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(21)20031211424 
(22) 11.12.2003 
(24) 16.08.2004 
(46) 16.08.2004, Бюл. № 8. 2004 р. 
(72) Іващук Вячеслав Віталійович, Ладанюк Анато-
лій Петрович, Кишенько Василь Дмитрович 
(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ 
ТЕХНОЛОГІЙ 
(57) Спосіб адаптивної селекції об'єктів, що вклю-
чає виділення значень інтегрованих сигналів з 
наступним визначенням сигналу селекції для кож-
ного об'єкта, який в ідр і зняється тим, що послідо-

вності даних по входу та виходу об'єкта сегменту-
ють за даними про час запізнення в досліджуваних 
каналах, поданими у вигляд, перетвореного в ор-
тогональному базисі за обраною сплеск-функцією 
обробки та домінуючою частотою вхідного сигна-
лу, для перетворення вихідного сигналу спектри 
представляють за поведінкою у часі та підлягають 
аналізу, опрацьовані представлення подають у 
компаратор для визначення конструкції та пара-
метрів моделі, а визначений час запізнення в ка-
налі передають на сегментацію 

Винахід відноситься до автоматики, зокрема 
до способів селекції об'єктів управління, і може 
бути використаний в адаптивних системах та сис-
темах ідентифікації технологічних, хімічних, елек-
тричних та інших об'єктів. 

ВІДОМИЙ "Способ спектрального анализа слу-
чайных сигналов и устройство его осуществления" 
за а.с. №1803880, МПК5 001?^ 23/16, бюл. №11, 
1993р., де для аналізу спектра використовується 
швидке перетворення Фур'е Приведений винахід 
не дозволяє встановлювати точне частотно-
часове положення змін в сигналі, як наслідок, -
фронт зміни досліджуваного зразка виявляється 
"розмазаним" у спектрі. 

Найбільш близьким за технічним спрямуван-
ням і прийнятий за прототип є "спосіб селекції об'-
єктів" за патентом ІІА 47843 А, бюл. №7, 2002р 
МПК6 С06К 9/00, який включає вплив на об'єкт 
селекції вхідними сигналами, виділення значень 
інтегрованих сигналів на момент початку й закін-
чення заданих інтервалів часу селекції з наступ-
ним визначенням сигналу селекцп для кожного 
об'єкта і їх порівняння. 

Недоліками приведених способів є: 
селекція об'єкта відбувається при активному 

впливі на об'єкт додаткових управляючих сигналів 
що можуть спричиняти негативний вплив на сис-
тему: 

недостатній нформаційнии базис для стійкої 
роботи системи розпізнавання при застосуванні до 
нелінійних залежностей із швидкою динамікою 
міжпараметричних зв'язків 

В основу винаходу було покладено задачу 
розширення спектра використання та покращенню 
вибіркової здатності способу селекції об'єктів. 

Поставлена задача вирішується тим що 
виділяються значення інтегрованих сигналів з на-
ступним визначенням сигналу селекції для кожно-
го об'єкту. 

Згідно з винаходом послідовності даних по 
входу та виходу об'єкта сегментуються за даними 
про час запізнення в досліджуваних каналах, по-
дані у вигляді перетвореного, в ортогональному 
базисі, за обраною сплеск-функцією обробки та 
домінуючою частотою вхідного сигналу, для пере-
творення вихідного сигналу, спектри представля-
ються за поведінкою у часі та підлягають аналізу, 
опрацьовані представлення подаються у компара-
тор для визначення конструкції та параметрів мо-
делі, а визначений час запізнення в каналі пере-
дається на сегментацію. 

Причинно-наслідковий зв'язок між ознаками, 
що пропонується і результатом, що очікується на-
ступний. 

Використовується пасивне спостереження за 
вхід-вихідними сигналами об'єкта з подальшим їх 
поділом за часом Тс на інформаційні блоки, при-
чому Т с > Т т а х (Т с - час спостереження, Т т а х -
максимально можливе значення запізнення 
об'єкту, що встановлюється, попередньо, 
дослідником та коригується під час роботи систе-
ми розпізнавання Т 3 ) . Такий підхід запобігає нега-



з 

тивному впливу на об'єкт, що спричинюється кон-
трольними сигналами активної ідентифікації і не 
може бути використаний при проведені оператив-
ної ідентифікації під час функціонування техно-
логічних об'єктів. 
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