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pereraspredelenye Between forms of energy fluctuations of the system. Shown , that own way to deposit in the forces of the 
Coriolis domynyruyut pereraspredelenyy Between forms of energy fluctuations , vhodyat Since equation for lyneynom level. 
Otmecheno , that in the event of availability of freely edges sovokupnaya of action Coriolis force and nonlinear mechanisms 
manifested more. 

Keywords: pipe with fluid flowing, nonlinear oscillation system, different ways of fixing the pipeline, nonlinear mecha-
nisms, Coriolis force, the redistribution of power between the natural vibration modes of the system. 
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КАСКАДНО-КОМБІНОВАНІ МЕТОДИ СТИСНЕННЯ ПРИ ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ 

У СИСТЕМАХ УПРАВЛІННЯ  
 

У статті розглянуті можливості використання комбінованих, каскадних та каскадно-комбінованих 
методів стиснення даних при передачі в системах управління. 
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Вступ 
Комбіновані методи стиснення це новий клас 

способів стиснення інформації. При цьому стиснен-
ні первинний інформаційний масив одночасно стис-
кається за допомогою двох методів стиснення. Кас-
кадні методи використовують також два або більше 
методів стиснення, але при цьому стиснення відбу-
вається каскадом – спочатку одним методом, потім 
іншим. Каскадно-кобіновані методи використову-
ють комбінацію комбінованих та каскадних методів 
стиснення. 

Основна частина 
Основною умовою стиснення без втрат інфор-

мації є рівність кількості інформації у первинному 
та вторинному (стиснутому) інформаційних пото-
ках, тобто I вх =I вих.  

Якщо зазначити через 
M jI y( )  кількість інфор-

мації, що міститься в j-й матриці, та через I y j( )
0

 – 

кількість інформації, що міститься в одиночних 
елементах, тоді кількість інформації у вихідному 
інформаційному потоці [1]: 

 
 


N

j

N

j

j j

j
jMbux yIyII

0
2

0

2

01 1
)()(
                  (1) 

де 
2

0jN  – кількість одиночних елементів у вихідному 

інформаційному потоці; 
2
jN  – кількість матриць 

різної розмірності у вихідному інформаційному по-
тоці. 

Час передачі вхідного та вихідного потоків для 
матричних методів стиснення визначиться відповід-
но як [2]: 

BXT =
1 1N t ,                              (2) 

BUX k jT N n n n tj    [ ( ... )]2 1 2
0 ,           (3) 

де 
1N  – кількість елементів вхідного потоку; 

1 2n n nk, ,...,  – число матриць різної розмірності; 1t  
і 

jt  – час передачі одного елемента відповідно вхід-

ного та вихідного інформаційних потоків, 
2

0jN  – 
кількість одиночних елементів у вихідному інфор-
маційному потоці. 

Коефіцієнт стиснення для матричних методів: 
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або, приймаючи 1t t j , одержуємо 
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N n n nk


   

1
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,                   (5) 

Комбіновані методи стиснення – це новий 
клас методів стиснення інформації. З них як прик-
лад можна навести лінійно-матричне стиснення 
інформації, при якому первинний інформаційний 
масив стискається за допомогою додаткових елеме-
нтів, якими позначають повторення елементів у ря-
дках порівняно з попереднім (наприклад, символами 
К-2, L-3, М-5 та в обмежених ділянках – матрицях – 
символами Х-2х2, У-2х5, Z-3х5). До лінійно-
матричних методів стиснення відносяться поздовж-
ньо-матричне і поперечно-матричне стиснення, ко-
ли поздовжнє (поперечне) та матричне стиснення 
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використовуються одночасно. При цьому, на відмі-
ну від матричного стиснення, крім матриць розмір-
ності m1xm2 – число рядків і стовпців, уведені мат-
риці розмірності 1хm2 (або, при поперечно-
матричному стисненні m1х1). Таким чином, кіль-
кість інформації у вихідному потоці: 
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де 
2

0jN  – кількість одиночних елементів у вихідно-

му потоці; nn  – кількість матриць з одним рядком; 

1 2n n nk, ,...,  – кількість матриць різних розмірів, К = 
{1,2,...,q}, тут q q q 

2 1
, 

1q  i 
2q   – алфавіти, що 

використовуються для кодування вхідного та вихід-
ного інформаційних потоків відповідно, де  викори-
стовується також для кодування одиничних елемен-
тів вихідного інформаційного потоку. 

Час передачі всього інформаційного масиву 
вихідного потоку: 

BUX n k jT N n n n n tj     [ ( ... )]2 1 2
0 ,  

де 
jt  – час передачі одного елемента вихідного по-

току, а коефіцієнт стиснення при 
1t t j [4]: 
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де 
1N  – кількість елементів вхідного потоку; 

2
0jN – 

кількість одиночних елементів у вихідному потоці; 

nn  – кількість матриць з одним рядком; 

1 2n n nk, ,...,  – кількість матриць різних розмірів. 
Каскадні методи застосовуються для збіль-

шення коефіцієнта стиснення [3]. При цьому, як 
правило, використовуються комбінації лінійних і 
матричних методів. Можна утворити такі каскадні 
методи стиснення, як кодо-зонний, кодо- та зонно-
матричні тощо. 

При використанні послідовного кодового і ма-
тричного методів стиснення отримують каскадний 
кодо-матричний метод.У цьому випадку вхідний 
інформаційний потік підлягає кодовому стисненню, 
а потім – матричному. При цьому коефіцієнт стис-
нення буде дорівнювати добутку: 
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де N1 – загальна кількість елементів (символів) вхі-
дного інформаційного потоку; N2 – число одиноч-
них елементів (символів) у вхідному інформаційно-
му потоці; n1, n2, . . . , nk – число матриць різної роз-
мірності; k={1,2, . . . , q}, тут q=q2-q1; q2 – алфавіт, 
що використовується для кодування вихідного (вто-
ринного) інформаційного потоку; q1 – частина алфа-

віту q2, що використовується у вторинному потоці 
для кодування одиночних символів (а також, алфа-
віт вхідного інформаційного потоку) [4]. 

Каскадно-комбіновані методи стиснення 
поділяються на кодо-поздовжньо-матричне і кодо-
поперечно-матричне стиснення, тому що такі мето-
ди передбачають на першому етапі кодове стиснен-
ня, а на другому комбіноване – поздовжньо-
матричне (або поперечно-матричне) стиснення. Ко-
ефіцієнт стиснення визначається добутком коефіці-
єнтів стиснення і поздовжньо-матричного (попереч-
но-матричного), тобто: 

 
,               (8) 

або 
 
 
 

 
де N1 – загальна кількість елементів (символів) 

вхідного інформаційного потоку; 
            – число одиночних елементів (символів) 

у вхідному інформаційному потоці; k ={1, 2, . . . , q},  
тут q=q2-q1; q2 – алфавіт, що використовується для 
кодування вихідного (вторинного) інформаційного 
потоку; q1 – частина алфавіту q2, що використову-
ється у вихідному інформаційному потоці для коду-
вання одиночних символів; nn – число матриць роз-
мірності 1xm2 (при кодо-поздовжньо-матричному 
стисненні), або розмірності m1x1 (при кодо-
поперечно-матричному стисненні). 

Розраховані залежності коефіцієнта стиснення 
(Кст) від довжини інформаційного масиву при алфа-
віті q=8 та q = 16. 

Висновки 
Запропоновано комбінований метод стиснення 

інформації, при якому первинний інформаційний 
масив одночасно стискається за допомогою додат-
кових елементів двома методами стиснення, зокрема 
лінійно-матричним. Отримано значення коефіцієн-
тів стиснення для цього методу стиснення інформа-
ції. При цьому коефіцієнт стиснення досягає зна-
чення 10,5 для алфавіту q=8 та 11,68 для алфавіту 
q=16. 

Запропоновано каскадний метод стиснення ін-
формації при передачі, при якому первинний інфор-
маційний масив підлягає послідовному стисненню 
двома методами: кодовим та матричним. Отримано 
значення коефіцієнтів стиснення для каскадного 
методу стиснення інформації. При цьому коефіцієнт 
стиснення досягає значення 14,68 для алфавіту q=8 
та 20,25 для алфавіту q=16. Запропоновано каскад-
но-комбінований метод стиснення інформації, який 
використовує комбінацію каскадного, лінійного та 
матричного методів стиснення.  
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Рис. 1. Графік залежності коефіцієнта стиснення від довжини інформаційного масиву при алфавіті q=16 

1-Лінійний з ρ; 2-Лінійний з x, y, …, z; 3-Кодовий; 4-Матричний; 
5-Кодо-матричний; 6-Лінійно-матричний; 7-Кодо-лінійно-матричний 
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Рис. 2. Графік залежності коефіцієнту стиснення від довжини інформаційного масиву при алфавіті q=8 
1-Лінійний з ρ; 2-Лінійний з x, y, …, z; 3-Кодовий; 4-Матричний; 

5-Кодо-матричний; 6-Лінійно-матричний; 7-Кодо-лінійно-матричний 
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Отримано значення коефіцієнтів стиснення для 
каскадно-комбінованого методу стиснення інфор-
мації. При цьому коефіцієнт стиснення досягає зна-
чення 16,8 для алфавіту q=8 та 19,28 для алфавіту 
q=16. Це дозволить використовувати зазначені вище 
методи стиснення в системах управління для збіль-
шення швидкості передачі оперативної інформації.  
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КАСКАДНО-КОМБИНИРОВАННЫЕ МЕТОДЫ СЖАТИЯ ПРИ ПЕРЕДАЧЕ ДАННЫХ В СИСТЕМАХ 

УПРАВЛЕНИЯ 
Б.Ю. Жураковський 

В статье рассмотрены возможности использования комбинированных, каскадных и каскадно-комбинированных 
методов сжатия данных при передаче в системах управления. 

Ключевые слова: сжатие информации, коэффициент сжатия, количество информации, время передачи, входной 
поток, алфавит кода. 

 
CASCADE-COMBINED METHODS OF COMPRESSION AT COMMUNICATION OF DATA IN SYSTEMS 

MANAGEMENTS 
B.Yu. Zhurakovsky 

At possibilities of the use of the methods of compression of data combined, cascade and cascade-combined are considered 
the article at a transmission in control system. 

Keywords: compression of information, aspect ratio, information content, time of transmission, input stream, alphabet of 
сodе. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ГРАФІЧНИХ МОДЕЛЕЙ В ОПИСІ 
ІНФОРМАЦІЙНИХ КОМПОНЕНТ РОЗПОДІЛЕНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ 

РУХОМИМИ ОБ’ЄКТАМИ 
 

У статті досліджуються теоретичні особливості графічних моделей, доводиться твердження, в 
якому сформульовано умову, при якій можна побудувати ізоморфні підграфи основного графу, що з точки 
зору інтерпретації, яка прийнята в роботі, означає - існує можливість побудувати еквівалентні послідов-
ності розв’язків, що відповідають одній задачі. Це приводить до можливості побудови зв’язки задачі у ви-
гляді ланцюгів. Доводиться твердження про умови переходу від графу до структурної моделі, яка описує 
можливі способи розв’язку деякої задачі. 
 

Ключові слова: графічні моделі, розподілена система управління, рухомі об’єкти, процес розв’язку за-
дачі. 
 
 


