові-
домленнями через AMQP-брокер, який здійснює маршрутизацію, можливо гарантує 
доставку, розподіл потоків даних, підписку на потрібні типи повідомлень. 

AMQP заснований на поняттях: 
1. Повідомлення (message) – одиниця даних, основна його частина (зміст) ні-

як не тлумачиться сервером, до повідомлення можуть бути причеплені структуровані 
заголовки. 

2. Черга (queue) – тут зберігаються повідомлення до тих пір, поки не буде за-
брано клієнтом. Клієнт завжди забирає повідомлення з однієї або декількох черг. 

3. Producer (постачальник) – програма, що надсилає повідомлення. 
4. Consumer (передплатник) – програма, яка приймає повідомлення. Зазвичай 

передплатник знаходиться в стані очікування повідомлень. 
Якщо повідомлення не може бути поставлено в чергу, то і транзакція буде 

безболісно скасована. Інтеграція однієї системи до багатьох та навпаки виконується 
лише налаштуванням маршрутизації. Кожен елемент системи не пов'язаний з іншими 
елементами іншої системи і логіка не дублюється, контроль цілісності даних переві-
ряється в єдиному місці в тій системі, для якої ці дані призначені. 

Також є інші способи для комунікації:http, websocket. Перший являється най-
популярнішим методом спілкування в мережі, але він за своєю природою синхронний 
і не завжди потребує відповіді від одержувача. Обидва орієнтовані на p2p-
спілкування, що при збільшенні компонентів в системі тягне за собою глобальні зміни 
в інших компонентах. Тому, на мій погляд, amqp є більш гнучким і універсальним рі-
шенням, що чудово підходить для реалізацій систем Інтернету речей. 

 
 
 
Перелік посилань: 
1. 7 причин, чому інтеграцію необхідно будувати на чергах. – [Електронний 
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ SWIFT ПЕРЕКАЗІВ 
В БАНКІВСЬКИХ ІНФОКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ 

 
Сорока Ярослав 

КПІ ім. Ігоря Сікорського, кафедра звукотехніки та реєстрації інформації 
 
Раніше переказ грошових коштів між країнами здавався чимось з ряду фан-

тастики, а сьогодні це зручний і швидкий процес, який сприймається, як щось зви-
чайне. Розвиток технологій значно спростили SWIFT-перекази, про які повинна знати 
кожна сучасна людина. 

SWIFT – це міжбанківська система з мінімальною комісією на перекази в 
будь-якій валюті, яка була створена в 1973 році. Сама абревіатура SWIFT розшиф-
ровується як «Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications», тобто 
Співтовариство всесвітніх міжбанківських фінансових телекомунікацій. 

Систему SWIFT можуть використовувати організації, приватні особи та інди-
відуальні підприємці. Для міжнародних фінансових операцій необхідно вказати рекві-
зити рахунку одержувача і SWIFT-код банку, в який будуть доставлені кошти. Для 
переказу грошей можна не відкривати рахунок, оскільки операції можуть проводиться 
через транзакційні рахунки користувачів системи. 

Також до особливостей системи відносять те, що оброблення платежів в сис-
темі відбувається трохи довше. Однак це компенсує низька комісія, наприклад, порі-
вняно з системами Western Union або Contact. Оброблення транзакції в системі ви-
конується за період від однієї доби до одного тижня. Швидкість операції залежить від 
наявності розрахункового рахунку. 

Для роботи з системою SWIFT необхідно дотримуватися зводу правил: 
˗ заповнювати реквізити оплати і переказу англійською мовою; 
˗ оплачувати тариф за переказ без використання рахунку. Рекомендовано 

відкрити рахунок, якщо перекази будуть виконуватися регулярно. 
Для використання системи необхідні точні дані про реквізити в SWIFT-

системі, до яких відносять: 
˗ назву банку і його SWIFT-код; 
˗ назву банку-кореспондента і його SWIFT-код; 
˗ рахунок отримувача; 
˗ основну інформація про одержувача, яка ідентифікує його особистість. 
Єдина тарифна сітка з обслуговування в системі SWIFT відсутня через від-

мінності банківських структур, оскільки кожна міжнародна фінансова організація має 
індивідуальну вартість послуг. 

Найбільш поширеним є двостороння оплата операції. Але навіть в цьому ви-
падку розмір комісії нижче в порівнянні з іншими системами, особливо це актуально 
при великих переказах. Однак, для переказів невеликих сум система користується не 
меншою затребуваністю. 

Щоб перевести гроші через міжнародну систему необхідно виконати такі дії: 
˗ в банку, який є учасником спільноти SWIFT, вказати з якого рахунку буде 

здійснюватися переклад або уточнити, що без нього; 
˗ представнику банку пред'явити паспорт і реквізити SWIFT-перекладу; 
˗ оформити заяву на переклад; 
˗ внести необхідну суму через касу банку з урахуванням комісії. 
Перш, ніж отримати кошти, потрібно переконатися, що вони надійшли на ра-

хунок. Для цього потрібно: 
˗ зв'язатися телефоном з банком, в який прийдуть кошти; 
˗ перевірити рахунок в особистому кабінеті віддалено, через сайт банку. 
˗ Щоб отримати кошти необхідно виконати наступні кроки: 
˗ відвідати банк, на рахунок якого мають надійти кошти; 
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˗ пред'явити представнику банку документи, що ідентифікують особу, і 
зняти гроші з рахунку; 

˗ у разі потреби перевести отримані кошти в потрібну валюту за поточним 
курсом, що діє в банку, в який надійшли кошти. 

Переваги SWIFT системи: 
˗ високий рівень безпеки грошових переказів по всьому світу; 
˗ можливість переказувати та отримувати будь-який діапазон сум; 
˗ розрахунок коштів в будь-якій валюті; 
˗ мінімальна комісія; 
˗ можливість отримати або відправити кошти майже в будь-якому банку 

світу; 
˗ якщо система дасть збій, система компенсує збитки. 
Недоліки: 
˗ переклад може виконуватися 7 днів; 
˗ через залучення в процес декількох банків, може відбутися збій системи. 
Як видно, кількість переваг значно більше недоліків, тому сьогодні міжнародні 

перекази в SWIFT є найбільш затребуваними. 
 
Перелік посилань: 
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ВИБІР СИНТЕЗАТОРА ДЛЯ СИСТЕМ ПРОГРАМОВАНОГО РАДІО 

 
Титаренко О. О. 

КПІ ім. Ігоря Сікорського, кафедра звукотехніки та реєстрації інформації 
 
Зростання завантаженості частотного спектру поряд з постійним попитом на 

більш якісні пристрої передавання, спонукає до необхідності пошуку ефективних спо-
собів формування сигналів стабільної частоти. Висока стабільність носійної частоти в 
програмно-визначуваних системах (SDR – Software-defined radio) [1] забезпечується 
завдяки використанню синтезаторів прямого цифрового синтезу (DDS – Direct Digital 
Synthesis) [2]. 

Метою доповіді є обґрунтування вибору синтезатора прямого цифрового син-
тезу шляхом дослідження спектру за допомогою інтерактивного програмного інстру-
менту ADIsimDDS компанії Analog Devices [3]. 

Особливістю синтезаторів DDS є те, що вихідні частота, амплітуда і фаза си-
гналу можуть бути відомі в будь-який момент часу та запрограмовані. Параметри та-
ких синтезаторів стабільні до змін температури та старіння елементів. Єдиним ком-
понентом схеми, що має нестабільність характерну для аналогових схем, є цифро-
аналоговий перетворювач (ЦАП). 

Основні переваги синтезаторів DDS: 
– висока роздільна здатність по частоті; 
– малий фазовий шум; 
– перебудова по частоті без розриву фази і викидів напруги; 
– швидкий перехід на іншу частоту чи фазу [4]. 
Для вибору синтезатора DDS скористаємося програмним інструментом 

ADIsimDDS компанії Analog Devices, що дозволяє отримати вихідний спектр врахо-
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вуючи опорну тактову частоту і необхідну вихідну частоту. Для порівняння оберемо 
10-бітний синтезатор AD9858 та 14-бітний AD9912 [5]. 

Аналіз проводився при тактовій частоті 1 ГГц та частоті вихідного сигналу 200 
МГц. Для формування на виході DDS гармонічного сигналу та послаблення позасму-
гових складових використано фільтр нижніх частот (ФНЧ) Чебишева з частотою зрізу 
405 МГц, амплітудно-частотна характеристика (АЧХ) якого показана на рис. 1 блаки-
тною лінією. Окрім фільтру Чебишева програма надає можливість не тільки змінюва-
ти порядок фільтру, а і скористатись апроксимаціями Баттерворта, Бесселя та зво-
ротною Чебишева. 

В синтезаторах DDS для адресації до комірок постійного запам'ятовуючого 
пристрою (ПЗП) використовуються тільки старші розряди на виході акумулятора фа-
зи. Відкидання молодших розрядів коду адреси спричиняє виникнення помилки у фо-
рмуванні фази, що призводить до появи похибки при перетворенні фази в амплітуду 
вихідного сигналу. 

Усікання коду акумулятора фази супроводжується подальшим виникненням в 
спектрі вихідного сигналу синтезатора додаткових паразитних гармонік [4], що пока-
зані оранжевим кольором на рис. 1. 

Білим кольором на рис. 1 позначені перша та більш високі гармоніки сигналу 
на виході ЦАП синтезаторів, а жовтим – паразитні гармоніки сигналу на виході ФНЧ. 

В синтезатора AD9858 з 10-бітним ЦАП рівень спотворень, спричинених усі-
канням фази коду акумулятора, другої гармоніки -91 дБ, а третьої – -116 дБ.  

Спектр вихідного сигналу синтезатора AD9912 з 14-бітним ЦАП має кращі ха-
рактеристики, оскільки рівень паразитних гармонік сигналу на виході ФНЧ синтезато-
ра: другої – -115 дБ, третьої – -140 дБ (дану гармоніку не показано на спектрі тому 
що нижня границя відображення амплітуди обмежена -120 дБ), що на 24 дБ на кож-
ній з вказаних гармонік менше, ніж в синтезатора AD9858 з 10-бітним ЦАП. 

 

 
а) 

 
б) 

Рис. 1. Спектри вихідних сигналів синтезатора 

AD9858 з ЦАП 10 розрядів (а) та AD9912 14 розрядів (б) 
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Отже, зі збільшенням розрядності ЦАП зменшується амплітуда паразитних 
гармонік від усікання коду акумулятора фази. Аналіз спектру вихідного сигналу син-
тезатора дозволяє не тільки здійснити його обґрунтований вибір, а і з'ясувати вимоги 
до ФНЧ, що потрібно встановити на виході синтезатора. 
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1. Collins T., Getz R., Pu D., Wyglinski A.. Software-Defined Radio for Engineers. 
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В даний час інформаційні технології розвиваються дуже стрімко, і однією із 

нових технологій є Blockchain. Певні принципи роботи даної технології швидко поши-
рились на широкий спектр нових проектів через властивості, які пропонує дана тех-
нологія. Не дивлячись на те, що спочатку вона використовувалася для підтримки 
цифрової валюти, ця технологія може бути реалізована в різних галузях, які зазвичай 
вимагають двох або більше сторін чи вузлів, які співпрацюють між собою у формі ва-
люти, послуги, товарів або цифрових даних. Блокчейн – це технологія організації ба-
зи даних, яка спирається на Інтернет і повністю використовує всі його переваги, що 
включає відкритий протокол і здатність до розрахунків та шифрування. Цю розподі-
лену базу даних транзакцій можна порівняти з бухгалтерської книгою, в якій кожна 
нова транзакція записується слідом за попередніми без можливості змінити або зни-
щити попередні записи. Ця книга активна, складена в хронологічному порядку, роз-
поділена, її можна перевірити і захищена від фальсифікації системою розподілу до-
віри (консенсусом) між учасниками системи (вузлами). Блокчейн є розподіленим 
елементом: він працює на комп'ютерах добровольців по всьому світу, так що у нього 
немає центральної бази даних, яку можна було б зламати. Блокчейн публічний: будь-
хто може переглядати його у будь-який момент, оскільки він розташований в мережі, 
а не в будь-якої організації, яка займається аудитом транзакцій і їх обліком. Блокчейн 
є зашифрованим: в ньому використовується потужна система шифрування, яка за-
стосовує публічні та приватні ключі (щось на зразок системи двох ключів для банків-
ської комірки) для забезпечення віртуальної безпеки. Не потрібно турбуватися про 
слабких брандмауерах величезної мережі супермаркетів або несумлінне співробітни-
ка фінансової корпорації або держустанови. 

https://www.analog.com/media/en/training-seminars/tutorials/MT-085.pdf
https://www.analog.com/designtools/en/simdds
https://www.analog.com/designtools/en/simdds
http://ekis.kiev.ua/UserFiles/Image/pdfArticles/2004/V.Makarenko_Direct%20Digital%20Synthesizers_part1.pdf
http://ekis.kiev.ua/UserFiles/Image/pdfArticles/2004/V.Makarenko_Direct%20Digital%20Synthesizers_part1.pdf
http://ekis.kiev.ua/UserFiles/Image/pdfArticles/2004/V.Makarenko_Direct%20Digital%20Synthesizers_part1.pdf
https://www.analog.com/en/products/clock-and-timing/direct-digital-synthesis.html
https://www.analog.com/en/products/clock-and-timing/direct-digital-synthesis.html
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Ключовий аспект відкритого розподіленого реєстру – це характер розподілу 
даних і ефективність алгоритму консенсусу, який встановлює істинність транзакцій, 
зареєстрованих в різних вузлах мережі. Саме на підставі цього алгоритму була виве-
дена більша частина властивостей розподіленого реєстру. 

Візьмемо як приклад блокчейн біткойн, розбивши на чотири етапи: 
1. Два учасники погоджують умови транзакції (передачу грошей, активи, 

фінансові документи і т. д.). 
2. Журнал «сканується» членами мережі. За допомогою аналізу його хро-

нології члени мережі засвідчуються, що продавець дійсно володіє заявленими акти-
вами або фондами, які він продає. 

3. Якщо все правильно, транзакція підтверджується і додається в останній 
блок ланцюга. 

4. Журнал розповсюджується серед всіх учасників мережі. Його пошире-
ність забезпечує його захищеність. Для фальсифікації транзакції необхідно було б 
змінити журнали у всіх членів (вузлів) мережі. 

Таким чином, щоб отримати статус достовірної, кожна угода повинна бути пі-
дписана за допомогою асиметричної криптографії (закритий ключ / відкритий ключ). 

В даний час до технології блокчейн проявляють інтерес представники найріз-
номанітніших сфер. При цьому ступінь зацікавленості компаній в різних секторах еко-
номіки значно варіюється. Фінансовий сектор активно готується до повсюдного впро-
вадження блокчейна, тоді як виробничі підприємства залишають цю технологію без 
уваги. 

 
Перелік посилань: 
1. Лоран Лелу. Блокчейн от А до Я. Все о технологи десятилетия. Європа: 

Ексмо, 2018. 256 с. 
2. Вільям Могайар. Блокчейн для бізнеса. Європа: Ексмо, 2017. 224 с. 
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В наш час, як ніколи раніше, став актуальним контроль за параметрами зов-

нішнього середовища. Це – наслідок багатьох причин. З одного боку, це наростання 
екологічних кризи навколишнього середовища, з іншого боку, це науково-технічний 
розвиток, коли для впровадження нових технологій необхідно також контролювати 
температуру, вологість та інші параметри навколишнього середовища. Ми бачимо 
невпинне зростання виробництва різноманітних систем і датчиків, призначених спе-
ціально для контролю параметрів зовнішнього середовища. 

Останні роки бджолярі по всьому світу б'ють на сполох: почали зникати 
бджоли. Вони просто відлітають, кидаючи навіть вулик з медом, а потім гинуть. Без-
ліч бджіл вмирає від різних хвороб. І з кожним роком бджіл стає все менше і менше. 
Стресові ситуації суттєво знижують медопродуктивность і відновлення бджіл. 

Автоматизація пасіки – перспективний напрямок розвитку пасік, що дає надію 
на підвищення ефективності пасік. Щоб керувати пасікою на відстані за допомогою 



43 
 

Інтернету, необхідно створити програмно-апаратні комплекси, які будуть враховувати  
біологічні особливостей бджолиної сім'ї. Мікроклімат – це особливості клімату всере-
дині вулика, який складається з показників температури, вологості, концентрації га-
зів. Температурний режим є одним з найважливіших факторів у створенні оптималь-
ного мікроклімату у вулику. Застосувавши в вуликах температурні датчики, можна 
здійснювати дистанційний контроль розподілу теплового поля в вулику. На мікроклі-
мат впливає велика кількість параметрів, треба враховувати пороги температури, 
умови виживання, почуття часу, фон звуків, рефлекси, харчування, зимостійкість, 
роль води в житті бджіл. Контроль та керування цими параметрами треба перекласти 
на плечі розумних машин. Переклавши на електроніку створення оптимального мік-
роклімату в бджолиному гнізді, ми покращимо життя вулика і цим збільшимо віддачу. 

Автоматизована система контролю призначена для ведення автоматичного 
безперервного контролю температурної, радіаційної, хімічної, екологічної обстановки 
на об'єкті. 

Система забезпечує: 

 моніторинг показників бджолиних сімей; 

 ведення бази даних показників за весь період роботи; 

 автоматичну подачу тривожного сигналу при перевищенні контрольова-
них параметрів. 

 
Перелік посилань: 
1. Система моніторингу показників – Режим доступу: 

https://knowledge.allbest.ru/radio/3c0b65635a2bc68b5c43b88421306d27_0.html. 
2. Що таке Інтернет речей? – Режим доступу: https://tokar.ua/read/26780. 
3. Безпека в мережах LTE. – Режим доступу: http://1234g.ru/4g/lte/printsip-

raboty-seti-lte/bezopasnost-v-setyakh-lte. 
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Доповнена реальність – це техніка візуалізації, яка має справу з комбінуван-

ням об'єктів реального світу і інформації, згенерованої за допомогою комп'ютера. 
Основна ідея доповненої реальності полягає в поєднанні реальності з віртуальною 
реальністю. У загальному сенсі така інформація як зображення, аудіо, gps дані на-
кладаються на навколишнє оточення реального світу, створюючи доповнену середу. 

Вчені в даній області виділяють три основних функціональних характеристики 
доповненої реальності: 1) комбінування об'єктів реального світу з віртуальними еле-
ментами, які 2) взаємодіють в реальному часі, і які 3) відображені на будь-якому дис-
плеї з урахуванням положення в просторі (координати і кут нахилу ). 

Застосовувані засоби розробки технології доповненої реальності залежать 
від типу реалізованих завдань і доступного устаткування для реалізації. Такі засоби 
розробки як Daqri, MixAR і ZooBrust досить прості і не вимагають високих навичок 

https://knowledge.allbest.ru/radio/3c0b65635a2bc68b5c43b88421306d27_0.html
http://1234g.ru/4g/lte/printsip-raboty-seti-lte/bezopasnost-v-setyakh-lte
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44 
 

програмування. Інші інструменти, що включають в себе набори SDK, такі як 
ARToolKit, Unifeye Mobile SDK, і Wikitude, були розроблені для серйозних розробників 
додатків. Ці комплекти є дуже функціональними і дозволяють розробникам створю-
вати різні додатки доповненої реальності для різних пристроїв. Однак, більш доско-
налі інструменти вимагають глибокі знання і досвід в програмуванні, наприклад, на 
Java, і техніки 3D і віртуальної реальності. 

Через апаратні обмеження пристроїв, користувачі не завжди можуть викорис-
товувати весь функціонал створення повноцінних AR-додатків, також не завжди роз-
робник є просунутим програмістом – для вирішення подібних проблем використову-
ються хмарні сервіси. 

Хмарні обчислення – надання обчислювальних потужностей, сховищ для БД, 
Додатків та других ІТ ресурсів на вимогу на платформах Хмарних сервісів через Ін-
тернет з оплатою за фактом використання. Хмарні обчислення забезпечують прос-
тий доступ до серверів, сховищ, баз даних і великого набору сервісів Додатків в Інте-
рнеті. 

Так, Microsoft представила нові хмарні сервіси Azure, які допоможуть AR-
розробникам створювати крос-платформні додатки з підтримкою доповненої реаль-
ності. 

Azure Spatial Anchors. Цей сервіс дозволяє створювати голограми, які збері-
гаються в певному фізичному просторі. Доступ до них згодом зможуть отримати від-
разу кілька людей, що використовують гарнітури HoloLens, телефони або планшети 
на операційних системах iOS і Android. 

Azure Remote Rendering. Даний сервіс допомагає зберегти високу якість і рі-
вень деталізації 3D-контента. Завдяки інтеграції з хмарою Azure ця служба допоможе 
відображати високоякісні 3D-моделі на різних пристроях без необхідності їх спро-
щення і зберігати кожну їх деталь. 

Компанія AWS розробила сервіс Amazon Sumerian, який дозволяє швидко і 
просто створювати і запускати додатки реальності (AR), а також 3D-додатки. При 
цьому досвід спеціального програмування або роботи з 3D-графікою не потрібний. За 
допомогою Sumerian можна створювати інтерактивні сцени з ефектом присутності, 
які працюють на поширеному обладнанні: Oculus Go, Oculus Rift, HTC Vive, HTC Vive 
Pro, Google Daydream, Lenovo Mirage, а також на мобільних пристроях з iOS і Android. 
Sumerian дозволяє легко створювати елементи, необхідні для інтерактивних 3D-сцен 
з ефектом присутності, в тому числі додаткові об'єкти (наприклад, персонажі, меблі, 
ландшафти), середовища для дизайну, анімації і сценаріїв. Для роботи з Sumerian не 
потрібно спеціального досвіду, можна створювати сцени прямо з браузера. 

За допомогою Amazon Sumerian будь-який користувач може створювати до-
датки AR. Для початку роботи не потрібні навички роботи з 3D-графікою або спеціа-
лізовані знання в області програмування. Редактор Sumerian дозволяє створювати, 
редагувати і публікувати додатки за допомогою веб-браузера. 

Sumerian дозволяє з легкістю створювати 3D-сцени з ефектом присутності, 
реалістичним оточенням, анімованими персонажами і 3D-об'єктами. Можливий ім-
порт 3D-об'єктів і вибір попередньо завантажених шаблонів сцен. Можливе створен-
ня скриптів логіки, що відповідає за поведінку об'єктів сцени. 

Sumerian дозволяє легко створювати 3D-персонажі – так званих провідників, 
які знайомлять користувача з розробленими сценами. Можливе створення реалісти-
чних анімованих провідників, які розмовляють на різних мовах і підтримують діалог з 
користувачами. 

Sumerian не залежить від платформи, тому після створення сцени її можна 
легко запускати на будь-якому поширеному обладнанні: Oculus Go, Oculus Rift, HTC 
Vive, HTC Vive Pro, Google Daydream, Lenovo Mirage, а також на мобільних пристро-
ях. Для роботи з графікою в Sumerian використовується API WebGL для JavaScript, а 
для роботи з пристроями віртуальної реальності – API WebVR для JavaScript. Сервіс 
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також підтримує платформу ARKit для доповненої реальності на пристроях iOS і пла-
тформу AR-Core для пристроїв на базі Android. 

У міру вдосконалення всіх галузей комп'ютерних технологій, доповнена реа-
льність як продукт їх синтезу досягне загального проникнення в усі сфери людської 
діяльності, а застосування хмарних сервісів дозволить створювати і користуватися 
додатками доповненої реальності навіть не дуже просунутим користувачам. 

 
Перелік посилань: 
1. Технологиивиртуальной и дополненнойреальности: возможности и препят-

ствияприменения. А. В. Иванова – УДК 338.24.01. 
2. https://aws.amazon.com/ru/what-is-cloud-computing/. 
3. https://aws.amazon.com/ru/sumerian/. 
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КПІ ім. Ігоря Сікорського, кафедра звукотехніки та реєстрації інформації 
 
Використання традиційних методів навчання часто призводить до пасивності 

студентів, не викликає у них зацікавленості в прояві своїх можливостей. Тому метою 
сучасної освіти є підвищення інтересу до придбання знань з боку студентів, активіза-
ція їх діяльності з придбання цих знань самостійно. 

Перспективність і темпи впровадження технологій віртуальної і доповненої 
реальності свідчать про те, що засоби навчання, розроблені на їх основі, стануть не-
від'ємною частиною навчання на всіх рівнях освіти, а їх роль значно зросте як в рам-
ках традиційної очної підготовки, так і в рамках дистанційної освіти [1]. 

Доповнена реальність (AR) – це технологія, в якій уявлення користувача в 
реальному світі посилюється й доповнюється додатковою інформацією комп’ютерних 
моделей, що дозволяє користувачеві залишатися на зв'язку із реальним навколишнім 
середовищем. AR- система виводить цифровий пристрій до реального робочого се-
редовища користувача. У ролі доповнюючої інформації може виступати текст, зо-
браження, відео, звук або тривимірні об'єкти, статичні або анімовані – фактично, аб-
солютно будь-які цифрові дані. За допомогою спеціальних програм-браузерів, вста-
новлених на планшети і смартфони, учбовці сканують мітки, отримуючи доступ до 
додаткового контенту і посилань. 

Для реалізації системи доповненої реальності необхідно мати спеціальне те-
хнічне обладнання і програмне забезпечення. Визначимо мінімальний комплект об-
ладнання, який потрібен для реалізації такого підходу: необхідна кількість смартфо-
нів, спеціальних дисплеїв чи ARокулярів, планшет педагога, Wi-Fiроутер, система 
віддаленого оновлення, навчальні додатки. 

За допомогою доповненої реальності розвивається просторова уява студен-
тів, що посилює глибоке розуміння ними процесів, властивостей, доведення теорем 
тощо. Зокрема, при освоєнні студентами технічних вишів тем «Векторна алгебра», 
«Побудова просторових кривих», «Поверхні другого порядку» дуже важко, а часом і 
неможливо, засобами реального світу наочно продемонструвати тривимірні образи 
та їх властивості так яскраво, як це можна зробити, маючи відповідний відеоконтент. 
Розглядаючи геометричний зміст похідної функції однієї змінної з допомогою інстру-

https://aws.amazon.com/ru/what-is-cloud-computing/
https://aws.amazon.com/ru/sumerian/
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ментів AR, студенти безпосередньо спостерігають наближення січної до дотичної в 
даній точці. Аналітичне доведення багатьох теорем диференціального числення пог-
либлюється зрозумілою наочною інтерпретацією. При вивченні тем з аналітичного 
аналізу «Числові ряди», «Ряди Тейлора», «Ряди Фур’є» можливості AR надають змо-
гу студентам глибше зрозуміти означення суми ряду, побудову частинних сум, зна-
ходження суми числових рядів, процес наближення поліномів Тейлора до функцій, 
амплітудний та частотний спектри ряду Фур’є, фізичний зміст рядів Фур’є та їх засто-
сування в техніці. При цьому значно покращується процес осмислення та за-
пам’ятовування навчального матеріалу, у навчання привноситься ігровий елемент з 
динамічними елементами анімації. 

Нижче наведемо приклади додатків доповненої реальності, які використову-
ються в освітньому процесі: 

Melchemistry – додаток, пов’язаний з хімічними дослідженнями для розгляду 
різнопланових процесів. Наприклад, при вивченні процесів запису інформації на три-
вимірні диски для студентів спеціальності «Комп’ютерні науки», цікавим був би розг-
ляд процесу фотополімеризації, при якому багатошаровий диск виходить складан-
ням шарів одним за іншим, що формуються з «тонких відбитків» (або інформаційних 
шарів). 

Додаток Anatomyou, є освітнім мобільним додатком, що представляє анато-
мію людини для користувача з будь-якої точки огляду. 

Додаток IKEA дозволяє студентам-дизайнерам інтер’єру за допомогою стар-
тфону дивитися у реальному часі, як буде той чи інший об’єкт виглядати у кімнаті. 

Додаток CreatorAR дозволяє створювати навчальні завдання, обмінюватись 
враженнями за допомогою мобільних пристроїв. Допомагає студентам та викладачам 
швидко створювати переконливий, інтерактивний навчальний контент безпосередньо 
на своїх планшетах та смартфонах для відтворення в мобільному телефоні у сенсо-
рному режимі. Студенти мають можливості задавати питання та відповідати на них 
працюючи в аудиторії. 

За оцінками аналітиків, AR-технологія стане однією з основних технологій на-
вчання через декілька десятків років. Багато пристроїв доповненої реальності знахо-
диться в розробці. Застосування AR в галузях освіти матиме позитивний вплив на 
процес викладання, допоможе покращити освітній результат, дозволить студентам 
зрозуміти викладений матеріал та посилить мотивацію студентів. 

 
Перелік посилань: 
1. Титова С.В. Мобильное обучение сегодня: стратегии и перспективы // Вес-

тник МГУ. Сер. 19. Лингвистика и межкультурная коммуникация. – 2012. – № 1. – С. 
9-23. 

2. Augmented Reality SDK Comparison // SocialCompare. – 2015. [Электронный 
ресурс] – Режим доступа. – URL: http://socialcompare.com/en 
/comparison/augmented-reality-sdks (дата обращения 24.02.2015). 

3. Лучшие приложения дополненной реальности для iOS и Android // Виртуа-
льность и мир. – 2013. [Электронный ресурс] 

4. Режим доступа.URL: http://hitech.vesti.ru/news/view/id/1381 (дата обращения 
24.02.2015). 
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Із розвитком технологій звичайний глядач стає більш вимогливий до якості та 

різновиду контенту, що споживає. Зокрема, це беззаперечно стосується сфери кіне-
матографу та відеовиробництва. Через це активно застосовують нові технічні рішен-
ня у цих галузях. Одне з таких – 360 – градусне відео. Цей підхід дає змогу створю-
вати панорамні ролики, у яких глядач може керувати ракурсом огляду самої кінокар-
тини. Також у такому контенті присутні різні види інтерактивності, зокрема, може бути 
додана графіка. Переглядати такий контент можна декількома способами: застосу-
вання шолома віртуальної реальності, веб-переглядачів, смартфона. 

Широкої популярності відео у форматі 360° набули нещодавно. Так, з 2015 
року гіганти інтернету Facebook та Google почали підтримку 360 – градусного контен-
ту, а відеохостинг Vimeo – з 2017[1]. Компанії також активно співпрацюють з різними 
виробниками обладнання для зйомок такого матеріалу. Крім того, створюють свої 
технічні та технологічні рішення. Наприклад, Google створив бюджетну версію шоло-
му віртуальної реальності Google CardBoard та портал для розробників Google VR. 
Facebook є власником компанії-виробника шолома VR-гарнітури Oculus VR[1]. До то-
го ж, відомі виробники кінофільмів та анімації створюють свої технології для зйомки 
фільмів 360°. Наприклад, студія Walt Disney, розробила кінематографічну систему 
Circle-Vision 360°[2]. 

На сьогоднішній день контент формату 360 – градусів застосовують у низці 
ключових галузей. Так, наприклад, у кінематографі створюють фільми такого типу. 
Проте, з цим є деякі проблеми, в основному, зв’язані з направленням уваги глядача 
під час перегляду відео. У маркетингових дослідженнях описана технологія створен-
ня рекламних роликів, котрі дають змогу висвітлити продукт чи компанію з іншого ра-
курсу, додати більше взаємодії, кращого розуміння як місії фірми, так і того, що вона 
виробляє. Туристичні компанії створюють відео 360°, щоб показати туристові місця, 
які вони можуть відвідати та допомогти їм відчути емоції, що продукує навколишнє 
середовище майбутньої подорожі. Музеї створюють інтерактивні експозиції. У на-
вчанні описаний контент дозволяє краще донести матеріал до учнів та допомогти 
отримати їм досвід, який в реальному житті може бути небезпечним. 

Щоб створити відео 360°, треба спочатку визначитися з цілями. Відповідно до 
мети, можна скористатися такими варіантами: зйомка на камери (зазвичай, викорис-
товують мінімум дві камери, щоб зробити кут охоплення в 360 – градусів), застосу-
вання комп’ютерних засобів (використовуючи програми для моделювання віртуаль-
ної сцени та її програмування, наприклад, Blender, WebVR). Далі відеоряд можна ре-
дагувати в монтажних програмах та розмістити на он-лайн відеохостингах, що підт-
римують контент такої технології. 
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Варто зазначити, що відеоконтент у форматі 360 – градусів може стати май-
бутнім кінематографа. Звичайно, технічне забезпечення поки коштує дорого та недо-
сконале, адже технологія знаходиться ще на початковому етапі свого розвитку. Але 
можна сказати однозначно, що вона надзвичайно перспективна. 

 
Перелік посилань: 
1. 360 Degree Videos Are Here to Take Over Your Mobile Devices. URL: 

https://www.rocketstock.com/blog/360-degree-videos-are-here-to-take-over-your-mobile-
devices/ (дата звернення: 04.03.2019). 

2. FUTURE MATTERS – Circle – Vision 360°. URL: 
http://www.imagineeringdisney.com/blog/2016/10/6/future-matters-circle-vision-360.html 
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Актуальність встановлення технічних засобів відеоспостереження в офісних 

приміщеннях, підприємствах, сільськогосподарських господарствах, приватних буди-
нках, квартирах, зонах розташування військових та стратегічних об’єктів зростає з 
кожним днем. Основні причини цього явища полягають у прагненні власників макси-
мально захистити свої інтереси, пріоритетом серед яких є захист матеріальних цін-
ностей, конфіденційності інформації та аспекти, що стосуються оцінки й підвищення 
ефективності праці. Нажаль завдяки новітнім технологіям та винахідливості зловмис-
ників та шахраїв можливостей обійти засоби відеоспостереження стає дедалі більше, 
а також виникає потреба в нестандартних рішеннях для спостереженням за 
об’єктами, що рухаються на великій швидкості або займають великі площі. 

Створення штучних систем розпізнавання образів є складною теоретичною та 
технічною проблемою. Необхідність у такому розпізнаванні виникає у найрізноманіт-
ніших галузях: системах відеоспостереження, технічної діагностики, прогнозуванні і 
діагностиці в медицині, у плануванні, пошуку в геології, прогнозуванні у хімії та ін. 

Класифікація або розпізнавання людей чи об’єктів являє собою систему роз-
поділення образів за групами відповідно до визначених ознак. Застосування програ-
много забезпечення (рис.1), що дозволяє розпізнавати будь-які живі та не живі 
об’єкти до того ж не тільки статичні але й динамічні є перспективним завдяки їх оче-
видним перевагам (інформативність, надійність та ефективність). Актуальність такої 
системи обумовлена, в першу чергу бурхливим зростанням обсягів одержуваної ін-
формації, необхідністю в якісній, максимально швидкій і повній її обробці та прийнят-
тя достовірних рішень, а також у вирішенні проблем зберігання і передачі цієї інфор-
мації в стислій формі. 
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Рис. 1. Демонстрація можливостей розпізнавання ISS SecurOS 

 
Всі ці вимоги задовольняє програма провідного постачальника відеоаналіти-

чних засобів ISS SecurOS. Визначено переваги рішень від ISS: 
• можливість збереження відеоархівів у хмарі; 
• відмовостійкість завдяки забезпеченню великою кількістю потужних фі-

зичних серверів; 
• розмір та час збереження відеоархівів не обмежений; 
• не обмежена також глибина пошуку у архівах; 
• шифрування передаваємої інформації; 
• безпечне з’єднання; 
• один з RTSP-потоків системи відеонагляду до сервера ізольований від 

вхідного трафіку; 
• один сервер витримує запис відео потоків з більш ніж 300 FULLHD камер 

з частотою 30 fps 24/7. 
• використання H.265 замість H.264 зберігає більше 50% пропускної здат-

ності мережі; 
• підтримка I / O контактів; 
• підтримка PTZ-камер; 
• інтерактивні плани об'єктів; 
• засоби автоматизації (скрипти, макроси, тимчасові зони); 
• протокол подій з можливістю фільтрації( дає змогу прослідковувати за 

заздалегідь визначеними об’єктами та точно їх класифікувати: обличчя, номерні зна-
ки авто, точність форм та ознак об’єктів); 

• web-клієнт (SecurOS WebView). 
 
Перелік посилань: 
1. Технічні характеристики системи SecurOS// Електронний ресурс. URL: 

https://www.issivs.com( дата звернення 15.03.2019). 
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В останні роки цифрова обробка і цифровий аналіз зображень знаходять все 

більше застосування в різних галузях науки і техніки, таких як інтелектуальні робото-
технічні комплекси, системи промислового контролю, системи управління рухомими 
апаратами, обробка даних дистанційного зондування, біомедичні дослідження, нові 
технології обробки документів і безліч інших. Проблематика машинного зору настіль-
ки приваблива для сучасних дослідників з тієї причини, що апаратні можливості, на-
дані в даній області останніми досягненнями електроніки та обчислювальної техніки, 
досягли такого рівня, що вони вже багато в чому наближаються до «технічних харак-
теристик» людини. Роздільна здатність багатьох сенсорів для отримання відеоінфо-
рмації практично відповідає числу елементів сітківки ока людини, а можливості ЕОМ і 
спеціальних процесорів близькі до характеристик «обчислювальних потужностей», 
використовуваних для обробки зображень в мозку. 

Обробка зображень повинна спиратися на кілька послідовних рівнів: від «іко-
нічного» уявлення об'єктів (растрове зображення, неструктурована інформація) – до 
їх символічного подання (векторні і атрибутивні дані в структурованій формі, реля-
ційні структури і т.п.). Виходячи з цього, в області машинного зору прийнято виділяти 
такі основні етапи обробки даних: 

• попередня обробка зображень; 
• сегментація; 
• виділення геометричної структури; 
• визначення відносної структури і семантики. 
Розглянемо вимоги до методів і алгоритмів машинного зору на прикладі най-

більш специфічної групи алгоритмів – алгоритмів виявлення об'єктів на зображеннях. 
При цьому будемо розглядати три основних типи вимог: 

• робастність; 
• точність; 
• обчислювальна реалізованість. 
Алгоритми, які створені для вирішення прикладних завдань машинного зору, 

повинні працювати на реальних зображеннях. У той же час в процесі обробки реаль-
них зображень є багато чинників, які впливають на процес їх обробки та аналізу. 

Відсутність формалізованого опису ключових факторів, що вносять невизна-
ченість у процес обробки, призводить до того, що, на відміну від багатьох інших об-
ластей обробки сигналів, говорити про існування єдиного оптимального алгоритму 
для вирішення тієї чи іншої задачі обробки зображень практично неможливо. Алгори-
тми, які володіють стійкістю до значних спотворень і мінливих факторів, прийнято 
називати стійкими, або робастними. Робастність слід вважати першою основною 
практичною вимогою при розробці алгоритмів машинного зору. 

Другою найважливішою властивістю, якою повинні володіти алгоритми вияв-
лення об'єктів на зображеннях, є точна локалізація об'єктів, що підлягають виявлен-
ню, або контурів об'єктів, що підлягають вимірюванню. 

Важлива відмінність, притаманна процедурам обробки та аналізу зображень 
в порівнянні з завданнями розпізнавання або інтерпретації вже сегментованого обра-
зу, полягає в тому, що виявлення і вимірювання в практичних завданнях завжди по-
в'язано з процедурою пошуку об'єкта. Саме реалізація процедури пошуку об'єкта по-
в'язана з загрозою лавиноподібного зростання необхідного числа обчислень. 
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Доповнена реальність – це техніка візуалізації, основана на комбінуванні 

об'єктів реального світу і інформації, згенерованої за допомогою комп'ютера. Основ-
на ідея доповненої реальності полягає в поєднанні реальності з віртуальною реаль-
ністю. Тобто зображення, аудіо, відео чи GPS- дані накладаються на середовище 
реального світу, створюючи так зване доповнене середовище. 

Для розробки додатків доповненої реальності існує багато засобів, найбільш 
популярними з яких є: 

Wikitude SDK є основним продуктом однойменної компанії з 2008 року. SDK 
включає розпізнавання та відстеження зображень, рендеринг 3D-моделей, відео-
накладання, геоінформаційні послуги. У 2017 році Wikitude запустив технологію 
SLAM (Simultaneous Localization And Mapping – одночасна локалізація та картогра-
фування), яка дозволяє розпізнавати і відстежувати об’єкти, у тому числі без марке-
рів. Для доповненої реальності на основі місцезнаходження, положення об’єктів на 
екрані мобільного пристрою розраховується за допомогою геопозиції користувача. 
Крос-платформена SDK доступна для операційних систем Android, iOS та Windows, 
оптимізована також для кількох окулярів доповнено реальності (Epson Moverio, Vuzix 
M100, ODG R-7). Підтримувані засоби розробки: Native API, JavaScript API, Unity3D, 
Xamarin, Titanium, Cordova. 

ARKit – відносно новий (з 2017 року) засіб від Apple. SDK Apple використовує 
апаратну програму iPhone / iPad, датчики руху, камеру для активації засобів допов-
неної реальності. ARKit підтримує розпізнавання двовимірних зображень (тригери 
доповненої реальності з плакатами, знаками, зображеннями) та двовимірне відсте-
ження зображень, тобто можливість вбудовувати об’єкти доповненої реальності. SDK 
також дозволяє розробляти програми, які розпізнають просторові та 3D-об’єкти, а 
також розміщувати віртуальні об’єкти у реальному просторі. Поточна версія ARKit 2 
надає можливість розробляти багатокористувацькі ігри з доповненою реальністю. 

ARCore – новий (березень 2018 року) засіб від Google, своєрідна відповідь на 
ARKit. ARCore поставляється з трьома основними можливостями об’єднання віртуа-
льних і реальних світів: 

1) відстеженням руху – для відстеження положення телефону щодо оточен-
ня; 

2) «розумінням навколишнього середовища», що надає можливість телефону 
визначати розмір та розташування горизонтальних поверхонь; 

3) оцінкою освітленості, що надає можливість телефону оцінити реальні умо-
ви освітлення. 

Vuforia – одна з найпопулярніших платформ для розробки додатків доповне-
ної реальності. SDK реалізує наступні функціональні можливості: Розпізнавання різ-
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них типів візуальних об’єктів (коробка, циліндр, площина), розпізнавання тексту і ото-
чення, VuMark (комбінація зображення і QR-коду). 

За допомогою Vuforia Object Scanner можна сканувати і створювати об’єкти-
маркери. Процес розпізнавання може бути реалізований з використанням бази даних 
(локальне або хмарне сховище). Можливість реєстрації зображень дозволяє розроб-
никам розташовувати і орієнтувати віртуальні об'єкти, такі, як 3D-моделі і медіакон-
тент, у зв’язці з реальними образами при перегляді через камери мобільних пристро-
їв. Віртуальний об’єкт орієнтується на реальному образі так, щоб точка зору спостері-
гача співвідносилась до них однаковим чином для досягнення головного ефекту – 
відчуття, що віртуальний об’єкт є частиною реального світу. Vuforia підтримує різні 
2D- і 3D-типи маркерів, включаючи безмаркерні Image Target, тривимірні мішені Multi-
Target, а також реперні маркери, які виділяють в сцені об’єкти для їх розпізнавання. 

Підтримувані платформи: Android, iOS, UWP і UnityEditor. 
Vuforia надає інтерфейси програмування мовами C++, Java, Objective-C і 

.NET через інтеграцію з ігровим рушієм Unity. Програми, створені на платформі 
Vuforia, сумісні з широким спектром пристроїв, включаючи iPhone, iPad, смартфони 
та планшети на Android з версії 2.2 і процесором, починаючи зархітектур ARM v6. 

Maxst пропонує два різних інструменти для розпізнавання зображень та се-
редовищ. Створення бази даних здійснюється он-лайн через диспетчер відстеження 
(TrackingManager). Для сканування 3D-об’єктів використовуються програми для 
Android і iOS. У редакторі Unity Maxst працює лише з 32-розрядною версією. Підтри-
мувані платформи: Android, iOS, Windows, Mac OS. 

DeepAR складається з Deep AR SDK та Deep AR Studio для редагування кон-
тенту з 4 типами ефектів: жорсткі об’єкти, деформовані маски, маски морфинга і 
ефекти постобробки. Розробники можут використовувати цей SDK для створення 
високоякісних лицьових лінз, аналогічних тим, які надають Snapchat та Facebook, а 
також для різних масок і ефектів для мобільних пристроїв. Цей SDK здатен швидко 
розпізнавати обличчя в режимі реального часу на основі моделей даних і методів 
машишного навчання (близько 70 лицьових точок на швидкості 60 кадрівв секунду). 
Підтримувані платформи: ПК, Android, iOS, Windows, WebGL. 

EasyAR напевно посідає друге місце після Vuforia SDK за функціональними 
можливостями. EasyAR підтримує розпізнавання зображень, розпізнавання 3D-
об’єктів, сприйняття середовища, хмарне розпізнавання, «розумні окуляри», записи 
на екрані та ін. Оскільки бібліотека абсолютно вільна, для початку роботи з EasyAR, 
потрібно лише зареєструвати обліковий запис і створити ключ плагіна пакету. Підт-
римувані платформи: Android, iOS, UWP, Windows, Mac і Unity Editor. Засоби розроб-
ки: C API, C++11 API, традиційний C++ API, Java API для Android, Swift API для iOS, 
Objective-C API для iOS. 

Застосовувані засоби розробки технології доповненої реальності залежать 
від типу реалізованих завдань і доступного устаткування для реалізації. Такі засоби 
розробки як Daqri, MixAR і ZooBrust досить прості і не вимагають високих навичок 
програмування. Інші інструменти, що включають в себе набори SDK, такі як AR 
ToolKit, Unifeye Mobile SDK, і Wikitude, були розроблені для серйозних розробників 
додатків. Ці комплекти є дуже функціональними і дозволяють розробникам створю-
вати різні додатки доповненої реальності для різних пристроїв. Однак, більш доско-
налі інструменти вимагають глибокі знання і досвід в програмуванні, наприклад, на 
Java, і техніки 3D і віртуальної реальності. 

Великий вибір засобів для проектування засобів доповненої реальності надає 
можливість вільно комбінувати їх, підключаючи у якості модулів до Unity – багатопла-
тформенного інструменту для розробки дво- та тривимірних програм, що працює на 
операційних системах Windows, MacosX та Linux. 
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Візуальне програмування – спосіб створення програми для ЕОМ шляхом ма-

ніпулювання графічними об'єктами замість написання її тексту. 
Даний спосіб програмування дозволить відійти від написання рядків коду на 

мовах типу C / C ++, все представляється у вигляді модулів і зв'язками між ними. 
Процес розробки стає більш наочним і швидким, при цьому програма виконується в 
реальному часі під час налагодження, тобто для будь-яких змін в структурі результат 
відображається відразу ж, без компіляції. По суті, будується блок-схема роботи про-
грами. 

Процес створення програм в середовищі Max зводиться до побудови блок-
схеми з модулів і зв'язків між ними. Можна використовувати вбудовані в Max модулі, 
але найцікавіше писати їх самому. Це дуже зручно як при виклику їх зсередини про-
грами, так і при використанні в процесі програмування в цілому [1]. Для створення 
модулів Досить створити новий файл, додати і з'єднати потрібні блоки, розташувати 
об'єкти, які відповідають за прийняття входу [inlet], і за відправку на вихід – [outlet] і 
зберегти файл в будь-якій папці. 

Весь процес написання програми буде зводиться до численних інкапсуляція і 
додаванням субмодулів в робочий модуль. Це досить логічно і зручно, особливо при 
проектуванні складних програм, де може бути багато модулів різних застосувань. По 
суті, йде розподілення «робочі конячки» програми по групам все глибше і глибше, а 
на виході утворюється  елементарна структура всього з декількох об'єктів. Якщо буде 
потрібно внести зміни в якийсь із модулів, то потрібно просто відкрити його файл і 
змінити. 

Для створення складних програм з великою кількістю бібліотек в Max 7 пе-
редбачена можливість створення проектів. Ця функція представлена у вигляді списку 
патчів та інших файлів, що використовуються в проекті. [2] 

Max використовується для управління інсталяціями, обробки інструментів на 
льоту, як інструмент живого виконання, як генератор звуку і навіть для створення за-
кінчених музичних композицій. 

Max дозволяє розробникам створювати програми і пакувати їх разом з без-
коштовним середовищем виконання. Таким чином, вони можуть створювати і прода-
вати програмні синтезатори і плагіни, для роботи яких не потрібно середовище роз-
робки Max. Дуже багато комерційних плагінів було написано таким чином, і користу-
вачі не знають, що це програмне забезпечення Max  під його призначеним для корис-
тувача інтерфейсом. 

 
 

https://planetvrar.com/windows-mixed-reality/
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ЗАСОБИ АВТОМАТИЗАЦІЇ КЕРУВАННЯ ПРОЦЕСАМИ 
СТВОРЕННЯ ВІДЕОКОНТЕНТУ ПРИ КІНОВИРОБНИЦТВІ 

 
Гедзь Ольга Олександрівна 

КПІ ім. Ігоря Сікорського, кафедра звукотехніки та реєстрації інформації 
 
Із розвитком технологій кіновиробництва фахівці прагнуть до спрощення та 

оптимізації робочих умов на всіх стадіях виготовлення мультимедійного контенту. Під 
час кіновиробництва та відео зйомки використовується велика кількість різнорідного 
обладнання. Зазвичай  технічний персонал здійснює керування обладнанням вручну. 
Також керування освітлювальними приладами та відеокамерами здійснюється за 
допомогою різних протоколів та інтерфейсів.  

На сьогоднішній день більшість професійних відеокамер та фотоапаратів для 
відео зйомки мають можливість віддаленого керування через певні інтерфейси. На-
приклад, деякими камерами можна керувати за допомогою послідовного цифрового 
інтерфейсу Serial Digital Interface (SDI), більшість професійних відеокамер Sony та 
Blackmagic керуються по стандартному протоколу Control-L (LANC), що надає мож-
ливість віддаленого керування настройками, зокрема, фокусом, діафрагмою та на-
ближенням, якщо об’єктив підтримує ці функції [1]. Також, існують технології керу-
вання камерами через Wi-Fi мережу. В той же час, освітлювальні прилади, що вико-
ристовуються при відео зйомці та кіновиробництві, найчастіше керуються за допомо-
гою стандарту DMX512, або аналогових димерів. 

Частина протоколів та інтерфейсів передбачає топологію «точка-точка», що 
унеможливлює використання одного пульта на велику кількість пристроїв одночасно. 
Таким чином, технічним працівникам на знімальному майданчику, як правило, дово-
диться працювати із великою кількістю різнорідного обладнання, яке має різні типи 
розломів та кабелів, розрізнені пульти керування, різне програмне забезпечення.  

Виникає питання доцільності зведення на логічному та фізичному рівнях всіх 
протоколів, що використовуються для керування обладнанням на знімальному май-
данчику, до одного загальнопоширеного формату. Таким форматом може бути, на-
приклад, стандарт RS-485 на фізичному рівні та відкритий комунікаційний протокол 
Modbus [2] на логічному рівні. Такий підхід широко використовується для вирішення 
аналогічних задач в автоматизованих системах управління технологічними процеса-
ми (АСУ ТП) [3]. 

Впровадження технологій АСУ в виробництво відеопродукції дає можливість 
зменшити витрати ресурсів та вплив людського фактору на якість кінцевого продукту. 
Чим більше різнорідного обладнання буде включено в єдину командно-інформаційну 
мережу АСУ тим ефективнішою стає його експлуатація, зменшуються затрати часу 
на підготовчі роботи для реалізації задуму режисера. 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Sony
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Як саме сьогодні виглядають професійні телекамери, які використовують пе-

редові телеканали світу? Майже так само, як і 20-30 років тому: громіздкі, важкі та 
дуже коштовні. Проте з популярністю технологічних смартфонів все більше людей 
задаються питанням, навіщо ж такі камери, якщо навіть телефон відтворить якісне 
зображення. 

Для відповіді на це питання потрібно розібрати конструктив такої камери, при 
цьому важливо пам’ятати, що професійні прилади використовуються значно більше 
часу, аніж звичайні побутові. Так одна телекамера може використовуватись на 2-3 
змінах майже 24 години на добу і практично кожен день, що враховується виробни-
ком. Розглянемо дуже популярну камеру Panasonic AJ-PX5000G (Рис. 1) 

Почнемо з головного «недоліку» – розмір та вага. 10-15-кілограмова камера 
відповідає найбільш напруженим та екстремальним вимогам. Дизайн корпусу нага-
дує спортивний болід з продуманими осями жорсткості. Такі камери не бояться робо-
ти в бойових умовах, виживають у ДТП та навіть витримують гарячу лаву. 

 

 
 

Рис. 1. Panasonic AJ-PX5000G 

 

https://www.yarkiy.ru/system/uploads/files/good/19801/Blackmagic_Studio_Camera_%20Manual-ru.pdf
https://www.yarkiy.ru/system/uploads/files/good/19801/Blackmagic_Studio_Camera_%20Manual-ru.pdf
http://www.ni.com/white-paper/52134/en/
http://window.edu.ru/resource/030/66030/files/asu2.pdf
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Друга важлива особливість таких камер – маленький сенсор з малою кількіс-
тю пікселів – 2.2МП (Рис. 2). Можна подумати, що це занадто мало, адже навіть у 
телефонів сенсори на десятки мегапікселів, але цього як раз вистачає для зобра-
ження у FullHD. Проте важливо мати не багато пікселів, а більші за розміром, адже 
так на сам світлочуттєвий елемент потрапляє більше світла і якість відео у поганих 
умовах освітленості залишається високою. Це критично важливо для документаль-
них зйомок у тих умовах, коли немає права на другий дубль. 

 

 
 

Рис. 2. Порівняння розмірів різних матриць 

 
Логічним було б зауваження: чому не зробити сенсор більшим за розмірами? 

Так можна помістити більшу кількість пікселів того ж розміру. І для кінематографу 
таке зауваження актуальне – провідні кінокамери (Red, Blackmagic) мають більший 
сенсор, проте це повністю змінює вимоги до об’єктивів. 

Невеликий розмір сенсору (2/3 дюйму), порівняно зі стандартним Фулфрей-
мом обумовлений законами оптики. Такий розмір дозволяє виготовляти світлосильні 
об’єктиви зі 100-кратним «зумом», що просто неможливо для 35мм сенсору. 

Також важливо наголосити, що ці апарати та їх конструктори відрізняються 
неймовірною «вірністю» до своїх користувачів, адже елементи управління не зміню-
ють своїх положень вже десятки років, незалежно від виробника. 

Таким чином, подібні камери є ідеальним інструментом для професійного ре-
портера. Кожен елемент пройшов довгий шлях вдосконалення і присутній лише для 
того, щоб досягнути основної мети – зняти той матеріал, який, здавалося б, зняти 
неможливо. 
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СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ РУХУ КАМЕРИ У СУЧАСНОМУ КІНЕМАТОГРАФІ 
 

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

 
Починаючи з перших фільмів, коли камера стояла на штативі, пройшло бага-

то часу, штативи змінились долі-рельсами, вони вже поступились технологічним сис-
темам стабілізації і камера перейшла в руки оператору, а сьогодні камера починає 
повертатись на надійну металеву площадку. Однак тепер її можна запрограмувати 
на точне й швидке переміщення, яке не було досяжне для рук людини. Художні при-
йоми у кіно давно ведуть за собою технічні можливості і дають нового стимулу до їх 
розвитку. Тому ускладнення систем стабілізації камери призвело до створення абсо-
лютно нової одиниці – точного і швидкого робота Cinebot, як наприклад Bolt від 
Camera Control.  

Ці неймовірні пристрої можуть проносити камеру точною траєкторією зі швид-
кістю до 3м/с, керувати налаштуваннями фокусу, зуму та діафрагми та проводити 
усю зйомку, поки оператор займається найважливішим – творчістю. Він виглядає як 
велике щупальце з багатьма осями свободи і надихався роботами з автомобільних 
заводів. Встановлена на тверду поверхню, ця робо-рука буде переміщувати камеру у 
довільну точку, куди лише дотягнеться «кінцівка». Такий Сінебот може нести важку 
камеру, як наприклад останні моделі RED з кінолінзами та необхідною периферією. 
На площадці потрібно продумати детально кожен кадр, налаштувати його з камерою, 
наче ключові кадри в монтажній програмі і повторити весь алгоритм на запис. Точно-
сті роботи такої системи вистачає навіть для зйомки супер уповільнених шотів (до 
1000 кадрів/с). Розглянувши технічні характеристики Bolt, можна прийти до висновку, 
що, маючи голлівудський бюджет, можна зробити будь-що. Проте це і є основною 
проблемою таких систем – вони існують лише у вигляді ідеальних складних систем, 
які коштують мільйони доларів і потребують особливого навчання для роботи з ними. 

Трохи далі в напрямі до збільшення аудиторії пішли розробники студії 
Motorized Precision, їх механізм вже можна розмістити у студії, а не тільки в великому 
павільйоні, а ПО стало більш зручним для використання. Останній пункт є критично 
важливим, адже ці кліпи, реклами та кіно знімають не інженери-програмісти, а опера-
тори-постановники і вони повинні контролювати весь процес зйомки. Перші прототи-
пи Сінеботів потребували введення точних координат кожного вузла системи і не 
мали жодної попередньої візуалізації. Ця система, у свою чергу, пропонує замовнику 
або творцеві сісти поруч та насолоджуватись процесом «у реальному часі». Сама 
програма, як вже зазначалось, виглядає як монтажний таймлайн з ключовими точка-
ми за усіма осями свободи плюс додаткові налаштування камери. Також є тривимір-
на модель роботу для кращої візуалізації та пре-рендер зображення з камери. Най-
більш цікава особливість робочого процесу з ПО – робот може керуватись в реаль-
ному часі з контролеру ігрової приставки XBOX. Таким чином, можна робити точну 
модель переміщення камери, розглядаючи сцену як поруч з роботом, так і на 3Д мо-
делі з комп’ютеру. 

Такі системи можна порівняти з дронами, які набрали шалену популярність 
серед простих користувачів, проте сінеботи за своєю природою не можуть бути попу-
лярними серед блогерів та аматорів. Чудовим рішенням було б створення невеликої 
моделі, яка оперувала б у межах великого стола. Така система була б набагато де-
шевша у створенні й обслуговуванні і все ще чудово б підходила для створення рек-
лами з орієнтацією на зображення продукту. 

В ідеальному світі, такі системи стануть набагато більш масовими, хоч і в 
спрощеній формі, і будуть нагадувати неймовірну моду на дрони з камерами. 

 
 



58 
 

Перелік посилань: 
1. https://cameracontrol.com/bolt/. 
2. https://www.mrmoco.com/cranes-rigs/products/software/flair/. 
3. http://motorizedprecision.com/. 
4. http://motorizedprecision.com/#mp-studio. 
5. https://youtu.be/UIwdCN4dV6w. 
 

Науковий керівник – к. т. н., доцент Лазебний В. С. 
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У доповіді розглянуті гаджети компаній, що є головними представниками тех-

нології змішаної реальності. Здійснено порівняння технологій та зазначено їх відмін-
ності. Зазначено, що у порівнянні із технологією віртуальної реальності, змішана ре-
альність дозволяє доповнювати реальний світ цифровим наповненням, без втрат 
зорового контакту з оточенням. Для віртуальної реальності необхідно застосовувати 
шолом, який повністю лишає зорового контакту з оточенням, що є одним із основних 
недоліків даного типу технології. 

 In this article, the gadgets of companies that are the main representatives of 
technology of mixed reality are considered. Comparison of technologies and their 
differences are presented. It is noted that in comparison with the technology of virtual 
reality, mixed reality allows you to complement the real world with digital content, without 
loss of visual contact with the environment. For virtual reality, you need to use a helmet 
that completely eliminates visual contact with the environment, which is one of the main 
disadvantages of this type of technology. 

Ключові слова: Змішана реальність, віртуальна реальність, HolloLence 
Key words: Mixed reality, virtual reality, HolloLence 

 
Вступ 
Сьогодні важливим питанням є створення відповідного контенту для віртуа-

льної реальності. Одним із перспективних напрямів у цій області – технологія відео 
360°. Вона дозволяє створювати панорамні відеоролики з різним ступенем інтерак-
тивності, де глядач може керувати ракурсом перегляду відео[2]. Багато років людей 
цікавила можливість створення технологій , що дозволять фізичним і цифровим 
об`єктам взаємодіяти у реальному часі. Таким чином утворились декілька напрямків 
у технологічному здійсненні цієї мети. Одними із найбільш прогресивних є віртуальна 
та змішана реальність [1]. 

Віртуальна реальність взаємодіючи із органами чуття людини через шолом та 
спеціальні рукавички, переносить користувача у створений технічними засобами світ. 
Таким чином віднімаючи можливість контактувати із реальним світом через зорову 
систему[2]. 

Змішана реальність – додає до реального світу цифрове наповнення, поєд-
нуючи його у реальному часі. Зображення, яке проектується на екрани, що знахо-
дяться перед очима, або може бути використана проекційна система, сприймається 
як голограма, що взаємодіє з предметами, не лишаючи можливості сприймати світ 
очима [3]. 

https://cameracontrol.com/bolt/
https://www.mrmoco.com/cranes-rigs/products/software/flair/
http://motorizedprecision.com/
http://motorizedprecision.com/#mp-studio
https://youtu.be/UIwdCN4dV6w
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Якщо рік тому, прямих конкурентів у області змішаної реальності майже не 
було, та вже сьогодні цю ланку заповнюють виробники різних компаній із своїми га-
джетами [4]. 

Мета цієї роботи – порівняння простоїв, що конкурують між собою у сфері 
змішаної реальності. Та надання рекомендацій для подальшого вибору. 

 
Microsoft HolloLens 
Microsoft HolloLens – це перший автономний голографічний комп`ютер, що 

дозволяє поєднати цифровий контент та голограми з світом у режимі реального часу. 

 
 

Рис. 1. Microsoft HolloLence 

 
Створення змішаної реальності відбувається за допомогою так званого «іне-

рційного вимірювального блока», що включає в себе акселерометр, гіроскоп і магні-
тометр та чотирьох камерах сканування глибини , по дві з кожного боку. 

На екрани зображення виводять рідкокристалічні проектори, із співвідношен-
ням сторін 16:9, які виробник називає «світловими двигунами», формують зображен-
ня що проходить через візуалізуючу оптику, хвилевід «combiner», пристрій, що поєд-
нує проекцію та зображення реального світу та дифракційні решітки. Лінзи мають три 
шари – для синього зеленого та червоного , кожен з яких має свої дифракційні влас-
тивості. 

HolloLens генерує біноуральний звук, що імітує напрям звуку утвореного циф-
ровою голограмою [2]. 

Системне забезпечення базується на 32-розрядній операційній системі 
Windows Holographic. За сканування зображення відповідає система, що реалізована 
на технології Kinect. Для цього дві пари камер, у кожній з яких одна камера глибини, 
що складається з інфрачервоного проектора поєднаного з монохромною CMOS мат-
рицею, кольорова камера та мікрофонна решітка. 

Інфрачервоний датчик складає карту з кольорового градієнту: від білого ко-
льору (найближчі предмети) до синього (найвіддаленіші предмети). 

Головною перевагою цього приладу – є поєднання цифрового світу з дійсним 
у режимі реального часу , тобто у реальному світі для сприйняття з`являться цифро-
ве наповнення. 
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Рис. 2. Проекція різних систем людини 
 
Основними напрямками використання технології є: 
Демонстрація складних макетів та конструкцій у масштабі і швидке віднов-

лення 3D моделей із різних програм. 
Миттєвий апргрейд будь-яких систем. Наприклад, модернізація комплектацій 

машини прямо під час придбання у салоні, будь який тюнінг буде забезпечений. 
Удосконалення роботи поліцейських. Можливість використовувати цифрові 

маркери та 3D макети на місці злочину, відтворення картини подій, прямий доступ до 
усіх баз що поєднані мережею. 

Он-лайн відео-уроки – дають нові можливості для дистанційного навчання 
студентів з різних країн світу. Миттєвий доступ до будь-якого викладача, та розмова у 
режимі реального часу тепер реальні. 

У медицині відтворювати повноцінні голографічні макети, на приклад: 
Хірурги використовують тривимірні анатомічні голограми, щоб планувати 

складні операції [3], а також допомагають пацієнтам отримати чітку картину та краще 
розуміти анатомію тіла рис.2. 

 
MAGIC LEAP ONE 
Magic leap one – окуляри змішаної реальності, основний конкурент HolloLens 

зі збільшеним кутом огляду та покращеною системою відстеження положення рук, та 
з більшою ціною. Представляє собою пристрій , що складається із трьох частин : са-
мих окулярів (Magic Leap Lightwear), пульта-контролера (Magic Leap One Control), та 
блоку, в якому вбудовано центральний та графічний процесори та вбудованим аку-
мулятором (Magic Leap One Lightpack) рис.4. Окуляри і керуючий блок з`єднані між 
собою елементи через USB type-c. Magic leap one – працює на власній операційній 
системі LuminOS. Перевагами цього пристрою є те, що він самостійний – для його 
використання непотрібно додаткового підключення до ПК, він сам ніби міні ПК, яке 
можна закріпити у власному кармані [9]. 
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Рис. 3. Magic leap one 

 
Для відстеження простору у шоломі вбудовано сенсори та камери, для корек-

тної взаємодії голограм із реальним світом, лінзи на які проектується зображення ко-
регуються індивідуально, 3D аудіосистема Spatial Audoi, у серці знаходиться двояде-
рний NVIDIA Parker SOC та допоміжний процесор 4 ARM Cortex A57, 8 гігабайт опе-
ративної пам`яті та відеокарта NVIDIA Pascal. Також присутні бездротові інтерфейси 
Wi-fi та Bluetooth . Основним недоліком даного пристрою є мала кількість програм, 
що його підтримують, і пов`язано це із використанням власної операційної системи. 
На даний момент доступні такі програми: Project Create, Avatar Chat, Helio, Tónandi, 
Screens, Gallery, Invaders, що зменшує сферу використання. [10]. 

 
ВИСНОВКИ 
На підставі здійсненого огляду технологій, можна зробити висновок, що серед 

технологій змішаної реальності зараз йде помітна конкуренція, що стимулює вироб-
ників до покращення технологій. Основними конкурентами зараз є HolloLens та Magic 
leap one. 

HolloLence та Magic leap one є незалежними пристроями. Між собою ці гадже-
ти схожі, та мають різний функціонал, що зумовлений операційним системами, у ви-
падку із Windows користувач отримує повноцінний та компактний ПК, із усіма доступ-
ними програмами на Windows. У випадку Magic leap one користувач на даному етапі 
отримує лише невелику кількість програм у використання. Проте Magic leap one має 
більшу роздільну здатність у дисплеїв та шишре поле зору. 

Якщо говорити про сферу застосування, то HolloLence має значну перевагу 
перед конкурентами завдяки операційній системі, та має деякі слабші сторони, такі як 
менша роздільна здатность дисплея. 

 
Перелік посилань: 
1. Virtual, augmented and mixed reality: what’s the difference?–RealDolmen  

http://www.realdolmen.com/en/blog/virtual-augmented-and-mixed-reality-what’s-difference. 
2. What is mixed reality? – https://docs.microsoft.com/en-us/windows/mixed-

reality/mixed-reality. 
3. What is Virtual Reality? – Virtual Reality society: https://www.vrs.org.uk/virtual-

reality/what-is-virtual-reality.html. 
4. The Best VR – [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: 

https://www.pcmag.com/article/342537/the-best-virtual-reality-vr-headsets. 
 

Науковий керівник – к. т. н., доцент Оникиенко Ю. О. 
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ЦИФРОВИЙ ВІДЕОКОМПОЗИТИНГ МОЖЛИВОСТІ ПОСТОБРОБКИ ВІДЕО 
У СУЧАСНІЙ КІНОІНДУСТРІЇ 

 
Єрмаков Михайло Дмитрович 

КПІ ім. Ігоря Сікорського, кафедра звукотехніки та реєстрації інформації 
 
Створення відео-продукту далеко не обмежується зйомкою. Звичайно, класи-

чна відеозйомка – це основа, але досить часто вона потребує цифрового доопрацю-
вання, коригування. Сучасні технології дозволяють нам досягти досить цікавих ефек-
тів, місія яких посилити сприйняття відео, а також додати необхідну інформацію в 
відеоряд, причому подати її креативне і динамічно. Такий процес отримав назву ком-
позітінг (або часто вживається компоузінг) (від англ. Composing – компоновка) – ство-
рення єдиного зображення шляхом накладення декількох відео в єдину картинку, та-
кож це створення генерованих комп'ютерних об'єктів і анімації. При такому «багато-
шаровому монтажі» використовується мінімум два шари і може доходити до декіль-
кох десятків і навіть сотень. Такий спосіб інтеграції відеоролика (анімація ролика) – 
альтернатива комбінованим зйомок, що дозволяє створювати безліч ефектів на ком-
п'ютері. Це можуть бути 3D-тексти (букви, цифри різних форм), рухомі картинки, мо-
жливість накладати різні погодні явища, домальовувати додаткові об'єкти в кадрі, 
«заморозити» рух, додати тіні. Якщо потрібно поліпшити зображення, провести коре-
кцію, зробити яскравіше, темніше або позбутися від якихось елементів – все це 
включає в себе поняття композітінг. 

Найбільш часто вживані технології для композітінга – це кеінг – зйомка героїв 
на синьому або зеленому фоні з наступною заміною фону на необхідне вам зобра-
ження. Скажімо, на телебачення практично всі телеканали – від малого до великого, 
використовують кеінг при показі прогнозів погоди, коли ведучий натхненно розганяє 
комп'ютерні хмари руками. 

 

 
 

Рис. 1; 2. Зліва сцена, що знята в павільйоні, справа результат композитингу 

 
Сьогодні, крім кеінгу, ще одним з головних напрямків розвитку композітінга є 

з'єднання в одному кадрі зображень створений комп'ютером – Сomputer Generated 
Image (CGI) з дією і акторами, знятими «вживу», зазвичай на тлі синього або зелено-
го екрану. 

Цифровий композітінг CGI включає в себе такі найбільш поширені завдання: 
1) CGI Compositing – це з'єднання об'єктів, створених в програмах 3D-графіки, 

з заднім фоном, в якості якого зазвичай служить знятий на плівку пейзаж або актори. 
Сьогодні за допомогою тривимірної графіки створюють не тільки динозаврів, космічні 
кораблі або монстрів. Набагато складніше виявилося змоделювати оточуючий нас 
світ – створити фотореалістичні людське волосся, шкіру, а комп'ютерним персона-
жам повторити звичайну людську ходу. Моделюють також і природні явища – хмари, 
вогонь, дим, удар блискавки, воду. У кіно з'явилися навіть «цифрові дублери», які 
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замінять не тільки високооплачуваних зірок в небезпечних трюках, але і «живих» ду-
блерів, якщо трюк дійсно може виявитися для них смертельним. 

2) Розширення декорацій (Set Extension) – Зараз більше немає необхідності 
зводити дорогі декорації фантастичних замків або міст майбутнього. Досить створити 
невелике «реальне» оточення для акторів, а потім в програмах 3D-графіки «добуду-
вати» все інше. У кіно раніше теж іноді домальовували чудові палаци або інопланетні 
пейзажі, але все одно досвідчене око кіноглядача (а вже тим більше сучасного) від-
чує якусь різноплановість цих елементів. 

У сучасних програмах композітінга, де збирають всі елементи сцени разом, 
погоджують їх з висвітлення, додають атмосферні явища (серпанок, туман), роблять 
корекцію, щоб глядачі не помітили ніяких «швів» в зображенні. 

3) Узгодження руху (Match Move). Сучасні режисери не люблять зйомок ста-
тичною камерою. Про сценах погонь і перестрілок в сучасних бойовиках можна і не 
говорити. Але навіть в спокійних і камерних сценах знімальна камера зазвичай трош-
ки рухається, щоб весь час «оживляти» картинку. Однак, якщо у нашого героя не ре-
альне, а «віртуальне» 3D оточення, то необхідно так узгодити переміщення камери з 
віртуальними декораціями, щоб глядачі цього не помітили. Часто зустрічається і про-
тилежна завдання – помістити 3D об'єкт, скажімо Кінг-Конга, на зняті вулиці Нью-
Йорка. Цю операцію узгодження (Match Move) і роблять в програмах композітінга. 

Особливо цікавий композітінг візуальних ефектів, які вирішує такі, що найчас-
тіше зустрічаються завдання: 

1) кеінг – класична робота для програм композітінга – зйомка персонажів на 
синьому або зеленому фоні, з подальшою заміною його на зняте в іншому місці або 
сгенерироване на комп'ютері зображення. 

2) Motion Tracking – «прив'язка» зображення до якогось рухомого предмету. 
Скажімо, заміна логотипу на рухомому автомобілі, або заміна зображенні на комп'ю-
терному моніторі, який видно в знятому кадрі. Сюди ж відноситься і стабілізація ка-
мери, – якщо під час зйомок з руки камера трусилася, то застосування цього ефекту 
дозволить компенсувати це тремтіння і зробити зображення більш стабільним. 

3) Варпінг і морфинг (Warping and Morphing) – Варпінг – це спотворення зо-
браження за певними алгоритмами. На зображення наче одягається деформуюча 
сітка і ми можемо його розтягувати, або стискати, потягнувши за вузлики цієї сітки. 
Варпінг часто використовують, щоб розмістити рекламний логотип не на рівній пове-
рхні, а на пляшці або кулі. Що стосується морфинга, то досить згадати кліп Майкла 
Джексона «Black and White», де в фіналі люди різних рас і статей на наших очах пе-
ретворювалися один в одного.  

4) Bullet Time Shots – «Час польоту кулі» – ефект, який став популярним за-
вдяки трилогії «Матриця». Час як би сильно уповільнює свій хід і ми бачимо як герой 
Кину Рівза ухиляється від кулі. Таке уповільнення і прискорення часу отримало назву 
Time Warping або Retaiming. Зрозуміло, що ніяка кінокамера не здатна так швидко 
рухатися в реальності. 

Замість неї навколо знімається персонажа розміщується кілька десятків фо-
токамер, робота яких синхронізується за допомогою комп'ютера. 

1) Створення натовпу (Crowd Duplication) – багатотисячні масовки сьогодні в 
кіно можна спокійно замінити кількома десятками статистів, «розмножив» їх в про-
грамах композітінга. 

2) Створення атмосферних явищ – диму, вогню, туману, снігу, дощу і т.д. і 
додавання їх в кінокадри. Для цього часто використовують спеціальні генератори ча-
стинок (Particles). 

3) Ротоскопінг (Rotoscoping) – ручне малювання масок в композітінг. Якщо ви 
не змогли зняти героїв на тлі синього екрану, тобто зйомка зображення неможлива, а 
вам необхідно поміняти в кадрі задній план – тоді настає черга ростоскопінга – ма-
лювання навколо героя маски вручну, кадр за кадром. 
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4) Прибирання підвісок (Wire Removal) – часто запаморочливий стрибки або 
падіння на знімальному майданчику герої роблять, підвішеними за спеціальні троси. 
В процесі композітінга доводиться ці троси прибирати з кадру, копіюючи ділянки зо-
браження з сусідніх областей або навіть кадрів. 

5) Відновлення кіноплівки. Іноді на плівки відразу після проявлення негативу 
виявляються дефекти – подряпини, переосвітлення і т.д. Якщо перезйомка епізоду 
неможлива або стоїть дуже дорого (кінозірка вже на зйомках іншого фільму) можна 
спробувати відновити зображення, використавши для цього, скажімо, сусідні неушко-
джені кадри. 

У багатьох програмах композітінга можна створювати і анімовану графіку 
(Motion Graphics), яка зараз використовується практично скрізь – від мобільних те-
лефонів до музичних кліпів і заставок телекомпаній. Букви і слова, які використову-
ються як елементи дизайну (Typography), титри в кіно (Title Sequence) – все це сфера 
застосування motion graphics. 

Для композітінга декількох відеошарів використовується альфа-канал, що мі-
стить чорно-біле зображення, яке маскує (захищає) вибрані ділянки одного або декі-
лькох комбінованих шарів. Можна використовувати одночасно кілька альфа-каналів. 
Маска, що міститься в альфа-каналі, нагадує трафарети, які використовуються для 
швидкого нанесення написів фарбою на предмети. У трафареті вирізаються слова 
або картинки, після чого він прикладається до потрібної поверхні і фарбуватися звер-
ху. В результаті пофарбованими виявляються тільки необхідні нам ділянки. Композі-
тінг з використанням масок альфа-каналу аналогічно дозволяє виділяти тільки необ-
хідні ділянки як на передньому плані, так і на задньому плані. 

 

 
 
Техніки blue і greenroom стали вже настільки звичними, що люди сприймають 

їх як спокійно, але завжди буває дуже багато плутанини в тому, що ж становить хо-
роший синій або хороший зелений екран. Багато замовників і художники по компоузі-
нгу знають тільки основний принцип: колір екрану визначається кольором переднього 
плану. Однак, деталі бажано обговорювати ще до зйомки. Очевидно, що фон пови-
нен максимально відрізнятися від переднього плану, і якщо актор, наприклад, одяг-
нений в синє, не потрібно використовувати синій екран. 

По суті ротоскопінг – це ручна правка масок кадр за кадром, коли від худож-
ника потрібно малювання кадру за кадром, і як правило, теж вручну. Зараз можна 
анімувати геометрію на комп'ютері, і при установці точок форми комп'ютер зробить 
покадрову інтерполяцію. Однак ротоскопінг все ж може бути складним і довгим, і то-
му продюсерам бажано заздалегідь проконсультуватися з художниками по компоу-
зінг. 
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УЯВЛЕННЯ ПРО ЗВУК: ВІД РЕЛІГІЇ ДО НАУКИ І МИСТЕЦТВА 
(КІНО І ТЕЛЕБАЧЕННЯ) 

 
Желєзняк Серафим Володимирович 

Київський національний університет культури і мистецтв, аспірант 
 
Звук впродовж всієї історії людства розглядався як важливий засіб, завдяки 

якому можна було досягти різноманітних цілей. Приклади, що слід навести, належать 
до релігії (християнства, суфізму), різних наукових галузей, а також аудіовізуальних 
творів і т. ін. Звук в християнстві – активний елемент життя, що виконує різні функції 
залежно від ситуації та обставин. Не дарма Бог навіть давав нові імена людям, що 
згадані в Біблії: Аврам отримав нове ім’я – Авраам, Сара стала Саррою (в деяких 
версіях Сараї стала Сарою) та ін. Можна також звернутися до місця з Біблії, де опи-
сується завоювання ізраїльтянами міста Єрихон: Бог наказав своєму народу обійти 
навколо міста сім разів і під час цього сурмити в сурми і вигукувати; в результаті міс-
то було зруйновано без битви, а лише за допомогою звуку. Ще один приклад, який 
слід навести, – битва ізраїльського народу з моавитянами та аммонітянами: сама 
битва не відбулася, оскільки ізраїльтяни поставили попереду себе співаків, і коли 
армія Ізраїлю почала підходити до ворога, ті вже перебили один одного. 

Також розвинена система поглядів на звук і його місце в житті людини у тео-
ретиків-суфістів. Суфізм – гілка ісламської релігії, багато прихильників якої живе в 
Індії. Одним з таких теоретиків є Хазрат Інайят Хан, що видав працю «Містицизм зву-
ку та музики: суфістське вчення Хазрата Інайята Хана» [3]. В ній автор розкриває ті 
властивості звуку, які не прослідковуються в звичайному житті: зокрема присутність 
«голосів» кожної людини, що зберігається в просторі, або навіть у певному місці, де 
жила або працювала ця людина. За думкою автора, такі голоси створюють певний 
невидимий ландшафт, що несвідомо відчувається іншими людьми під час перебу-
вання на певному місці [3]. 

Звук і його вплив на людину є предметом досліджень багатьох науковців. 
Окрім дії звуку на людський організм, як фізичного подразника слухового органу, в 
результаті чого людина чує звукові коливання, дослідники також зосереджуються на 
біологічних та медичних властивостях звуку, на його впливі на психіку та емоції лю-
дини, зміну психічних станів і терапевтичних властивостях, а також вивчають, як звук 
впливає на мозкову діяльність, навчання та інші аспекти інтелектуального і фізіологі-
чного буття людини. 

Вартий уваги набір досліджень звуку в такому ракурсі міститься у праці Дона 
Кемпбела «Ефект Моцарта» [2]. У ньому автор наводить багато різних думок та дос-
ліджень дії звуку на людину від науковців різних спеціальностей. Також існують дос-
лідження, що присвячені творчому використанню звуку в аудіовізуальних творах. Се-
ред українських розвідок цієї теми слід зазначити дисертацію О. В. Бут («Звук як ком-
понент образної структури фільму» [1]), статті дослідниці, останні публікації 
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Л. В. Рязанцева, В. П. Папченка, І. Д. Барби, В. Г. Горпенка, Р. Н. Ширмана та ін. От-
же, уявлення про звук посідають чільне місце в різних суспільних сферах (релігії, на-
уці), що підкреслює багатогранність явища. 
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ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ПОВНОКАДРОВИХ 
БЕЗДЗЕРКАЛЬНИХ КАМЕР ПЕРЕД ДЗЕРКАЛЬНИМИ 

 
Козак-Нечаєва Д. С. 

КПІ ім. Ігоря Сікорського, кафедра звукотехніки та реєстрації інформації 
 
Цифрова фотокамера – основний інструмент для зйомки фото та відео у сьо-

годенні. Повнокадрові камери – професійний інструмент людини, яка працює у сфері 
фото- та кіномистецтва, вони наділені матрицею розміром 24х36мм, що відповідає 
стандарту 35-мм плівки. Головні переваги цього інструменту: ергономічність, транс-
портабельність, швидкість та якість роботи, можливість одразу побачити результат 
зйомки.  

Донедавна у практиці використовували лише дзеркальні повнокадрові каме-
ри. В цих камерах використовується система дзеркал, яка відбиває зображення що 
попадає в об’єктив до байонету без спотворення (рис. 1) і користувач може побачити 
приблизний результат зйомки. Зараз на ринку з’явився новий тип камер – бездзерка-
льний. 

За рахунок відсутності системи дзеркал, камери стають більш компактними, а 
можливість відображати проекцію майбутньої фотографії одразу на цифровий байо-
нет дає можливість максимально точно бачити кінцевий результат (рис.2). Різкість 
кадру і спостереження у момент зйомки виробляє електронний видошукач [1]. 

Повнокадрові бездзеркальні камери не поступаються у якості дзеркальним. 
До переваг цієї камери можна додати кращу роботу в умовах поганої освітленості, 
що є одним із основних проблем у роботі фотографа, а відсутність дзеркал, які не 
вібрують під час зйомки, дозволяє робити більш чіткі кадри. 

Ці камери мають невеликий корпус за рахунок відсутності системи дзеркал, і 
це є суттєвим плюсом для будь-якого фотографа [2]. 
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Рисунок 1. Дзеркальна DSLR технологія 

 

 
 

Рисунок 2. Бездзеркальна технологія 

 
Основним недоліком бездзеркальних повнокадрових камер залишається їх 

велике енергоспоживання. Завдяки наявності цифрового байонету та повністю циф-
рових механізмів такі камери частіше розряджаються і суттєво зменшують кількість 
знімків на один заряд камери. 

До того ж, велика ціна поки що відштовхує багатьох фотографів від придбан-
ня бездзеркальної камери.  

За рейтингом Європейської Асоціації Зображення та Звуку EISA 2017-2018 
найкращою камерою визнана інноваційна бездзеркальна повно кадрова Sony 
Alpha a9. Відзначена серійна зйомка до 20 кадрів/с у повній роздільній здатності без 
затемнення у видошукачі, безшумна зйомка без вібрації до 1/32 000с, надшвидка си-
стема автофокусування з 693 точками, яка охоплює 93% площі кадру, що є дійсно 
значним проривом у сфері бездзеркальних повнокадрових камер. 

Найголовнішою проблемою, що постає на сьогоднішній день перед виробни-
ком зазначеної камери: питання енергоефективності. 

Наразі є можливість заряджати фотокамеру через портативний акумулятор, 
що дозволяє зробити це за досить короткий період часу. Можливо, з часом, буде до-
ступним більший перелік варіантів рішення цього питання. 
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До найбільших конкурентів бездзеркальних повнокадрових камер Sony можна 
віднести виробників камер Canon та Nikon. Хоча й технічні показники в них дещо гір-
ші, покупцю Canon, наприклад, надається можливість використання об’єктивів від 
дзеркальних камер. Для користувачів Nikon запропоновано спеціальний адаптер. 

Із аналізу приведеної вище інформації, можна прийти до висновку, що дуже 
скоро бездзеркальні повнокадрові камери посядуть головне місці на ринку цифрових 
камер серед професіоналів, так як виробники швидко виправляють недоліки, які не 
дозволяють повноцінно перейти на цей тип камер. 
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ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ЗАСОБІВ РОЗРОБКИ 
КОМП'ЮТЕРНИХ ІГОР КОМПАНІЇ UNITY  

 
Костюкевич М. Г. 

КПІ ім. Ігоря Сікорського, кафедра звукотехніки та реєстрації інформації  
 
За останні кілька років з'явилася велика кількість інструментів для розробки 

ігор, і Unity – один з потужних представників цього сімейства. Програма Unity є про-
фесійним ігровим рушієм, який можна використовувати для створення відеоігор під 
різні платформи. Цей інструмент щодня використовують не тільки досвідчені розроб-
ники (що мають багаж знань про розробку багатьх ігор різної складності), а й новачки, 
які можуть взагалі не мати досвіду в розробці ігор (через простоту і доступність 
Unity). 

Unity це мультиплатформенний ігровий рушій для розробки двох-і тривимір-
них ігор, що працюють під операційними системами Windows OS X, Windows Phone, 
Android, Apple IOS, Linux, а також на ігрових приставках Wii, PlayStation 3, PlayStation 
4, Xbox 360, Xbox One. Є можливість створювати додатки для запуску в браузерах за 
допомогою спеціального модуля Unity (Unity Web Player), а також за допомогою реа-
лізації технології WebGL (програмна бібліотека, що дозволяє створювати на 
JavaScript інтерактивну 3D-графіку). Unity підтримує 2 сценарних мови JavaScript, C 
#. Розрахунки фізики виробляє фізичний движок PhysX розроблений компанією 
NVIDIA. Платформа Unity була створена з прицілом демократизувати розробку ігор і 
вирівняти ігрове поле для розробників зі всієї земної кулі. 

Компанія Unity постійно працює над удосконаленням, створенням нових ін-
струментів. Одним з них є засоби розробки для доповненої реальності (AR) – техніки 
візуалізації, що має справу з комбінуванням об'єктів реального світу і інформації, 
згенерованої за допомогою комп'ютера. Вони зможуть в буквальному сенсі підняти 
технологію на новий рівень. Нове розширення Unity під назвою Project MARS (скоро-
чення від Mixed and Augmented Reality Studio) надає розробникам можливість ство-
рювати AR-додатки, «які живуть в реальному світі і реагують на нього». 

Розширення надає розробникам новий набір інструментів для малювання 
специфічних для доповненої реальності просторових параметрів, таких як просторо-
ва близькість, розмір площини і співвідношення відстаней. 

https://www.bbc.com/ukrainian/news-45664183
file:///C:/Users/sava/Desktop/NEW%20KONF/ВМІСТ/%20http:/www.abcinfo.ru/gidnosti-bezzerkalnix-fotoaparativ
file:///C:/Users/sava/Desktop/NEW%20KONF/ВМІСТ/%20http:/www.abcinfo.ru/gidnosti-bezzerkalnix-fotoaparativ
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Project MARS також привносить кілька інших поліпшень – завдяки функції 
Simulation View. Simulation View дозволяє розробникам бачити в режимі реального 
часу через підключену камеру, як працюють ефекти для AR масок. У Simulation View 
також є кілька шаблонів кімнат для імітації того, як AR контент буде вести себе в ре-
альній кімнаті з різними перешкодами. Раніше для цього було потрібно практичне 
тестування і багатогодинне кодування. Project MARS можна використовувати для 
створення лицьових масок і AR сцен. Найближчим часом Unity представить новий 
робочий процес для анімації особи, який міг би зробити непотрібними всі використо-
вувані зараз маркери, макіяж і костюми для захоплення руху. 

Facial AR Remote Component дозволяє розробникам і творцям контенту захо-
плювати рух в режимі реального часу за допомогою TrueDepth камери iPhone X. За-
хоплені кадри потім можна обрізати і зшити в редакторі Unity. На думку представників 
Unity, кожен зможе скористатися цим інструментарієм для простого створення кіне-
матографічного контенту. 

Комбінація цих двох нових інструментів в поєднанні з мобільними інструмен-
тами від Apple і Google, і апаратним забезпеченням наступного покоління від 
Microsoft і Magic Leap, в майбутньому посприяє підвищенню якості контенту доповне-
ної реальності. Також це відкриває можливості AR технологій для більшої кількості 
розробників і творців контенту. 
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ВИКОРИСТАННЯ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ ТА ШТУЧНОГО ІНТЕЛЛЕКТУ 
У СТВОРЕННІ ТА ОБРОБЦІ ТРИВИМІРНОЇ КОМП’ЮТЕРНОЇ ГРАФІІКИ 
 

Лещенко Я. А. 
КПІ ім. Ігоря Сікорського кафедра звукотехніки та реєстрації інформації 

 

У сучасному світі важко переоцінити вплив комп’ютерних технологій на всі 
сфери виробництва, та в цілому людського життя. Останнім часом, через стрімкий 
розвиток у сфері розробок штучного інтелекту та машинного навчання, автоматиза-
ція також торкнулася і творчих професій. Уже зараз технології використовують у кіно, 
мультиплікації, відео – ігровій промисловості і таке інше. Нейронна мережа розроб-
лена компанією NVIDIA, що копіювала стилі відомих художників, перетворюючи фо-
тографію на «фейкову» картину [1], спромоглася обдурити 39% опитаних мистецтво-
знавців. 
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Рисунок 1. Оригінальне зображення (зліва знизу), вхідні дані у вигляді чотирьох картин художника 
(зверху) та зображення створене нейронною мережею «ARTISTIC STYLE TRANSFER» 

 
Нейронні мережі дозволяють вирішити не лише питання економії виробничих 

потужностей та бюджетів, але й зберегти значну кількість людино-годин, що витра-
чаються на монотонну роботу. І як будь-яка технологія, яка робить роботу краще, 
швидше, або дешевше – нейронні мережі стануть (насправді вже стають) стандартом 
у багатьох індустріях. 

Нейрона система розроблена компанією Adobe в асоціації з університетом 
Едінбургу змогла відтворити поведінку собаки, як ігрового персонажу через годину 
спостерігання за реальним собакою у костюмі для захоплення рухів [2]. DensePose 
дозволяє відстежувати рухи окремих осіб та груп людей без додаткових датчиків для 
реєстрації рухів [3], лише за відеорядом. При цьому мережа здатна досить точно пе-
редбачати рухи частинами тіла, що в деякі моменти часу не відображені на відеоро-
лику. Мережа GauGan від NVIDIA дозволяє перетворити прості начерки у фотореалі-
стичні зображення пейзажів [4]. 

 

 
 

Рисунок 2. Робота мережі GauGan 
 

Проте GauGan не стала першою подібною системою. Мережа BicycleGAN пе-
ретворює на фотореалистичні зображення начерки взуття, мап міст, сумок, будівель 
та дозволяє змінювати час дня на фотографії [5]. Така система дає змогу художни-
кам не витрачати час на підбір матеріалів та пошуки вірної комбінації кольорів та ма-
теріалів, а одразу згенереувати та візуалізувати багато варіантів схожих дизайнів і 
обрати найбільш вдалий для подальшої розробки. 

 



71 
 

 
 

Рисунок 3. Начерк створений людиною (перша колонка), реальна фотографія (друга колонка), 
варіанти запропоновані мережею (останні колонки) 

 

Система StackGAN досягла найбільш видатних результатів. Так вона може 
відтворювати фотореалістичні зображення виходячи лише з текстового опису нада-
ного користувачем [6]. 

 

 
 

Рисунок 4. Порівняння зображень, згенерованих першою версією мережі (с), зображень ма-
лої та великої роздільної здатності на двох етапах обробки мережею StackGAN (a, b) 

 
Нейронні мережі у майбутньому будуть займати лише більшу частину у робо-

чому процесі 3D індустрії. Процедурний робочий процес стане стандартом, машинне 
навчання та нейронні мережі замінять монотонні роботи (відстеження рухів, відді-
лення об’єктів від фону, анімація і т.і.), штучний інтелект стане гарним креативним 
помічником для професіоналів. Подібні системи на даному етапі розвитку не можуть 
замінити людину повністю, і на даний момент найбільш ефективною робочою одини-
цею є поєднання творчих здібностей людини, та навичок нейронних мереж. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ ВІДЕОСТУДІЙ ДЛЯ ЗЙОМКИ ВІДЕОКЛІПІВ 
 

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

 
Серед сучасного відеоконтенту не останнє місце займає така форма телеві-

зійної передачі як відеокліп, адже відеокліп для музиканта – головна візитна картка, 
де можна відобразити не лише музичні здібності, а й показати себе з усіх сторін, з 
найбільш вигідних ракурсів. Музичний кліп це короткий відеофрагмент, що супрово-
джує музичну композицію. Для шоу-індустрії створення відеокліпів у спеціалізованих 
студіях, у яких  були б зосереджені кваліфіковані технічні і творчі працівники, а також 
достатня кількість високоякісного обладнання, є достатньо актуально. 

Відеокліп, відеоролик або просто кліп – це така форма телепередачі, що міс-
тить ігрові сюжети із складною художньою обробкою, з високим темпом зміни фраг-
ментів, тривалість яких від 0,3 до 8 секунд, відеоряд формується відповідно звукоря-
ду, відеофрагменти відрізняються складною обробкою із застосуванням спецефектів 
та відеографіки. Відеокліп – це найбільш складний і технологічно ємний вид телеві-
зійної продукції, адже тільки на його монтаж йде в 4 рази більше часу, ніж на монтаж 
повнометражного фільму. 

Виробництво відеокліпів перетворюється на справжню індустрію, що завойо-
вує телевізійний простір. Створення відеокліпу потребує значних вкладень як з точки 
зору матеріальних, так і з точки зору творчості. Створити хороший відеокліп потребує 
високоякісної техніки, кваліфікованих майстрів і спеціалізованого приміщення. Відео-
кліп - це перш за все якісні картинка і звук, що лежать на стику трьох технологій: кіно, 
відео, комп’ютерна анімація. 

Спеціалізована відеостудія для зйомки відеокліпів, зокрема, музичних повин-
на мати оптимальні акустичні умови для відтворення звукової інформації, адже саме 
під звук створюється відеокліп. Розміри студії повинні задовольняти умовам вільного 
переміщення акторів в процесі відеозйомки, а також операторів. В студії повинна бу-
ти можливість встановлення як натуральних декорацій, так і віртуальних засобів 
створення відеозображення. Бажано мати декілька зон для зйомки різних планів. 
Немаловажне значення при створенні відеокліпу належить і освітленню. Для відеоз-
йомки в студіях застосовується загальне і сценічне освітлення. 

Важливим при створенні відеокліпів є наявність високоякісного, потужного 
знімального і монтажного обладнання, адже кліпи використовують багатопланову 
зйомку, мають більш «дробовий» монтаж, в порівнянні з короткометражним кіно, і в 
них частіше використовуються спеціальні відеоефекти різного напрямку. Спецефект, 
технологічний прийом в телебаченні і не тільки, що застосовується для візуалізації 
сцен, які не можуть бути зняті звичайним способом. Спецефекти також часто засто-
совуються, коли природна зйомка сцени дуже витратна у порівнянні із спецефектом. 

https://arxiv.org/pdf/1612.03242.pdf
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Спецефекти застосовуються і для поліпшення або модифікації вже заздалегідь зня-
того відеоматеріалу. 

Сучасна студія виробництва музичних відеокліпів повинна забезпечувати 
повний цикл підготовки та виробництва музичних відеопрограм із застосуванням 
різноманітних ефектів, віртуальнної студії, рирпроекції, двомірної та тривимірної 
графіки тощо. Технологічне обладнання студії повинно забезпечувати повний ком-
плекс робіт по підготовці, формуванню, виробництву та монтажу відеокліпів, можли-
вість запису та всієї необхідної обробки  сигналів на всіх етапах створення програм – 
від первинного формування сюжету до остаточного запису програми. В цілому студії 
виробництва відеокліпів являє собою багатофункціональний телевізійний комплекс, 
що призначений для багатокамерної зйомки відеокліпів, в студійних умовах з одно-
часним або подальшим компонуванням і монтажем відзнятого матеріалу. 
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ТЕХНОЛОГІЇ ЗАСТОСУВАННЯ ЦИФРОВИХ ЗВУКОВИХ СТАНЦІЙ 

У ВИРОБНИЦТВІ ЗВУКОВИХ ПРОГРАМ 
 

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

 
Сучасні технології виробництва звукових програм неможливо уявити без за-

стосування комп‘ютерних засобів. Програмні засоби роботи із звуком можуть бути 
одночасно і джерелами звуку, тобто, музичними інструментами, і пристроями оброб-
лення звуку, і пристроями мікшування, зведення, запису фонограм, виконувати фун-
кції аранжирування, композиції музичного твору тощо.  

Серед основних технічних засобів сучасного формування звукового контенту 
є цифрові аудіостанції (Digital Audio Workstation, DAW). DAW використовуються у ра-
діомовленні, телебаченні, кіно та шоуіндустрії, для виробництва та запису музики, 
пісень, саундтреків, подкастів, створення звукових ефектів тощо, тобто, скрізь де не-
обхідний комплекс для запису та обробки звукового контенту. Кваліфіковане застосу-
вання DAW у виробництві звукового контенту є достатньо актуальним. 

Цифрова аудіостанція – це електронний пристрій або прикладне програмне 
забезпечення, яке використовується для запису, редагування та створення аудіо-
файлів. DAW можуть мати різноманітні конфігурації – від однієї програми на ноутбуці 
до інтегрованого автономного пристрою дуже складної конфігурації численних ком-
понентів, керованих центральним комп’ютером. 

Інтегрований DAW складається з мікшерної консолі, панелі керування, аудіо-
перетворювача та пристрою зберігання даних. Сучасний традиційно комп'ютерний 
DAW має чотири основні компоненти: сам комп'ютер з програмним забезпеченням 

http://www.firstfield.ru/services/musvideo
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цифрового аудіоредактора або віртуальної студії, звукову карту або аудіоінтерфейс, і 
принаймні один пристрій введення даних. 

Комп'ютер діє як хост для звукової карти або аудіоінтерфейсу, звукова карта 
або зовнішній аудіоінтерфейс забезпечують перетворення сигналів, а програмне за-
безпечення надає інтерфейс і функціональність для редагування аудіо, а також керує 
всіма відповідними апаратними компонентами та надає користувальницький інтер-
фейс для запису, редагування та відтворення. 

DAW забезпечує широкі мультитрекові можливості, підтримуючи операції на 
декількох доріжках одночасно. Для кожної доріжки передбачено незалежні органи 
керування, можливість підключення будь-яких ефектів тощо. Комп'ютерні DAW ма-
ють широкі можливості запису, редагування та відтворення звукового контенту, мо-
жуть забезпечити майже нескінченне збільшення додаткових треків для запису, по-
ліфонії та віртуальних синтезаторів або інструментів на основі зразків для запису му-
зики. 

DAW здатні виконувати безліч функцій у роботі із звуком і мають безліч про-
грамних модулів для програмного забезпечення DAW, кожен з яких має власну уні-
кальну функціональність, розширюючи таким чином загальну різноманітність можли-
вих звуків і маніпуляцій. DAW можуть також надавати широкий спектр ефектів, фор-
мувати власну форму маніпулювання звуковими хвилями, тоном, висотою та швидкі-
стю початкового звуку і перетворення його в інше звучання. Для досягнення ще 
більш відмінного звуку, кілька плагінів можна використовувати в шарах, і далі авто-
матизувати, щоб маніпулювати оригінальними звуками і формувати його в абсолют-
но новий зразок. 

Застосовуючи сучасні технології із застосуванням цифрових аудіостанцій мо-
жна значно покращити якість звукового контенту, пришвидшити час виробництва про-
грам, забезпечити створення аудіоконтенту в різних умовах – студійних та позасту-
дійних тощо. 

Перелік посилань: 
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Науковий керівник – старший викладач Гребінь О. П. 

ОГЛЯД ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ ВИЯВЛЕННЯ ПЕРЕШКОД 

Сінчук О. І. 
КПІ ім. Ігоря Сікорського, кафедра акустики та акустоелектроніки 

Для більшості автономних мобільних платформ однією з актуальних задач є 
проблема розпізнавання та подолання перешкод. Рішення цієї проблеми є ключем 
до створення алгоритмів навігації робота в просторі, тобто аналізу навколишнього 
ситуації і вибору маршруту самим роботом без участі людини [1]. 

Технічні засоби виявлення перешкод (ЗВП) – це пристосування, що дозволя-
ють отримувати інформацію про перешкоди на відстані від них [2]. Ці прилади прид-
бали особливу значущість для незрячого. Вони забезпечують безпечне пересування 
в просторі. Найбільш поширений і доступний засіб виявлення – біла тростина. Вона 

https://web.archive.org/web/20120305074300/http:/rus.625-net.ru/625/1998/07/rev1.htm
https://www.reaper.fm/
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виконує функцію оповіщення для пішоходів і водіїв; буфера, що оберігає від зіткнен-
ня з перешкодами; щупа, що дозволяє вчасно виявити перешкоди попереду і визна-
чити її характер; генератор звуку, за допомогою звуку зондується простір; опорний 
засіб; засіб захисту. 

Ще один засіб виявлення – локатори. За способом отримання інформації во-
ни поділяються на оптичні (використовують світлове випромінювання видимого або 
інфрачервоного діапазону частот) і акустичні, що працюють на звукових або ультраз-
вукових частотах). Оптичні засоби виявлення перешкод мають ряд недоліків: вони 
важко розпізнають прозорі середовища, об'єкти (скляні вітрини і двері), телефонні 
кабіни, круглі перешкоди певного діаметру, рекламні щити. Так само вони втрачають 
розрізняльну чутливість при сонячному світлі. 

За способом представлення інформації пристрої діляться на: тактильні, акус-
тичні і словесні. Тактильний датчик вимагає більшої кількості споживаної енергії. 

За способом носіння ЗВП поділяються на приймально-випромінювальний та 
ультразвукові. У першому, блок оформлений у вигляді «брошки», та розміщується на 
грудях, головному уборі або кріпиться на тростину. Локатори, у яких електронна сис-
тема знаходиться в руці, на тростині, в окулярах, схильна до більшого впливу зовні-
шнього середовища, і частіше виходить з ладу. Ультразвуковий імпульсний локатор 
сприймає і обробляє ехосигнали. При наявності перешкоди в зоні локації з'являється 
звуковий, або вібраційний сигнал небезпеки. Блок обробки інформації знаходиться в 
кишені і ізольований від зовнішнього середовища, що забезпечує їй захист. Ультраз-
вуковий стереофонічний локатор з безперервним випромінюванням відрізняється від 
попереднього додаванням другого каналу: інформація сприймається через стерео-
фонічні головні телефони, це дозволяє, крім дальності, оцінювати і направлення на 
перешкоду. 

Крім засобів виявлення існують засоби індикації, які дозволяють незрячим ви-
значити напрямок при пересуванні. До них відносяться звукові сигналізатори, фоно-
скоп, компас, радіо передавальні і радіо пеленгаційні пристрої, мобільний телефон, 
крокомір і т.п. 

Робота з локатором вимагає вмілого поводження з ним, тому реальним за-
вданням є вдосконалення методик навчання просторового орієнтування з максима-
льним використанням усіх можливих допоміжних засобів орієнтування. 

 
Перелік посилань: 
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КАМЕРА, ЯКА ЗДАТНА САМОСТІЙНО СТЕЖИТИ ЗА ОБ'ЄКТАМИ, 

ЩО РУХАЮТЬСЯ З ВИСОКОЮ ШВИДКІСТЮ. 
 

Соколов Д. 
КПІ ім. Ігоря Сікорського кафедра звукотехніки та реєстрації інформації 

 
У оператора, який виконує зйомку спортивних змагань, має бути гострий зір, 

хороша реакція і неабияка фізична сила, щоб встежити за всіма частими і швидкими 



76 
 

переміщеннями м'яча та гравців. Дослідникам з Японії вдалося зробити автоматичну 
камеру, яка самостійно може стежити за об'єктами, що рухаються з високою швидкіс-
тю. 

Однією з проблем якісної зйомки спортивних змагань є габаритні розміри ка-
мер, в них використовується важка і громіздка оптика. І навіть коли оператору прихо-
дить на допомогу система, яка автоматизує механічні переміщення камери, то існу-
ють обмеження, що накладаються особливістю людського зору. Навіть досвідчений і 
кваліфікований оператор не зможе прореагувати раніше ніж через одну десяту секу-
нди на раптову зміну ігрової обстановки, що збільшує ризик того, що в кадр не потра-
плять найцікавіші моменти гри [1]. 

Камера, розроблена фахівцями лабораторії Ішікоа Оку в університеті Токіо, 
вирішує відразу дві вищевказані проблеми. Сама ця камера весь час залишається 
нерухомою, а за об'єктом стежить система дзеркал, які можуть бути швидко і точно 
встановлені в потрібне положення. Лабораторія Ішікоа Оку спеціалізується на розро-
бці систем швидкодіючого комп'ютерного бачення і супутніх механізмів. В системі 
швидкісної камери так само використана система бачення і аналізу зображень, яка 
має швидкість обробки 1000 кадрів в секунду. Системи виконує постійне стеження за 
об'єктом, дані про переміщення якого передаються центральному процесору. За до-
помогою математичної обробки одержуваної інформації процесор керує положенням 
двох дзеркал камери таким чином, щоб об'єкт, завжди залишався в центрі кадру. 

Для того, що б змінити становище дзеркал на будь-який кут потрібно всього 
3.5 мілісекунди часу. Це означає, що камера може переключитися з одного гравця на 
іншого 20 разів, перш ніж людське око зможе відреагувати на рух одного з гравців. 
Звичайно, дзеркала мають деяку інерційність, що впливає на якість зображення при 
різкій зміні положення дзеркала. 

В даний час роздільна здатність швидкісної камери становить 1080p, цього 
вже, на жаль, не цілком достатньо для виконання професійної зйомки або для вико-
ристання таких камер в якості автоматичного помічника арбітра. Але цього вже ціл-
ком достатньо для широкого застосування нової камери в інших областях, напри-
клад, для проведення зйомок деяких наукових експериментів і випробувань.[2] 

 
Перелік посилань: 
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ПЕРЕВАГИ КОНТАКТНИХ ЛІНЗ ДОПОВНЕНОЇ РЕАЛЬНОСТІ 
ПЕРЕД VR–ОКУЛЯРАМИ 
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КПІ ім. Ігоря Сікорського, кафедра звукотехніки та реєстрації інформації 
 
На сьогоднішній день нікого не здивуєш такими словами, як «віртуальна реа-

льність» (надалі – VR) та «VR-окуляри». Технології VR активно застосовуються в іг-
ровому просторі, а самі окуляри як різноманітні симулятори: як для навчального про-
цесу, так і для загального користування [1]. 

https://www.dailytechinfo.org/news/3810-sozdana-kamera-sposobnaya-samostoyatelno-sledit-za-obektami-dvigayuschimisya-s-vysokoy-skorostyu.html
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Проте VR-окуляри мають вагомі недоліки: 
нетривале застосування обумовлене необхідністю частої підзарядки, адже 

підсвічення дисплею вимагає постійної енерговитрати, що обмежує час використан-
ня. Для забезпечення постійного живлення потрібне додаткове обладнання; 

вага самого пристрою, що тисне на голову та шию, створюючи таким чином 
серйозній дискомфорт для користувача; 

негативний вплив на зір людини довгострокового контакту очей з незвичним 
для них середовищем.  

Вирішенням цієї проблеми стала поява контактних лінз доповненої реальнос-
ті (далі – AR), якій передував винахід вчених з Університету Південної Австралії – 
створення спеціального плівкового автомобільного покриття, а також «розумних ві-
кон», самостійно контролюючих обсяг світла, що проникає в кімнату. Отриману плівку 
модифікували та покрили особливим гелем на водній основі, завдяки цьому вона 
стала біологічно сумісної, здатною проводити електричний струм, придатною для 
створення ланцюгів живлення мікроскопічних екранів, що відображають ті чи інші 
об'єкти розширеної реальності[1]. 

Лінза AR містить дисплей, що розташований у центрі, камеру, антену і ряд 
датчиків, які можуть реєструвати рух користувача, а також лінза здатна передавати 
дані іншим пристроям, наприклад смартфонам, по радіоканалу [2]. 

Базовий шар, розташований на спеціальній підкладці, формується з пазом 
для інтеграції дисплея, а потім закривається захисною плівкою, тим самим захищаю-
чи і електроніку, і користувача. Лінза має багатошарову конструкцію, один з шарів 
якої містить світловипромінювальну діодну матрицю. Щільність діодів у ній знижуєть-
ся в міру віддалення від центру [2]. 

Перевагами лінз розширеної реальності є: 
економія енергії – мініатюрна конструкція дисплеїв не потребує постійного пі-

дсвічування, тим самим видаляє одну з головних проблем VR-окулярів; 
лінзи-AR майже не виділяють тепла, виконані з безпечних матеріалів, що за-

безпечує комфортне використання і не становить загрози здоров, не дратують око 
навіть при тривалому носінні; 

допомога людям, які мають поганий зір так, як є можливість акцентувати ува-
гу на важливих деталях, наприклад, дорожніх знаках, вивісках, транспорті, що істотно 
збільшує комфорт і зручність у користуванні; 

лінзи доповненої реальності можуть бути більш ефективними для викорис-
тання у процесі навчання – ефект присутності та роботи з тривимірним зображенням 
в умовах безпечних досліджень та різного виду тестувань, робить процес навчання 
цікавим та дієвим. 
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОЇ СУМІСНОСТІ 

ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ВУЗЛІВ КВАДРОКОПТЕРІВ 
 

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

 
В наші дні літальний апарат – це не тільки величезна машина з потужними 

двигунами. Керований політ може здійснювати навіть зовсім маленький пристрій, що 
можна тримати в руці. 

Квадрокоптер – це літальний апарат з чотирма  гвинтами. Іноді їх ще назива-
ють дронами. Назва «квадрокоптер» – «quadcopter», це слово означає «четирехвін-
товой вертоліт». Але бувають дрони і з 6 гвинтами (гексакоптери), і навіть з 8 (відпо-
відно, октокоптери). Класичний квадрокоптер є хрестоподібною рамою, на кінцях 
променів якої вертикально закріплені мотори. 

Багатогвинтові вертольоти розробляли ще в перші роки вертольотобудуван-
ня. Один з перших квадрокоптерів, який реально відірвався від землі і міг триматися 
в повітрі, створено і випробувано 1922 року. Вони мали багато недоліків. 

Але у 21 столітті квадрокоптери отримали нове життя, як безпілотні апарати. 
Основні їх переваги – простота конструкції, легкість, можливість вести аерозйомки на 
камеру, яку можна закріпити на корпусі, поза зоною дії гвинтів. У сучасних квадрокоп-
тера, на відміну від попередників початку 20 століття, кожен гвинт приведено в рух 
власним двигуном. Щоб квадрокоптер не закрутило в повітрі, половина його гвинтів 
обертається за годинниковою стрілкою, половина - проти, так що хвостовий гвинт в 
конструкції не потрібно. Тому літає дрон плавно, стабілізувати, і керувати ним не 
складно. 

Повітряні гвинти, розташовані на діагональних променях рами, створюють 
сумарну вертикальну тягу. Синхронно регулюючи обороти двигунів, можна змусити 
квадрокоптер підніматися вгору, зависати або опускатися. Якщо змінити обороти мо-
торів нерівномірно, то квадрокоптер відхилиться від горизонтального положення і 
полетить у бік відхилення. Наприклад, при збільшенні оборотів двох задніх моторів 
його задня частина підніметься і квадрокоптер полетить вперед. Внаслідок нерівно-
мірно зміни оберотів всіх моторів квадрокоптер може летіти у довільному напрямку. 

Очевидно, що за нахилу рами внаслідок появи горизонтальної складової век-
тора тяги Vx зменшиться вертикальна складова Vy і квадрокоптер почне втрачати 
висоту. Це явище іноді називають «зісковзуванням», тому що коптер починає рухати-
ся вниз за діагональній траєкторії, немов ковзаючи на схилі. Тому для підтримки ви-
соти за нахилу квадрокоптера обороти всіх моторів мають зрости на однакове зна-
чення. 

Обертові гвинти створюють реактивний крутний момент, який намагається 
розгорнути квадрокоптер в сторону, протилежну обертанню гвинта. Тому в квадроко-
птера два гвинти обертаються за годинниковою стрілкою і два проти годинникової 
стрілки, взаємно врівноважуючи реактивні моменти. Якщо збільшити обороти двигу-
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нів, що обертаються за годинниковою стрілкою, і в певній мірі зменшити обороти 
проти годинникової стрілки, то сумарна вертикальна тяга не зміниться. Аналогічно 
можна змусити квадрокоптер повертатися за годинниковою стрілкою. 

За малих розмірах квадрокоптера треба враховувати розташування його мо-
дулів на платі. Через це виникає найрозповсюдженіша проблема – вплив електрома-
гнітних імпульсів провідника на інші модулі,що погіршує коректність роботи окремих 
вузлів. 

 
Переваги 
• Простота управління і навчання. 
За наявності польотного контролера, правильно зібраний і мінімально налаш-

тований квадрокоптер здатний висіти в повітрі практично без участі пілота. 
• Простота самостійного виготовлення. 
Якщо заздалегідь придбати мінімальний набір необхідних компонентів і мати 

звичайні інструменти, то виготовити простий, але якісний квадрокоптер можна за 
один-два вихідних дня. 

Недоліки 
• Відсутність вільної політу. 
Квадрокоптер літає, тільки поки повністю справний. Якщо вийде з ладу навіть 

один мотор або контролер, як літальний апарат втрачає управління і падає, безлад-
но перекидаючись. В аналогічній ситуації вертоліт здатний до авторотації, тобто га-
льмує падіння внаслідок обертання. 

• Високий рівень знань. 
Можна купити готовий квадрокоптер і запускати його, не замислюючись, як 

він працює. Але якщо ви вирішили самі будувати квадрокоптер або модернізувати 
покупної, то доведеться хоча б на початковому рівні навчитися розуміти радіосхеми, 
паяти, прошивати мікроконтролери, читати технічні тексти англійською мовою, роз-
биратися в принципі роботи GPS і т.д. 

• Низька динаміка і керованість. 
Зворотний бік стабільності квадрокоптера – млявість і інерційність в управ-

лінні. Особливо мляво квадрокоптери управляються за курсом. Тому на квадрокоп-
тері неможливо виконати традиційні фігури вищого пілотажу літаків або інверсний 
політ, як на моделі вертольота. Але тут треба розуміти, що кожен літальний апарат 
хороший для своїх цілей, і млявість в управлінні навряд чи є недоліком, коли мова 
йде про польоти по камері, відеозйомку. 

Таким чином, штатне функцюювання квадрокоптера вимагає застосування 
засобів і заходів забезпечення електромагнітної сумісності всіх електричних та елек-
тронних систем та пристроїв. 
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АЛГОРИТМ СТВОРЕННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНОГО ДОДАТКУ 
В СЕРЕДОВИЩІ IOS 

 
Борисов Г. О. 

КПІ ім. Ігоря Сікорського, кафедра звукотехніки та реєстрації інформації 
 
Система iOS – обчислювальна платформа і разом перспективне сучасне се-

редовище для розробки різних мультимедійних додатків. Додатки створюються в се-
редовищі XCode. Це дуже потужне середовище яке дозволяє легко реалізувати вза-
ємодію інтерфейсу з програмною частиною додатка, а саме передавання та взаємо-
дія з певною інформацію. Щоб зв'язати певній елемент інтерфейсу достатньо пере-
тягти натиснувши праву кнопку миші в файл коду (рис.1). 

 

 
 

Рис. 1. Створення взаємодії інтерфейсу та програмною частиною додатку 

 
Алгоритм створення додатку в середовищі iOS можна визначити через насту-

пні послідовні кроки: 
1. Додавання елементів інтерфейсу. Для створення інтерфейсу за допомо-

гою якого користувач буде взаємодіяти з певною інформацію, достатньо використати 
стандартні елементи які пропонує XCode, які можна побачити натиснувши кнопку 
Library. 

2. Налаштування позиції кнопки. Це ключовий момент адаптації зображен-
ня додатка до всіх моделей iPhone. 

3. Створення засобів взаємодії з інтерфейсом. На даному етапі створено 
метод та лейбл які відповідають за кнопку Play (рис. 1). 

4. Додавання до елементів інтерфейсу програмної логіки. На цьому етапі 
було додано код який зупиняє аудіо доріжку за допомогою кнопки стоп, починає її 
програвати за допомогою кнопки плей, та починає аудіо спочатку (рис 2). 



81 
 

 
 

Рис. 2. Логіка для програвання аудіо доріжки 
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ОСОБЛИВОСТІ ГЕНЕРАЦІЇ КЛЮЧІВ ШИФРУВАННЯ 
В ЗАХИЩЕНИХ СИСТЕМАХ ЗВ'ЯЗКУ З АСИМЕТРИЧНИМ ШИФРУВАННЯМ 

 
Горобченко М. О. 

КПІ ім. Ігоря Сікорського, кафедра звукотехніки та реєстрації інформації 
 
В сучасному світі забезпечення цілісності і конфіденційності інформації, що 

передається за допомогою систем зв’язку є надзвичайно важливим завданням. Тому 
в таких системах використовуються різноманітні алгоритми захисту інформації, осо-
бливо з відкритим ключами. 

Метою даної роботи є проаналізувати особливості генерації ключів в систе-
мах з асиметричним шифруванням. 

На даний момент для захисту від несанкціонованого прослуховування трафі-
ку в різноманітних системах зв’язку використовуються такі алгоритми асиметричного 
шифрування як RSA. 

Особливості генерації ключів в асиметричних системах шифрування ви-
значаються самою ідеєю таких систем та є тісно пов’язана з необоротними фун-
кціями, тобто таких f(x), при яких за відомим x легко знайти f(x), але визначення 
f(x) за x неможливо за певний розумний час. 

Але сама незворотна функція не має користі в застосуванні: нею можна за-
шифрувати повідомлення, але розшифрувати не можна. Тому криптографія з відкри-
тим ключем використовує односторонні функції з лазівкою. Лазівка – це якийсь сек-
рет, який допомагає розшифрувати. Тобто існує такий y, що знаючи f (x) і y, можна 
обчислити x. 

Одержувач інформації формує відкритий ключ і «лазівку» (відкриту і закриту 
частину ключа), потім передає відкритий ключ відправника, а «лазівку» залишає у 
себе. Відправник шифрує інформацію на основі відкритого ключа: таку зашифровану 
інформацію просто розшифрувати, лише маючи одночасно і відкритий ключ, і «лазів-
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ку». Одержувач формує f () з лазівкою y, потім передає інформацію про параметри 
функції f () відправнику (при цьому, навіть знаючи параметри функції f (), неможливо 
виявити «лазівку» за розумний термін). Після цього відправник формує шифроване 
повідомлення f (x), а одержувач витягує x з f (x), знаючи y. 

Алгоритм RSA починається з того, що вибираються два великих простих чис-

ла   і   (від 2^(2047) – 1 до 2^(2048) – 1). Обчислюється число  :   =   ×  . далі обчи-
слюється функція Ейлера. Теорема Ейлера каже, що якщо якщо число   взаємно 
просто з якимось простим числом  , тоді ( ^ (p-1)) дає (1 mod  ); якщо числа   і   

взаємно прості, то тоді число   ^( φ ( )), де φ ( ) – функція Ейлера, порівняно з (1 
mod  ), причому функція Ейлера показує число взаємно простих з   чисел, але мен-
ших  . відповідно, функція Ейлера для будь-якого простого числа буде давати ( -1). 
Функція Ейлера для твори двох взаємно простих чисел буде дорівнює (( -1) × ( -1)). 

Далі обирається відкрита експонента e. Вона повинна бути взаємно проста з 

функцією Ейлера від  . Зазвичай вибираються експоненти такого вигляду: {100 ... 
001}. Потім обчислюється закрита (секретна) експонента:   =  ^(-1) mod φ ( ). Можна 
вказати, що   ×   порівняно з 1 mod φ ( ). Тоді відкритим ключем називається пара 
чисел   і  , а закритим- пара чисел   і  .   і   використовують для шифрування, а   і 

  – для розшифрування. 
На даний момент немає ефективних алгоритмів генерації великих простих 

чисел,тобто тих, які можна було б використовувати в RSA. Тому використовуються 
інші алгоритми – алгоритми генерації псевдопростих чисел (це числа, які прості з ве-
ликим ступенем ймовірності).Ці алгоритми вибирають число (непарне) і перевіряють, 
чи є воно простим чи ні з певною ймовірністю. Якщо є, і ця ймовірність задовільна, то 
його використовують. Якщо не є, або отримана ймовірність незадовільна, то його не 
використовують. 

 
Перелік посилань: 
1. Брюс Шнайер. Прикладная криптография. 2-е изд. Протоколы, алгоритмы и 

исходные тексты на языке Си. Глава 2.7 Цифровые подписи и шифрование. 
2. Баричев С. Криптография без секретов. 
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ОСОБЛИВОСТІ ШИФРУВАННЯ ДАНИХ В ЗАХИЩЕНИХ СИСТЕМАХ ЗВ'ЯЗКУ 
 

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

 
В сучасному світі забезпечення цілісності та конфіденційності інформації, що 

передається за допомогою систем зв’язку, є надзвичайно важливим завданням. Тому 
в таких системах використовуються різноманітні алгоритми захисту інформації як з 
відкритим так і з закритим ключами. 

Метою дослідження було проаналізувати види засобів шифрування а також 
особливості роботи та застосування деяких з них. 

Криптографічні ключі розрізняються згідно з алгоритмами, в яких вони вико-
ристовуються. 

Секретні (Симетричні) ключі – ключі, що використовуються в симетричних 
алгоритмах (шифрування, вироблення кодів автентичності). Головне властивість си-
метричних ключів: для виконання як прямого, так і зворотного криптографічного пе-
ретворення (шифрування / розшифрування, обчислення MAC / перевірка MAC) необ-
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хідно використовувати один і той же ключ (або ж ключ для зворотного перетворення 
легко обчислюється з ключа для прямого перетворення, і навпаки ). З одного боку, це 
забезпечує більш високу конфіденційність повідомлень, з іншого боку, створює про-
блеми поширення ключів в системах з великою кількістю користувачів. 

Асиметричні ключі – ключі, що використовуються в асиметричних алгорит-
мах (шифрування, ЕЦП). Більш точно, вони є ключовою парою, оскільки складаються 
з двох ключів: 

Закритий ключ (англ. Private key) – ключ, відомий тільки своєму власнику. 
Тільки збереження користувачем в таємниці свого закритого ключа гарантує немож-
ливість підробки зловмисником документа і цифрового підпису від імені котрий запе-
вняє. 

Відкритий ключ (англ. Public key) – ключ, який може бути опублікований і ви-
користовується для перевірки достовірності підписаного документа, а також для по-
передження шахрайства з боку котрий запевняє особи у вигляді відмови його від під-
пису документа. Відкритий ключ підпису обчислюється як значення деякої функції від 
закритого ключа, але знання відкритого ключа не дає можливості визначити закритий 
ключ. 

Головнa властивість ключової пари: по секретному ключу легко обчислюється 
відкритий ключ, але за відомим відкритому ключу практично неможливо обчислити 
секретний. 

Використання асиметричних алгоритмів знімає проблему поширення ключів 
користувачів в системі, але ставить нові проблеми: достовірність отриманих ключів. 
Ці проблеми більш-менш успішно вирішуються в рамках інфраструктури відкритих 
ключів. 

Сеансові (сесійні) ключі – ключі, що виробляються між двома користувача-
ми, зазвичай для захисту каналу зв'язку. Зазвичай сеансовим ключем є загальний 
секрет – інформація, яка виробляється на основі секретного ключа одного боку і від-
критого ключа іншого боку. Існує кілька протоколів вироблення сеансових ключів і 
загальних секретів, серед них, зокрема, алгоритм Діффі-Хеллмана. 

Підключі – ключова інформація, яка виробляється в процесі роботи крипто-
графічного алгоритму на основі ключа. Найчастіше підключи виробляються на основі 
спеціальної процедури розгортання ключа. 

В роботі наведено головні особливості роботи алгоритмів шифрування, що 
використовуються в сучасних системах зв’язку. Це системи симетричного та асимет-
ричного шифрування, головна відмінність яких одних від інших полягає у ключах 
шифрування. В системах з асиметричним шифруванням використовується секретний 
та відкритий ключ, що дозволяє вирішити проблему початкової передачі ключа отри-
мувачу.  

Перевагою систем з симетричним шифруванням є невисока ресурсоємність. 
Тому є умови при яких такі системи застосовуються. Але існую велика кількість сис-
тем в яких вдало застосовуються технології на основі обох принципів. 
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Сьогоднішній Інтернет речей має низку вразливостей. До них відносять враз-

ливу аутентифікацію (пристрої ІоТ використовуються з типовими обліковимиданими), 
незашифровані повідомлення, відправлені між пристроями, і відсутність перевірки 
або шифрування оновлень програмного забезпечення. Це дозволяє зловмисникам 
легко перехоплювати дані для збору інформації про особу, що ідентифікує особу 
(PID), облікові дані користувачів можуть бути викрадені, логін або зловмисне програ-
мне забезпечення можуть бути введені в оновлену прошивку. Без відповідного сис-
темного захисту подальше впровадження ІоТ є неможливим. 

Інтернет Речей або Internet of Things (IoT) – глобальна мережа підключених 
до Інтернету фізичних пристроїв (речей), які оснащені сенсорами, датчиками і моду-
лями передавання інформації.Вони об'єднуються за допомогою підключення до 
центрів контролю, управління і обробки даних. 

Інтернет речей є на сьогодні чи не найбільш популярною з теперішніх IT-
концепцій, при чому, однією з небагатьох, які стрімко втілюються в життя. Концепція 
передбачає, що IoT здатний кардинально втрутитись у розвиток суспільства і глоба-
льної економіки, оскільки дає можливість здійснювати багато процесів без безпосе-
редньої участі людини.Цей термін включає в себе широкий спектр застосувань, від 
споживчих пристроїв, такі як рішення для розумного будинку або трекери домашніх 
вихованців, сенсори для худоби або сільськогосподарських угідь, і до індустріальних 
активів, таких як машини, роботи, нафтогазові комплекси. 

Експерти вважають, що в даний час безпечної екосистеми Інтернету речей не 
існує. Через те, що в багатьох пристроях, підключених до Інтернету, не шифрується 
бездротовий трафік, не передбачені паролі достатньої складності, а також через низ-
ку інших факторів існує великий ризик кібератак на кінцеві системи, що може призве-
сти до порушення конфіденційності, цілісності або доступності у вже захищених сис-
темах. 

Існує кілька варіантів вирішення проблеми безпеки в Інтернеті речей, одним з 
яких є ієрархічна декомпозиція. Завдання забезпечення безпеки інформації в ІоТ ро-
зділяється на дві підзадачі: забезпечення безпеки кінцевих систем та забезпечення 
безпеки їх мережевої взаємодії. 

Кінцеві системи діляться на дві категорії: серверні системи і вбудовані систе-
ми. Підходи до їх захисту визначаються їх функціональністю і, в загальному випадку 
зводяться до задач створення захищених операційних систем. 

Слід приділити основну увагу питанню мережевої взаємодії в Інтернеті речей, 
зокрема мережевій розвідці та сторонньому аналізу мережевого трафіку а також без-
посередньому впливу на ресурси мережі (ін’єкції коду, підміна довірених суб’єктів). 

Висновок: для комплексного забезпечення безпеки в ІоТ необхідно: визна-
чити об’єкти захисту (кінцеві системи або взаємодію між ними) і звернути увагу на 
можливий перегляд мережевих даних сторонніми особами та захист від впливу на 
мережеві ресурси. 
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При використання програмного забезпечення LTspice можна автоматизувати 

процес вимірювання коефіцієнта корисної дії та досить просто знайти втрати в кож-
ному з елементів перетворювача енергії. Якщо здійснюється моделювання пристроїв 
з одним із імпульсних регуляторів виробництва Analog Devices, моделі яких розташо-
вано в розділі PowerProducts вбудованої бібліотеки, то стає доступною функція каль-
кулятора ефективності – Efficiency Calculation, яка дозволяє визначити коефіцієнт 
корисної дії моделі, а також втрати в окремих її елементах [1]. 

Розглянемо цей процес на прикладі вимірювання ККД понижуючого перетво-
рювача LTС3878 [2] з діапазоном вхідної напруги від 4 до 14 В (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Модель для дослідження ККД понижуючого перетворювача LTС3878 

 
На рис. 2 наведено звіт калькуля-

тора ефективності, за результатами якого 
можна отримати інформацію про ККД пе-
ретворювача (верхній рядок звіту). 

Значення ККД, обчислене за ре-
зультатами роботи калькулятора ефекти-
вності складає 90.4%. Програма LTspice 
автоматично визначає ККД всього при-
строю і в звіті виводить інформацію про 
втрати енергії у кожному елементі перет-
ворювача. 

При аналізі перетворювачів енер-
гії, що не містять елементів Analog 
Devices, втрати енергії у кожному елемен-
ті треба вимірювати окремо, або написати 
команди [1], що дозволять формувати ці 
значення в автоматичному режимі, що 

потребує значно більше часу для підготовки процесу моделювання. 

 
Рис. 2. Звіт калькулятора ефективності 
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Наявність вразливих місць у WPA2 вже довгий час обговорювалася фахівця-

ми та викликала серйозне занепокоєння експертів з безпеки, оскільки проблема в 
самому протоколі WPA2. 

Новий стандарт безпеки Wi-Fi, який буде доступний як для персональних, так 
і для корпоративних безпроводових пристроїв, повинен забезпечити підвищену кон-
фіденційність за допомогою чотирьох нових можливостей. 

Протокол WPA3 зміцнює конфіденційність користувачів у відкритих мережах 
за допомогою індивідуального шифрування даних. Можна шифрувати з'єднання між 
кожним пристроєм і точкою доступу. 

Впроваджено захист від атаки методом «грубої сили», що не дозволяє хаке-
рам здійснювати кілька спроб входу в систему з використанням часто використову-
ваних паролів. Захисний механізм працює через блокування процесу аутентифікації 
після того, як відбулося кілька безуспішних спроб авторизації. 

Запроваджено спрощену процедуру налаштування для IoT-пристроїв. У 
WPA3 є можливість використовувати Wi-Fi пристрої, які розміщені поблизу один від 
одного, як конфігураційну панель для інших пристроїв. Так, користувач зможе задіяти 
телефон або планшет для того, щоб налаштовувати параметри Wi-Fi WPA3 на при-
строях, які не мають екрану. 

Запроваджено модернізований криптографічний стандарт для мереж Wi-Fi, 
так званий «192-розрядний пакет безпеки». Він буде орієнтуватися на Commercial 
National Security Algorithm (CNSA) Suite, створений Комітетом з систем національної 
безпеки (Committee on National Security Systems). Дане рішення призначене в першу 
чергу для мереж з більш високими вимогами безпеки, такими як урядові, оборонні та 
промислові організації. 

Серед інших нових розробок для оптимізації характеристик мережі, можна 
виділити новий стандарт Wi-Fi 802.11ax, який орієнтований на передавання даних 
конкретним телефонами, ПК і іншим пристроям замість «наповнення всієї кімнати 
радіо-сигналами». 

Multi-user MIMO (MU-MIMO) – це одне з ключових нововведень в 802.11ac. 
Воно дозволяє розділити просторові потоки і організувати одночасне передавання 
даних кільком клієнтам (замість одночасного передавання тільки одному клієнту для 
звичайного MIMO). Працює MU-MIMO на пристроях wave 2 і діє тільки для з'єднання 
від точки доступу до клієнта. Передбачено обслуговування не більше чотирьох кори-
стувачів. Поточні точки доступу підтримують обслуговування не більше трьох корис-
тувачів в режимі MU-MIMO. 

Стандарт Wi-Fi 802.11ax призначений в першу чергу для розширення пропус-
кної здатності мережі (очікується 4-кратне зростання) і раціональнішого використання 

http://www.analog.com/media/en/technicaldocumentation/data-sheets/%20ltс3878.pdf/
http://www.analog.com/media/en/technicaldocumentation/data-sheets/%20ltс3878.pdf/
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спектра Wi-Fi для підтримки якісного з'єднання в проблемних зонах. Зростаюча кіль-
кість підключених пристроїв, різноманітність трафіку і щільність мереж, що перекри-
ваються, в даний час перевантажують спектр Wi-Fi і ставлять під загрозу якість з'єд-
нання. 

 

 
 

Рис. 1. Схеми організації режимів MIMO та MU-MIMO 

 
Для вирішення цієї проблеми 802.11ax буде підтримувати передавання біль-

шої кількості потоків і інші можливості для максимізації пропускної здатності і покрит-
тя. Крім того, рішення підтримує такі стільникові технології, як множинний доступ з 
ортогональним частотним поділом сигналів і планування трафіку, призначене для 
забезпечення більшої ефективності. 802.11ax повинен допомогти в ситуаціях з пере-
вантаженим каналом, дозволяючи більш розумно керувати великою кількістю підк-
лючень. 

Пройде щонайменше кілька років до того, як WPA3 та Wi-Fi 802.11ax стануть 
нормою. Широке поширення WPA3 відбудеться тільки після заміни або оновлення 
маршрутизаторів. Однак якщо постає питання безпеки особистої мережі, найкраще 
рішення – замінити свій поточний маршрутизатор на такий, що підтримує WPA3, як 
тільки виробники почнуть продавати їх, що може статися вже найближчим часом. 
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ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМ РАДІОЧАСТОТНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ 
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КПІ ім. Ігоря Сікорського, кафедра звукотехніки та реєстрації інформації 
 
У наш час існує проблема контролю руху міського транспорту. Дана проблема 

актуальна для відслідковування кількості пасажирів, швидкості транспорту, кількості 
машин на маршруті, час прибуття та інше. Вирішення цієї проблеми можливо за до-
помогою технології RFID, яка дозволяє здійснювати ідентифікацію та контроль руху 
транспорту. 

 
 

Рис. 1. Використання технології RFID для відслідковування часу прибуття транспорту 

Оскільки для контролю автотранспорту потрібен зв’язок на великих відстанях, 
то використовується RFID-мітки, що працюють у діапазоні частот 2,4 ГГц (UHF-
діапазон). Відносна простота UHF-антени сприяє зменшенню вартості. UHF широкий 
діапазон частот, але UHF хвилі швидко загасають і вимагають більшої потужності 
для передачі в заданому діапазоні, ніж низькочастотні хвилі [2]. 

Оскільки під час руху транспорту можливий зв’язок одразу с декількома при-
строями, то виникає небезпека виникнення колізій. Для запобігання цьому явищу ви-
користовують антиколізійні алгоритми, які дають можливість запитувачу зв'язуватися 
з багатьма RFID мітками одночасно. Існують три типи антиколізійних алгоритмів: 
просторовий, частотний і часовий. Всі три алгоритми використовуються для встанов-
лення або порядку з’єднання або зменшення випадкових з’єднаннь в системі, щоб 
уникнути зазначеної вище проблеми або щонайменше зробити появу колізій малой-
мовірною [3]. 

RFID технологію використовуюсь для: розрахунку вартості проїзду у міському 
транспорті, використання накладних міток в автомобілях для надання доступу до 
якихось об'єктів, оплати платних доріг, тунелів та ін. Використання технології RFID 
дозволяє сплачувати проїзд як на початку руху, так і під його кінець; автоматизувати 
обробку багажу і формування посадкової картки. Використання RFID-технології для 
автоматичної обробки багажу, оскільки RFID має високу швидкість зчитування. Вико-
ристання технології RFID в посадкових картах дозволить виявляти пасажирів які за-
пізнюються, тобто зменшити затримку літаків [4]. 

Можливості використання RFID-технології у транспорті має багато напрямків. 
Наприклад для реєстрування часу відправлення та прибуття транспорту, відслідко-
вування транспорту на маршруті, отримання статистики руху у заданому інтервалі 
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часу, для автоматизації бізнес процесів, відслідковування встановлених в системі 
подій, відслідковування кількості транспорту на маршруті та ін. [5]. 

Отже можливості RFID-технології дозволяють автоматизувати ведення стати-
стики та відслідковування міського транспорту, що значно покращить дорожньо-
транспортний стан у будь-якому місті. 
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Складність систем електронної комунікації та обсяг даних, що передають ін-

формаційними мережами, призводить до подальшого ускладнення електромагнітної 
обстановки (ЕМО) у навколишньому середовищі [1]. Тому дослідження ЕМО задля 
забезпечення електромагнітної сумісності (ЕМС) є актуальним завданням. Складне у 
використанні обладнання та електромагнітні завади (ЕМЗ) ускладнюють завдання 
співіснування пристроїв різного призначення, що вимагає моделювання ЕМО на по-
чатковому етапі проектування системи або конкретного приладу. Існує багато різних 
програм моделювання електромагнітного поля [2]. 

Метою роботи є аналіз стану та моделювання ЕМО на основі дискретно-
ітераційного методу [3], [4] всередині приміщення з великою кількістю різноманітних 
електричних, електронних, телекомунікаційних пристроїв, які можна трактувати, як 
джерела та рецептори неумисних ЕМЗ. 

Прикладом об'єкта з різним функціональним обладнанням з широким діапа-
зоном чутливості та робочих частотних діапазонів є сучасний кіноконцертний ком-
плекс. Приміщенням, в якому ускладнена ЕМО – є апаратне приміщення. Раціональ-
ним рішенням для забезпечення електромагнітної сумісності всередині кіноконцерт-
ного залу є необхідність вивчення та контролю всередині об'єкта перед розміщенням 
в них інформаційних приладів акустичної, енергетичної та іншої техніки для прогно-
зування умов забезпечення ЕМС. 

На рис.1 показано орієнтовний план розташування технічного обладнання в 
апаратному приміщенні. 
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Рисунок 1. План апаратної кімнати мультиплексу 

 
Дане приміщення (апаратна) забезпечує демонстрацію фільмів одночасно у 

двох залах. На теперішній час, це широко використовують у кінотеатрах з великою 
кількість залів. Звідси збільшується кількість обладнання, що призводить до усклад-
нення електромагнітної обстановки в апаратному приміщенні. 

На рис.2а та рис.2б показано фрагменти ЕМО, створені Wi-Fi роутером та 
DVB-T2 приймачами. Аналіз стану електромагнітної обстановки показує, що суттєвий 
внесок у розподіл електромагнітного поля здійснюють приймачі DVB-T2. Потужність 
електромагнітного поля приймачів щонайменше як на 10 дБм перевищує рівень збу-
рень від Wi-Fi роутера. 

 

 
 
Рисунок 2. Фрагменти ЕМО, створені: а) Wi-Fi роутером; б) DVB-T2 приймачами 

 
Надалі заплановано моделювання ЕМО безпроводового обладнання широко-

го призначення в різних приміщеннях з метою визначення раціональних засобів та 
заходів забезпечення ЕМС. 
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ОСОБЛИВОСТІ КОНСТРУКЦІЇ АНТЕН ДЛЯ СИСТЕМ WBAN 
 

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

 
Основні параметри, що необхідні для конструювання класичних, розміщених 

у вільному просторі антен, – це діаграма спрямованості, коефіцієнт підсилення, діюча 
довжина та вхідний опір. У випадку ж антен, що розташовані в середині або поблизу 
такого середовища втрат як людські тканини, характеристики антени істотно зміню-
ються. 

Біологічна система організму людини являє собою діелектричне середовище 
неправильної форми з частотно-залежною проникністю та провідністю. Розподіл вну-
трішнього електромагнітного поля і кількість розсіяної енергії багато в чому залежить 
від фізіологічних параметрів тіла, геометрії, а також частоти та поляризації випромі-
неної хвилі. У середовищі з втратами швидкість руху хвилі знижується, внаслідок чо-
го ефективна довжина хвилі стає коротшою. Оскільки кожна тканина характеризуєть-
ся різними електричними властивостями, ефективна діелектрична проникність анте-
ни залежить від відстані між самою антеною та тілом і її розташуванням. На рис. 1 та 
2 показана виміряна діелектрична проникність і провідність для ряду тканин людини у 
смузі частот 1…11 ГГц [1]. 
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Рис. 1. Діелектрична проникність (а) та провідність (б) тканин людського тіла 

у смузі частот 1…11 ГГц  
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Вплив тіла може бути ослаблений за допомогою екрануючих структур. Для 
цієї мети застосовують штучні структури з властивостями ідеальної магнітної стінки. 
Штучна магнітна стінка може бути виконана у вигляді високоімпедансних поверхонь. 
Їх переваги проявляються в екранування електромагнітної хвилі, придушенні поверх-
невої хвилі і зменшенні взаємного зв'язку між випромінюючими елементами антенних 
решіток. До того ж, такі антени дозволяють зменшити небажане проникнення елект-
ромагнітних хвиль в людське тіло [3]. 

При конструюванні антени для WBAN додатково необхідно враховувати пи-
томий коефіцієнт поглинання електромагнітної енергії SAR (Specific Absorption Rate) 
– показник, що визначає кількість енергії електромагнітного поля, що поглинається 
тканинами тіла людини за одну секунду. Існує два найбільш часто використовуваних 
граничних значення SAR: перший був визначений Інститутом інженерів з електротех-
ніки та електроніки (Institute of Electrical and Electronics Engineers, IEEE) і дорівнює 1,6 
Вт/кг для 1 г будь-якої тканини; другий встановила міжнародна комісія з захисту від 
неіонізуючого випромінювання (The International Commission on Non-Ionizing Radiation 
Protection, ICNIRP) та дорівнює 2 Вт/кг для будь-яких 10 г тканини [2]. 

У випадках, коли натільна антена застосовується до заокруглених частин ті-
ла, наприклад, до руки, її необхідно забезпечити гнучкістю. Для розробки натільних 
антен використовуються різноманітні діелектричні матеріали, такі як каптонова полі-
амідна плівка, полімерні і вуглець-епоксидні композити, текстильні тканини, папір і 
інші; використовуються різні тканини і матеріали, на які наноситься провідний шар. 
Розроблено різні так звані електротекстилі (E-Textile): Zelt і Flectron на основі нейло-
нової тканини, покритої оловом та міддю (або тільки міддю) [3]. 
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Безпроводова натільна мережа WBAN (Wireless Body Area Network) – це сис-

тема різнорідних пристроїв (сенсори та виконавчі пристрої), що розташовані безпо-
середньо навколо або всередині тіла користувача та взаємодіють між собою і з 
центральним координуючим вузлом за допомогою безпроводового зв'язку для отри-
мання корисного ефекту для споживача. 

Система WBAN дозволяє проводити недорогий і тривалий моніторинг стану 
здоров'я людини в реальному часі через Інтернет. Кілька інтелектуальних фізіологіч-
них апаратів можуть бути інтегровані в пристрої, що можна одягнути та використати 
для контролю стану здоров'я та визначення за допомого комп'ютера необхідність ре-
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абілітації. Такі пристрої можуть бути імплантованими у вигляді маленьких сенсорів 
всередину людського тіла, вони дуже зручні і не порушують нормальну діяльність 
людини. Імплантовані в тіло апарати будуть відслідковувати зміну фізіологічних па-
раметрів людини, аби контролювати стан здоров'я пацієнта незалежно від його місця 
розташування. Інформація отримана від датчиків передається по безпроводовому 
каналу до медичного центру. У разі виникнення екстреної ситуації лікарі відразу ж 
проінформують пацієнта використовуючи комп'ютерну систему шляхом відправки 
відповідних повідомлень або аварійних сигналів. 

Архітектура мережі WBAN, що наведена на рис. 1, може бути умовно поділе-
на на чотири частини: 

перша з них складається з декількох одиниць сенсорних вузлів, призначених 
для моніторингу руху, життєво важливих параметрів, таких як частота серцевих ско-
рочень, ЕКГ, артеріальний тиск і т. д., а також параметрів навколишнього середови-
ща; 

координаційна, де розташований центральний блок управління CCU (Central 
Controlling Unit), який відповідає за збір інформації від сенсорних вузлів і доставку до 
наступного рівня мережі; 

шлюз для передачі даних в пункт призначення; 
центр управління, що включає в себе пристрої кінцевих вузлів, таких як мобі-

льний телефон для повідомлень, ПК для моніторингу та електронна пошта для збері-
гання інформації в базі даних [1]. 

 

 
 

Рис. 1. Приклад простої архітектури Wireless Body Area Network 

 
Оскільки натільні сенсорні вузли мають дуже різнорідний трафік, існуючі про-

токоли, розроблені для WLAN, Bluetooth та ZigBee не задовольняють вимог низького 
рівня випромінювання при передачі. Для таких задач спеціально розроблено 
стандарт IEEE 802.15.6, що включає в себе елементи стандартів IEEE 802.11 
(WLAN), IEEE 802.15 (WPAN), IEEE 802.15.1 (Bluetooth), IEEE 802.15.4 (ZigBee) та 
інші. Стандарт пропонує новий MAC рівень з трьома різними фізичними рівнями – 
вузькосмуговим (Narrowband, NB), надширокосмуговим (Ultra wideband, UWB) і зв'я-
зок по тілу людини (Human Body Communication, HBC), а також три рівні безпеки. Ви-
бір кожного типу фізичного рівня залежить від вимог до конкретного застосування [2]. 

Для імплантованих сенсорних вузлів частіше всього використовують службу 
безпроводової медичної телеметрії WMTS (Wireless Medical Telemetry Service) та ко-
мунікаційну службу медичних імплантів MICS (Medical Implant Communication 
Service). MICS має свою ліцензовану смугу частот 402…405 МГц в більшості країн. 
Проблема даних технологій полягає в тому, що вони не підтримують додатки з висо-
кою швидкістю передачі даних [2]. 
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В доповіді розглянуто еволюцію кластерних технологій стосовно до обчислю-

вальних процесів з подальшим переходом до їх використання в високонадійній роз-
поділеної АІС управління наявністю і рухом матеріальних засобів і описом кластера 
високої доступності. 

До середини 1990-х років основний напрямок розвитку суперкомп'ютерних те-
хнологій було пов'язане з побудовою спеціалізованих багатопроцесорних систем. 
Один з сформованих підходів -SMP (Symmetric Multi Processing) – мав на увазі об'єд-
нання багатьох процесорів з використанням загальної пам'яті, що сильно полегшува-
ло програмування, але подавала високі вимоги до самої пам'яті. Зберегти швидкодію 
таких систем при збільшенні числа вузлів до десятків було практично неможливо. 
Крім того, цей підхід виявився найдорожчим в апаратної реалізації. На порядок де-
шевшим і практично нескінченно масштабованим виявився спосіб МРР (Massively 
Parallel Processing), при якому незалежні спеціалізовані обчислювальні модулі об'єд-
нувалися спеціалізованими каналами зв'язку, причому і ті, й інші створювалися під 
конкретний суперкомп'ютер і ні в яких інших цілях не застосовувалися. 

Ідея створення так званого кластера робочих станцій фактично стала розвит-
ком методу МРР, адже логічно МРР-система подібна звичайній локальної мережі. 
Кластер – група комп'ютерів, об'єднаних високошвидкісними каналами зв'язку і пред-
ставляють з точки зору користувача єдиний апаратний ресурс [1]. Локальна мережа 
стандартних персональних комп'ютерів (ПК), при відповідному програмному забезпе-
ченні (ПЗ) використовувалася як багатопроцесорний суперкомп'ютер, і стала праро-
дителькою сучасної кластерної системи (КС). Ця ідея отримала більш досконале вті-
лення в середині 1990-х років, коли завдяки повсюдному оснащення ПК високошвид-
кісною шиною передачі даних PCI (у порівнянні з шиною ISA) і появи дешевої, але 
швидкої мережі Fast Ethernet, КС стали наздоганяти спеціалізовані МРР-системи по 
комунікаційним можливостям. Це означало, що повноцінну МРР-систему стало мож-
ливо створити з серійних комп'ютерів за допомогою серійних комунікаційних техноло-
гій, причому така система обходилася дешевше в середньому на два порядки. 

КС завжди складається з вузлів, які є повноцінними комп'ютерами, які з'єднані 
лініями зв'язку для виконання обміну даними. При цьому комп'ютери не обов'язково 
повинні бути однотипними, система може бути і гетерогенної, об'єднуючи в собі ком-
п'ютери різної архітектури – від ПК до надпродуктивних суперкомп'ютерів. 

КС може бути як територіально зосереджена, так і розподілена. 
При побудові КС виділяють два підходи: 
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1) в систему збираються всі доступні комп'ютери, які також можуть функціо-
нувати і окремо; 

2) в систему цілеспрямовано з'єднуються комп'ютери, які промислово випус-
каються. 

При цьому створюється потужний обчислювальний ресурс. Цей підхід дозво-
ляє здешевити саму КС. Не потрібно постачати кожен окремий вузол монітором, кла-
віатурою та іншими периферійними пристроями. 

При використанні другого підходу вузли КС розташовуються в спеціальних 
стійках, а для управління КС і моніторингу її стану виділяються один або кілька пов-
нофункціональних комп'ютерів, званих хост-комп'ютерами [2]. 

Розрізняють пікову і реальну продуктивність суперкомп'ютерів. Пікова продук-
тивність багатопроцесорної системи (КС, SMP-системи і т. Д.) – теоретичне значен-
ня, недосяжне на практиці. Воно виходить множенням пікової продуктивності проце-
сора на число процесорів в системі. Пікова продуктивність центрального процесора в 
загальному випадку виходить шляхом множення його тактової частоти на максима-
льне число операцій, виконуваних за один такт. Реальна продуктивність КС – це про-
дуктивність, отримана при вирішенні реальної завдання (академічної або промисло-
вої). КС дозволяють домогтися прийнятної продуктивності при відносно невеликих 
витратах на технічні засоби в порівнянні з суперкомп'ютерами. 

Сучасна класифікація включає наступні основні види кластерів: 
– відмовостійкі кластери (High-availability clusters, HA, кластери високої досту-

пності); 
– кластери з балансуванням навантаження (Load balancing clusters); 
– обчислювальні кластери (Computing clusters); 
– grid-системи. 
Надійність систем обробки даних, їх здатність щомиті забезпечувати користу-

вачів оперативною та достовірною інформацією – одна з найважливіших умов ефек-
тивної роботи. Існує безліч технічних рішень, що забезпечують управління станом 
розподілених технічних систем (наприклад, [3]), а також необхідний рівень їх надій-
ності та відмовостійкості, і одне з таких можливих рішень – кластеризація серверних 
систем, за рахунок якої підтримується високий рівень готовності (high availability). Ві-
дмовостійкі КС будують для того, щоб найкращим чином забезпечити надійність ро-
боти критично важливих вузлів і додатків. Робота програми дублюється на різних ву-
злах, в разі помилки на одному з них, додаток продовжує працювати або автоматич-
но перезапускається на іншому. 

Відмовостійкі кластери і системи будуються за трьома основними принципа-
ми [1]: 

1) з холодним резервом, або активний / пасивний. Активний вузол виконує 
запити, а пасивний чекає його відмови і включається в роботу, коли такий відбудеть-
ся; 

2) з гарячим резервом, або активний / активний. Всі вузли виконують запити, 
в разі відмови одного навантаження перерозподіляється між рештою; 

3) з модульної надлишковістю. Застосовується тільки в разі, коли відмова си-
стеми абсолютно неприпустима. Всі вузли одночасно виконують один і той же запит 
(або частини його, але так, що результат можна досягти і при відмові будь-якого вуз-
ла), з результатів береться будь-який. Необхідно гарантувати, що результати різних 
вузлів завжди будуть однакові (або відмінності гарантовано не вплинуть на подальшу 
роботу). Приклади – RAID і Triple modular redundancy. 

Підводячи підсумок, перерахуємо переваги і недоліки КС. 
Переваги КС: 
– наявність загальнодоступного ПО; 
– можливість використання наявної мережевої інфраструктури; 
– не потрібно купувати спеціалізоване обладнання; 
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– можливість створення гетерогенних обчислювальних систем; 
– можливість створення систем з будь-якою кількістю вузлів (від двох до пот-

рібної кількості); 
– можливість використання кластера декількома користувачами одночасно, 

причому кожен користувач резервує лише необхідні для його обчислень ресурси. 
Недолік КС – швидкість обміну між вузлами залежить від використовуваного 

мережевого обладнання. Отже, необхідно використовувати найбільш сучасне і доро-
ге устаткування. Слід зазначити, що цей недолік справедливий тільки для тих за-
вдань, для яких основним фактором швидкодії є продуктивність інтерконекту [2]. 
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Інформаційна безпека – порівняно молода, що швидко розвивається область 

інформаційних технологій. Словосполучення «інформаційна безпека» в різних кон-
текстах може мати різний зміст. Стан захищеності національних інтересів в інформа-
ційній сфері визначається сукупністю збалансованих інтересів особистості, суспільс-
тва і держави.  

Під інформаційною безпекою розуміють захищеність інформації і підтримую-
чої інфраструктури від випадкових або навмисних впливів природного або штучного 
характеру, які можуть завдати неприйнятний збиток суб'єктам інформаційних відно-
син, у тому числі власникам і користувачам інформації і підтримуючої інфраструкту-
ри.  

Разом з тим, захист інформації – це комплекс заходів спрямованих на забез-
печення інформаційної безпеки.  

З методологічної точки зору правильний підхід до проблем інформаційної 
безпеки починається з виявлення суб'єктів інформаційних відносин та інтересів цих 
суб'єктів, пов'язаних з використанням інформаційних систем. Загрози інформаційній 
безпеці – це зворотний бік використання інформаційних технологій.  

Говорячи про системи безпеки, потрібно відзначити, що вони повинні не тіль-
ки і не стільки обмежувати допуск користувачів до інформаційних ресурсів, скільки 
визначати і делегувати їх повноваження у спільному рішенні завдань, виявляти ано-
мальне використання ресурсів, прогнозувати аварійні ситуації та усувати їх наслідки, 
гнучко адаптуючи структуру в умовах відмов, часткової втрати або тривалого блоку-
вання ресурсів.  
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Не варто, однак, забувати про економічну доцільність застосування тих чи 
інших заходів забезпечення безпеки інформації, які завжди повинні бути адекватні 
існуючим загрозам.  

Паралельно з розвитком засобів обчислювальної техніки і появою нових спо-
собів порушення безпеки інформації розвивалися і удосконалювалися засоби захис-
ту. Необхідно відзначити, що більш старі види атак нікуди не зникають, а нові тільки 
погіршують ситуацію. Існуючі сьогодні підходи до забезпечення захисту інформації 
дещо відрізняються від існуючих на початковому етапі. Головна відмінність сучасних 
концепцій у тому, що сьогодні не говорять про якомусь одному універсальному засобі 
захисту, а мова йде про КСЗІ, що включає в себе: 

нормативно-правовий базис захисту інформації; 
засоби, способи і методи захисту; 
органи і виконавців. 
Іншими словами, на практиці захист інформації являє собою комплекс регу-

лярно використовуваних засобів і методів, заходів і здійснюваних заходів з метою 
систематичного забезпечення необхідної надійності інформації, що генерується, збе-
рігається та обробляється на об'єкті АС, а також передається по каналах. Захист по-
винна носити системний характер, тобто для отримання найкращих результатів всі 
розрізнені види захисту інформації повинні бути об'єднані в одне ціле і функціонува-
ти в складі єдиної системи, що представляє собою злагоджений механізм взаємоді-
ючих елементів, призначених для виконання завдань із забезпечення безпеки інфо-
рмації. 

Більш того, КСЗІ призначена забезпечувати, з одного боку, функціонування 
надійних механізмів захисту, а з іншого – управління механізмами захисту інформа-
ції. У зв'язку з цим повинна передбачатися організація чіткої й налагодженої системи 
управління захистом інформації.  

Наведені факти роблять проблему проектування ефективних систем захисту 
інформації актуальною на сьогоднішній день. 
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Зі стрімким розвитком безпроводових технологій обміну даними у теперішній 

час зростає кількість пристроїв що використовують ці технології як основній вид пе-
редавання й приймання інформації проблема забезпечення електромагнітної суміс-
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ності (ЕМС) безперервно зростає [1]. Поширення таких пристроїв у межах технології 
Інтернету Речей (ІоТ) суттєво її загострює і навіть стає одним із найскладніших фак-
торів у цій сфері. 

 

 
 

Рис 1. Прогноз загальної кількості підключених пристроїв у світі 

 
На рис. 1 показано орієнтовну кількість пристроїв, що з`єднані між собою без-

проводовим способом. З кожним роком кількість таких приладів стрімко зростає. Так 
станом на 2015 рік зафіксовано приблизно 14 мільярдів пристроїв поєднаних між со-
бою, а вже на 2018 рік їх кількість досягла 20 мільярдів. З таким темпом зростання 
поєднаних між собою приладів в попередні роки можна припустити що на 2020 рік їх 
кількість досягне позначки у 25 мільярдів, або навіть більше [2]. 

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

На рис. 2 наведена електромагнітна обстановка за спільного розташування 
100 000 пристроїв на 1 км квадратний на частоті 5.8 ГГц з потужністю 200 мВт на 
площі 10х10 м2. На відстані 10 метрів потужність від пристроїв сягає значення понад 
60 dBμW [2]. 

 

 
Рис. 2. Розподіл електроманітної потужноісті на площі 10 х10 м

2
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Задля забезпечення ЕМС радіоелектронних пристроїв та систем технології 
Інтернету Речей необхідно враховувати такі положення. 

1. Розташування великої кількості безпроводових пристроїв у обмежених ло-
каціях суттєво ускладнює електромагнітну обстановку та створює труднощі у забез-
печенні електромагнітної сумісності. 

2. Розширення і опанування нових діапазонів частот спричинює удосконален-
ня принципів кодування сигналів і розвитку відповідних видів модуляції. 

3. Необхідності удосконалення засобів та заходів раціонального використан-
ня радіочастотного ресурсу. 

Загальна мета у забезпеченні електромагнітної сумісності – це штатне функ-
ціонування різного обладнання у спільному електромагнітному середовищі. Для до-
сягнення цієї мети необхідно раціонально використовувати апарат моделювання 
електромагнітної обстановки задля застосування досконалих засобів забепечення 
ЕМС. В подальшому робота спрямована на пошук і вдосконалення методів визна-
чення ЕМО задля розроблення раціональних засообів та заходів забезпечення ЕМС 
в умовах застосування комплексів з багатофункціональною радіоелектронною апа-
ратурою. 
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Проблема безпеки інформації на сьогоднішній день набула найбільшої акту-

альності в сфері забезпечення захисту інформаційних технологій. Для вирішення цієї 
проблеми потрібна система заходів, головною ціллю якої є попередження від несан-
кціонованого доступу, наслідком якого може бути втрата, модифікація і витік інфор-
мації. Серед різних методів захисту інформації найважливіше місце займають крип-
тографічні методи. Криптографія є одним з основних інструментів, що забезпечують 
секретність і цілісність інформації, авторизацію, електронні платежі, оперативний ко-
нтроль за процесами управління й обробки даних. Криптографічні методи захисту 
інформації – це методи захисту даних із використанням криптографічних алгоритмів 
шифрування, яке забезпечує практичну неможливість читання або модифікацію ін-
формації зловмисниками. 

В основу шифрування покладено два елементи: криптографічний алгоритм і 
ключ. Криптографічний алгоритм, або шифр – це математична формула, яка описує 
методи шифрування та розшифрування. Для того, щоб зашифрувати відкритий текст 
потрібно використовувати ключ. Ключ – це конкретний секретний стан певних пара-
метрів алгоритму криптографічного перетворення даних, що забезпечує вибір тільки 
одного варіанта перетворення з усіх можливих для даного алгоритму(слово,число чи 
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фраза). Існує цілий ряд алгоритмів шифрування даних, основні групи яких показано 
на рис. 1. 

 
 

Рис. 1. Класифікація криптографічних алгоритмів 

 
В основному криптографічні алгоритми використовуються для шифрування 

інформації (приховання змісту повідомлень і даних) та для забезпечення захисту да-
них і повідомлень від модифікації, викривлення або підробки. 

Для приховання інформації можна використовувати деякі асиметричні алго-
ритми, наприклад RSА. Алгоритм підтримує змінну довжину ключа та змінний розмір 
блоку тексту, що шифрується. 

Другою метою є захист від модифікації та підробок інформації. Для цього по-
відомлення можна залишити без шифрування, відкритими ,але до цього повідомлен-
ня додається інформація, перевірка якої за допомогою спеціальних алгоритмів може 
довести, що ця інформація не проходила через зміни. Для асиметричних криптогра-
фічних алгоритмів додатковою інформацією для перевірки надійності є електронний 
цифровий підпис. Для симетричних додатковою інформацією являється код аутен-
тифікації, який формується за допомогою криптографічних елементів. 

В основному ефективність захисту системи за допомогою будь-яких крипто-
графічних алгоритмів захисту інформації залежить від безпечного розподілу ключів. 
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КПІ ім. Ігоря Сікорського, кафедра звукотехніки та реєстрації інформації 
 
На сьогоднішній день з'являються нові інформаційні технології, розвиваються 

потужні комп'ютерні системи зберігання, обробки даних, підвищуються рівні захисту 
інформації. При цьому виникла необхідність, щоб ефективність захисту росла поряд 
зі складністю архітектури збереження даних.Найбільш поширеною є захист даних в 
комп'ютерних мережах.З криптографічних методів забезпечення конфіденційності 
інформації в інформаційних системах використовуються в основному методи шиф-
рування. Під шифруванням розуміється процес перетворення відкритої інформації в 
зашифровану інформацію (шифртекст) або процес зворотного перетворення зашиф-
рованої інформації у відкриту. Під шифруванням розуміється процес перетворення 
відкритої інформації в зашифровану інформацію (шифртекст) або процес зворотного 
перетворення зашифрованої інформації у відкриту. Перетворення відкритої інфор-
мації в закриту отримало назву шифрування, а перетворення зашифрованої інфор-
мації у відкриту – розшифрування. 

Узагальнену схему криптографічної системи, що забезпечує шифрування пе-
реданої інформації, показано на рис.1. 

 

 
 

Рисунок 1. Узагальнена схема криптосистеми 
 
Криптографія – вельми ефективний метод, що підвищує безпеку передачі да-

них.Криптографічний захист може забезпечити виконання умов збереження конфіде-
нційності 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. Стійкість криптографічної системи захисту 
інформації є її здатність протистояти атакам порушника на інформацію, що захища-
ється. 

Під час оцінювання стійкості довільних криптографічних систем захисту інфо-
рмації зазвичай дотримуються принципу Керкхофа: стійкість криптосистеми має бути 
забезпечена навіть тоді, коли порушникові відомий її повний опис. Тому в процесі 
аналізу стійкості криптосистем передбачається, що порушникові відомий детальний 
опис системи, статистичні характеристики алфавіту повідомлення, простір можливих 
ключів і криптограм, контекст повідомлення тощо. Єдине, чого не знає порушник — 
це секретний ключ, який використовується законними користувачами системи захис-
ту інформації.Ключ містить керуючу інформацію (двійковий код), яка забезпечує ви-
бір одного з можливих шляхів реалізації алгоритму шифрування.Якщо і відправник, і 
одержувач інформації використовують той самий ключ, система називається симет-
ричною, системою з одним ключем, системою із секретним ключем або схемою тра-
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диційного шифрування. Якщо відправник і одержувач використають різні ключі (один 
відкритий, а інший секретний), система називається асиметричною, системою із дво-
ма ключами або схемою шифрування з відкритим ключем. 
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За сучасних умов інтенсивного застосування функціональних можливостей 

сучасної радіоелектронної апаратури за розширення діапазонів частот вимагає удо-
сконалення елементної бази, і в першу чергу напівпровідникових приладів. 

Перспективним у силових пристроях є застосування широкозонних напівпро-
відників, на основі у кремнію (SiC) та нітрид галію (GaN) [1]. Перспективним є також 
застосування монокристалічного напівпровідникового матеріалу на базі фосфат індію 
(InP). Ці монокристали мають найбільші перспективи промислового виробництва і 
застосування після арсеніду галію. На основі фосфату індію створюють уніполярні 
транзистори з високочастотними характеристиками та інші НВЧ прилади. На рис. 1 
наведено наочне уявлення сфер застосування сучасних напівпровідникових та елек-
тронновакуумних приладів [2]. 

 

 
Рис. 1. Сфери застосування різних електронних приладів 

за робочою частотою та потужністю 

https://www.stud.com.ua/
http://www.uk.wikipedia.org/wiki/Криптографія
http://www.buklib.net/books/28625/
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Проте внаслідок микро- та наносекундних інтервалів перемикання транзисто-
рів виникає широкосмуговий спектр неумисних електромагнітних завад [3]. Тому для 
практичної реалізації технічних засобів необхідно ретельно обирати та застосовувати 
спеціальні заходи забезпечення електромагнітної сумісності у колах електроживлен-
ня та у навколишньому середовищі. 
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Технологія, яка використовує радіочастотне електромагнітне випромінювання 

з метою проведення запису, читання і обробки інформації на спеціальний пристрій, 
отримала назву радіочастотної ідентифікації (RFID). Ці системи включають в себе 
зчитувач, або рідер, а також радіочастотну мітку, або транспондер [1]. 

Рідер – це електронний пристрій для читання даних про об'єкт. Що стосується 
переносних рідерів, вони набагато компактніше стаціонарних, а радіус дії цих при-
строїв, в порівнянні зі стаціонарними, набагато менше. Крім того, у мобільних при-
строїв менше потужності, тому постійно підтримувати зв'язок з об'єктом вони не зда-
тні. Проте, вони можуть ефективно використовуватися в логістиці або в процесі ав-
томатизації документообігу в тому випадку, коли документ або товар фізично немож-
ливо піднести до стаціонарного обладнання. 

В рамках дослідження був створений пристрій на основі Arduino, який буде 
читати радіомаркери і карти RFID, і може бути використаний для створення системи 
доступу і управління цифровими виходами. Модуль призначений для зчитування і 
запису RFID міток і побудований на базі мікросхеми RC522 (виробник NXP). Мікрос-
хема MF RC522 підтримує MIFARE високошвидкісний безконтактний зв'язок, двосто-
ронню швидкість передачі даних до 424 кбіт / с. Даний модуль може бути використа-
ний для різних радіоаматорських і комерційних застосувань, у тому числі для контро-
лю доступу, автоматичної ідентифікації, робототехніки, відстеження речей, платіжних 
систем тощо. Для проведення експерименту в рамках статті були використані насту-
пні складові: плата Ардуіно, зчитувач RC522, комп'ютер, дроти і бездротова RFID-
мітка. 
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Рис. 1. Макет експерименту 

 
Була перевірена можливість спрацювання системи RFID, якщо на шляху між 

транспондером та зчитувачем є завади, які повинні обмежувати електромагнітні ко-
ливання. В якості тестових об’єктів були обрані активний домофонний ключ, та мітка 
у формі електронної картки, яка успішно пройшла процес ідентифікації. В якості пе-
репони були використані наступні елементи – колода гральних карт, яка за товщиною 
приблизно відповідає радіусу дії зчитувача системи, та сталевої кришки у формі ко-
ла, яка повинна відігравати роль металевого екрану. 

В результаті, виявлено, що система радіочастотної ідентифікації при викори-
станні ключа та мітки у формі картки зчитує безперешкодно дані, якщо в якості пере-
пони є колода гральних карт. 
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