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АНОТАЦІЯ 

В роботі розглянуто процес авторизації в СКУД шляхом  використання 

акустичних сигналів, особливу увагу присвячено аналізу особливостей обміну 

акустичними інформаційними сигналами, розглянуто методики корекції 

помилок при дискретизації акустичних сигналів, виконано синтез акустичного 

методу авторизації  в СКУД. На основі отриманих даних розроблено основні 

принципи нової методики і зроблено відповідні висновки. 

Робота складається зі вступу, чотирьох розділів, що містять 20 рисунків, 

3 таблиці, висновків та списку використаних джерел, що містить 22  

найменувань. Загальний обсяг роботи становить 75 аркушів. 
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АННОТАЦИЯ 

В работе рассмотрен процесс авторизации в СКУД путем использования 

акустических сигналов, особое внимание посвящена анализу особенностей 

обмена акустическими информационными сигналами, рассмотрены методики 

коррекции ошибок при дискретизации акустических сигналов, выполнен 

синтез акустического метода авторизации в СКУД. На основе полученных 

данных разработаны основные принципы новой методики и сделаны 

соответствующие выводы. 

Работа состоит из введения, четырех глав, содержащих 20 рисунков, 3 

таблицы, заключения и списка использованных источников, содержит 22 

наименований. Общий объем работы составляет 75 листов 
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ANNOTATION 

The author considers the process of authorization in ACS by using acoustic 

signals, special attention is paid to the analysis of features of exchange of acoustic 

information signals, the methods of error correction in the sampling of acoustic 

signals, the synthesis of acoustic authorization method in ACS is performed. Based 

on the obtained data, the basic principles of the new methodology were developed 

and conclusions were drawn. 

The work consists of an introduction, four chapters containing, containing 20 

drawings, 3 tables, conclusions and a list of sources used, containing 22 titles. The 

total amount of work is 75 pages. 
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РЕФЕРАТ  

Дипломна робота присвячена дослідженню можливості використання 

акустичного середовища для передачі дискретної інформації в контексті 

вирішення проблеми надійності, безпечності та точності при використанні в 

СКУД, як середовища передачі інформації, а також розробці методу 

авторизації в СКУД шляхом  використання акустичного середовища для 

передачі службової інформації в дискретному вигляді 

Об’єктом дослідження в роботі є процес авторизації в СКУД шляхом  

використання акустичних сигналів. Предмет дослідження –  акустичні 

методи авторизації в СКУД.  

Мета роботи – синтез акустичного методу авторизації в СКУД. 

Як результат у роботі проведено ґрунтовний аналіз принципів роботи 

СКУД, досліджено високочастотні акустичні хвилі щодо можливості 

використання, як засобу передавання інформаційних потоків.  

На основі виконаних досліджень сформовані основні пункти алгоритму 

взаємодії контроллерів та пристроїв авторизації (мобільних телефонів) з 

використання акустичного каналу для передачі інформації в дискретному 

вигляді, а також описано основні характеристики каналів зв’язку, що необхідні 

для коректної роботи методу авторизації з використання акустичного каналу, 

теоретично розроблена схема системи СКУД з використанням акустичного 

методу авторизації.  

Галузь застосування. Матеріали роботи можуть бути використані 

практичного тестування моделі системи, а також у подальшому розгортанні 

системи контролю та управління доступом з використанням акустичного 

методу авторизації в рамках сучасного підприємства.  

Ключові слова: акустичний метод авторизації, система контролю та 

управління доступом, безпека підприємства,  загроза несанкціонованого 

доступу, об’єкт фізичної безпеки, СКУД,.  
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СКУД –  Система контролю та управління доступом 

ТПКП – точка проходу контрольного пункту 

ПІ – Персональний ідентифікатор («proximity» картки, брелки тощо ) 

ПЗВ – Пристрій захисного вимкнення (протипожежний) 

IGE – Infinite Garble Extension 

АЦП – аналогово-цифровий перетворювач 

LUT – Look-Up Table  

Hi-Fi – High Fidelity 
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ВСТУП 

 

А к т у а л ь н і с т ь т е м и. Людина є головною ланкою будь-якого 

виробничого та інтелектуального процесу сучасного суспільства. Однак якщо 

велика кількість індивідуумів об'єднати, наприклад, для організації 

промислового виробництва середніх розмірів, то практично завжди виникають 

складнощі з управління сформованим трудовим колективом, що негативно 

впливають на виробничий процес. Причина виникнення складнощів полягає в 

тому, що людина - це жива істота, яка не тільки здійснює трудову діяльність; 

людина хоче жити і повинна підтримувати життєдіяльність свого організму. 

Ясно, що люди хворіють, спізнюються на роботу, прогулюють і т.д. Ситуація 

ускладнюється тим, що ніхто з прогульників не хоче, щоб його піймали на 

гарячому і використовує всі свої інтелектуальні можливості для приховування 

фактів порушення трудової дисципліни. 

У всі часи людської історії для організації виробничого процесу 

використовувалися додаткові людські ресурси і тільки останнім часом 

з'явилися електронні системи, що дозволяють автоматизувати організацію 

робочого процесу. Організація процесу праці та його обліку за допомогою 

електронних систем дозволяє відмовитися від додаткових витрат на 

утримання людей, які здійснюють контроль, а також підвищити 

рентабельність і ефективність виробництва.  

В якості систем, що здійснюють пропускний режим, а також в рамках 

своїх можливостей самостійно керуючих людськими ресурсами підприємств, 

сьогодні використовуються системи контролю доступу. 

На жаль, комерційні організації, а тим більше самі виробники систем 

контролю і управління доступом не пропонують жодних статистичних даних 

про проникненнях сторонніх на об'єкти і викликаних ними втрати. Це лише 

говорить нам про те, що ці втрати є, і, причому, досить істотні. У зв'язку з цим, 
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перед керівниками великих і не дуже організацій стоять перш за все дві 

основні проблеми: 

 контроль фізичного доступу в приміщення організації (з різним 

рівнем доступу самих працівників в різні приміщення). 

 контроль за наявністю і знаходженням персоналу в межах офісу 

компанії (особливо актуально якщо офіс розташовується на кількох поверхах 

або в кількох будівлях). 

М е т а  і  з а в д а н н я  д о с л і д ж е н н я. Метою є синтез акустичного 

методу авторизації  в СКУД. Для досягнення цієї мети в роботі було вирішено 

такі завдання:  

1) Виконано аналіз принципів побудови СКУД; 

2) Виконано аналіз особливостей обміну акустичними 

інформаційними сигналами; 

3) Розглянуто методи корекції помилок при дискретизації 

акустичних сигналів; 

4)  Виконано синтез акустичного методу авторизації в СКУД;  

Виходячи з цього, у роботі об’єктом дослідження в роботі є процес 

авторизації в СКУД шляхом  використання акустичних сигналів.  

Предмет дослідження – акустичні методи авторизації в СКУД. 

М е т о д и   д о с л і д ж е н н я. Для вирішення означеного вище наукового 

завдання в роботі використані методи інформаційного пошуку та системного 

аналізу, а також методи експериментального дослідження.    

Н а у к о в а   н о в и з н а   о д е р ж а н и х   р е з у л ь т а т і в. Новими 

науково-обґрунтованими результатами, які отримані в роботі, є:   

1) можливість використання  високочастотних акустичних хвиль, як 

засобу для обміну інформаційними потоками; 

2)  алгоритм взаємодії контроллера та пристрою ідентифікації з 

можливим використанням в СКУД;  

П р а к т и ч н е   з н а ч е н н я   о д е р ж а н и х   р е з у л ь т а т і в.  

 Матеріали роботи можуть бути використані для практичного тестування 
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моделі системи, а також у подальшому розгортанні системи контролю та 

управління доступом з використанням акустичного методу авторизації в 

рамках сучасного підприємства. 
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Розділ 1. СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ТА УПРАВЛІННЯ 

ДОСТУПОМ 

1.1.  Застосування системи контролю та управління доступом 

 

Системою контролю та управління доступом (СКУД) називається 

сукупність програмно-технічних засобів і організаційно-методичних заходів, 

за допомогою яких вирішується завдання контролю і управління 

відвідуванням окремих приміщень, а також оперативний контроль 

переміщення персоналу і часу його перебування на території об'єкта[1].  

Будь-яка система контролю і управління доступом – це, як замок на 

дверях. Під визначенням замка може ховатися маса пристроїв, що 

перегороджують прохід на об'єкт (територію, будівлю, приміщення).  

 

 

Рис. 1.1 Пункт пропуску 

 

 Сучасна СКУД призначена для того, щоб автоматично пропускати тих, 

кому це належить, і не пропускати тих, кому це заборонено. СКУД дозволяє в 

будь-який час забезпечити контроль за ситуацією, порядок, безпеку персоналу 

і відвідувачів, збереження матеріальних цінностей та інформації. Всі 

відмінності існуючих систем полягають в тому, наскільки надійно, якісно, і 

зручно для користувача здійснюються функції системи контролю доступу. 
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Також будь-яка СКУД має на увазі ключ від замка - електронний 

ідентифікатор, який служить для визначення прав доступу його власника. Це 

може бути «proximity» картка чи брелок, в якості ідентифікатора може 

використовуватися код, що набирається на клавіатурі, або ряд біометричних 

ознак людини - відбиток пальця, малюнок сітківки або райдужної оболонки 

ока. Один і той же електронний ключ може відкривати як одні двері, так і 

служити "ключем" для декількох дверей. Для тимчасових співробітників і 

відвідувачів оформляються тимчасові або разові "перепустки" - картки з 

обмеженим доступом і терміном дії. 

Зчитувач - пристрій призначений для читання ідентифікаційного коду з 

електронного ключа. При використанні системи управління доступом 

нормальним станом двері вважається закрите, тому використовуються 

датчики положення дверей. У СКУД можуть використовуватися будь-які типи 

датчиків - кінцеві вимикачі, геркони, сповіщувачі охоронної сигналізації. На 

підставі даних, що надходять від цих датчиків, система аналізує стан дверей, 

в разі необхідності, звуковим сигналом інформує про те, що її слід закрити. 
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1.2. Загальний опис можливостей систем контролю та управління 

доступом 

 

Існують різні конфігурації систем контролю доступу в приміщення: самі 

прості розраховані всього на одні вхідні двері, а самі складні призначені для 

контролю та управління доступом на великих об'єктах - банках, заводах чи 

підприємствах. При цьому самий простий варіант СКУД вдає ззовні виглядає, 

як звичайний домофон. Незалежно від конфігурації СКУД, кожна подібна 

система складається з декількох обов'язкових вузлів, це - контролери для 

управління, зчитувачі для ідентифікації, а також всілякі виконавчі пристрої 

обмеження доступу: турнікети, електромагнітні замки і засувки. Електронні 

безконтактні карти в якості перепусток є найпоширенішим і зручним засобом 

ідентифікації в системах контролю доступу[2]. 

Працює система контролю і управління доступом в такий спосіб: на 

прохідній підприємства, при вході в відповідному приміщенні 

встановлюються засоби контролю доступу: електромеханічні турнікети, 

електромеханічні або електромагнітні замки, зчитувачі безконтактних карт. 

Всі ці пристрої підключаються до контролерів СКУД. Контролери призначені 

для прийому і аналізу інформації про прикладені ПІ, а також для управління 

різними виконавчими пристроями. До складу обладнання системи контролю 

доступу можуть входити 2 типу контролерів: контролери замку і контролери 

турнікета, кожен з яких відповідає за контроль роботи власного вузла. 

Кожному співробітнику підприємства видається персональний ідентифікатор, 

найчастіше це виявляється безконтактна карта доступу - пластикова картка з 

унікальним електронним кодом (Proximity карта). Але можливо і застосування 

магнітних карт або так званих Touch memory пристроїв. Цей ідентифікатор 

одночасно є пропуском на прохідній організації і ключем від тих приміщень, 

куди співробітникові дозволений доступ. 

Для проходу через турнікет або входу в відповідальне приміщення 

працівники підприємства повинні піднести свою карту доступу до зчитувача, 
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після чого зчитувач передає код пред'явленої карти в контролер, а контролер 

доступу приймає рішення про дозвіл або заборону проходу на підставі 

закладеної в нього інформації. У разі якщо доступ дозволений, система 

контролю доступу автоматично розблокує турнікет або замок на двері.  

Так, наприклад, контролер СКУД може бути запрограмований на пропуск 

конкретних співробітників в певні приміщення тільки в задані проміжки часу, 

скажімо, з 9 до 18 годин. До контролера СКУД також можна підключити 

охоронну сигналізацію, до складу якої входять охоронні датчики. Всі події, 

пов'язані з проходами через контрольні пункти фіксуються в пам'яті системи 

управління доступом і можуть використовуватися для автоматизованого 

обліку робочого часу, а також для отримання звітів по дисципліні праці або 

для можливих службових розслідувань на підприємстві[12]. Також за 

допомогою СКУД можна здійснювати контроль в'їзду автотранспорту на 

територію об'єкта, в цьому випадку після пред'явлення персонального 

ідентифікатора відбувається відкриття воріт або підйом шлагбаума. 
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1.3 Наявні проблеми в сучасних системах контролю 

 та управління доступом 

 

До питання забезпечення безпеки, за визначенням, потрібно підходити з 

усією серйозністю і уважністю. Система контролю і управління доступом, 

встановлена без уваги до важливих деталей не тільки не забезпечить безпеки, 

але і створить безліч уразливих місць [3]. 

Панелі для виклику. Безліч підприємств і об'єктів оснащені панелями для 

виклику. Це дуже зручно, тому що можна спілкуватися з відвідувачем і 

дистанційно керувати дверним замком. Однак, мало кому приходить в голову, 

що типова виклична панель легко відкриває двері, навіть без участі власника. 

Для цього зломщикові навіть не потрібно застосовувати спеціальне 

обладнання, допоможе звичайна викрутка. Відкрутив панельку, замкнув 

проводок і проходь. 

Контролер-зчитувач. Контролер і зчитувач «в одному флаконі» річ дуже 

зручна особливо для інсталяторів, тому як істотно спрощує схему роботи і 

підвищує прибутковість проекту. Ось тільки захисту від несанкціонованого 

проникнення годі й чекати. Тому як схема злому ще простіше, ніж у панелі, 

тільки виробник ще й вказав лінію до замку на роз'ємі, ну щоб зовсім проблем 

не було. 

Резервування живлення. СКУД облаштовується по розподіленої 

топології, однак електроживлення за такою ж топології будувати не слід. 

Електроживлення повинно здійснюватися від централізованого резервованого 

джерела, або від місцевого джерела безперебійного живлення на акумуляторі. 

В іншому випадку, щоб відкрити двері не знадобиться навіть викрутка. 

Все набагато простіше. Пара невеликих відрізків кабелю перетином 10 мм 2, 

зачищених з обох кінців, - і звичайна кнопка для дзвінка відмінно допоможе 

для включення в будь-яку розетку поблизу двері, яку потрібно відкрити. 

Проектувальники і монтажники зазвичай не обтяжують себе пошуками 

надійних ліній живлення і живлять контролер від найближчих розеток. І тоді 
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при включенні в розетку кінців кабелю і замиканні кнопки, якщо проводка не 

загориться, то спрацює автомат захисту і відключиться живлення. Живлення 

нема –  замок відкритий! 

На сучасних об'єктах де встановили протипожежний ПЗВ зловмисники 

швидше за все будуть діяти за вже відомою схемою[11]. Швидше автомата 

захисту спрацює протипожежний ПЗВ і відключить весь поверх, а то й всю 

будівлю повністю. Замок відкритий. 

Якщо врахувати, що відключення електроживлення це сфера 

відповідальності інженерних служб, а не служби безпеки, то такі «витівки» 

залишаться непоміченими, і будуть списані на погіршення електропроводки. 

Клонування. Контролери, як правило, використовують примітивні 

алгоритми шифрування даних під час обміну. Тому створити копію зовсім не 

складно. За допомогою зчитувачів підвищеної дальності клонування RFID-

карт простіше простого. Досить встати з таким зчитувачем неподалік від 

потрібної двері і дочекатися директора, якому напевно видали одну картку для 

відкривання всіх дверей. Причому не варто сподіватися, що доповнений 

клавіатурою зчитувач буде більш надійним, тому як процес набору коду може 

бути зафіксований так і в принципі може не бути таємницею. 
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Висновки першого розділу: 

 

Метою цієї роботи є синтез акустичного методу авторизації  в СКУД. Для 

досягнення цієї мети в роботі буде вирішено такі завдання:  

1) Буде виконано аналіз принципів побудови СКУД; 

2) Буде виконано аналіз особливостей обміну акустичними 

інформаційними сигналами; 

3) Буде розглянуто методи корекції помилок при дискретизації 

акустичних сигналів; 

4) Буде виконано синтез акустичного методу авторизації в СКУД;  
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Розділ 2. АНАЛІЗ ПРИНЦИПІВ ПОБУДОВИ СИСТЕМИ 

КОНТРОЛЮ ТА УПРАВЛІННЯ ДОСТУПОМ 

2.1. Методи авторизації користувачів 

 

На даний момент на ринку систем контролю та управління доступом 

наявні три методи авторизації:   

 Авторизація за довіреними даними  

 Авторизація за електронним ключем 

 Авторизація за біометричними даними 

Авторизація за довіреними даними. Принцип дії цього методу 

авторизації полягає у використанні того, що користувач знає, наприклад, 

пароль, фразу чи PIN-код.  

Таблиця 2.1. 

Ненадійні та надійні паролі 

Ненадійні паролі Надійні паролі 

123456789 g%0MYiM4aF#f 

password b$OJBe!^I7yK 

qwerty O&#XHhsuASTm 

Login1 nMnMdTR1*ObK 

1a2s3d4f5g d#fiANfDOnNb 

q1w2e3r4t5 Tz7#b@XbMWZf 

 

Довірені дані - частина знань, яка дозволяє індивідуальний доступу до 

певного фізичного об'єкту або інформаційної системи на базі комп'ютера. 

Паролі - це поширений засіб перевірки ідентичності користувача до 

надання доступу до інформаційних систем.  

Авторизація за електронним ключем. Принцип дії цього методу 

авторизації полягає у використанні того, що є у користувача, наприклад, 

смарт-карта або брелок для ключів. 



22 
 

 

Рис.2.1 .  Смарт картка 

Авторизація за біометричними даними. Принцип дії цього методу 

авторизації полягає у використанні того, що користувач має, наприклад, 

відбитки пальців, долоні чи сітківки перевірено біометричним вимірюванням.  

Найчастіше в системах такого типу для авторизації користувачів 

використовуюся наступні параметри:  

 Відбиток пальця (Рис. 2.2) 

  

Рис.2.2 . Відбиток пальця 

 Відбитки п’яти пальців(долоні) (Рис. 2.3) 

  

Рис.2.3. Відбитки п’яти пальців (долоні) 
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 Сканування сітківки (Рис. 2.4) 

 

Рис.2.4. Сканування сітківки 
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2.2. Принципи роботи та компоненти системи контролю та управління 

доступом 

 

 Кожен співробітник або відвідувач фірми одержує ідентифікатор 

(електронно-цифровий ключ) - брелок або  пластикову картку з записаним в її 

пам’яті індивідуальним кодом. Так звані електронно-цифрові ключі 

програмуються та видаються в результаті реєстрації  конкретних осіб в системі 

за допомогою її  засобів . Відомості та фото власника електронно-цифрового 

ключа вносяться в персональну електронну базу користувачів системи [4]. 

Персональний запис відносно співробітника і код його електронно-цифрового 

ключа співвідносяться один з одним і заносяться в спеціально організовані 

бази даних контроллерів. 

У входу в будівлю чи в приміщення, що підлягає контролю 

встановлюються пристрої, що під час сканування зчитують з карток їх 

запрограмований код та перевіряють інформацію про права доступу власника 

карти в конкретному контроллері системи. 

У системі для  кожного цифрового коду представлена відповідна 

інформація про права доступу в системі для власника  конкретної картки. На 

основі зіставлення інформації про цифровий код та конкретній ситуації, при в  

була використана картка, контроллер системи приймає рішення: дозволяє або 

Рис. 2.5 Структурна схема СКУД 
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забороняє прохід, переводить об’єкт  в режим посиленої охорони, включає 

спеціалізований сигнал тривоги і т.д. 

Всі факти використання карток доступу, а також пов'язані з цифровими 

ідентифікаторами дії (проходи, тривоги і т.д.) записуються в контролері, що в 

свою чергу передає ці події в головний журнал системи. Головний журнал з 

наявними в ньому записами про системні події пред'явлення карток, в будь-

який момент може бути  використана для отримання планових та 

позапланових звітів з обліку робочого часу, випадків порушення трудової 

дисципліни і т. д.. На сучасних підприємствах системно можна виділити 

чотири основні точки, що використовуються для контролю доступу:  

 прохідні 

 офісні приміщення 

 приміщення особливої важливості 

 в'їзди / виїзди автотранспорту.  

Невелика СКУД дозволить об’єкт від доступу небажаних осіб на його 

територію, а співробітникам можна точно вказати конкретні приміщення, в які 

їм дозволений доступ. 

Складніша система має змогу забезпечувати додатковий функціонал, крім 

простого обмеження доступу, кожному співробітнику можливо призначити 

індивідуальний почасовий графік роботи, окремо зберегти на зовнішньому 

носії інформації дані про роботу системи та  потім переглянути завантажену  

інформацію про події зібрані за певний проміжок часу. Системи також можуть 

працювати ізольовано в автономному режимі. 

Комплексні рішення СКУД дозволяють забезпечити вирішити питання 

фізичної безпеки і трудової дисципліни, дещо автоматизувати кадровий і 

бухгалтерський облік, забезпечити можливість створення  автоматизованого  

робочого  місця охоронця об’єкту. 
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Ідентифікатори користувача 

У будь-який СКУД є якийсь ідентифікатор (ключ), який служить для 

визначення прав власникові людини. Це може бути «далласовская таблетка», 

широко використовувана в під'їзних домофонах, безконтактна (proximity) 

картка або брелок, карта з магнітною смугою (зараз практично не 

використовується). Крім того, в якості ідентифікатора може 

використовуватися код, що набирається на клавіатурі, а також ряд 

біометричних ознак людини - відбиток пальця, малюнок сітківки або 

райдужної оболонки ока[5]. 

Карту або брелок можна передати, їх можуть вкрасти або скопіювати. Код 

можна підглянути або просто сказати комусь. Біометричні ознаки передати 

або вкрасти неможливо, хоча деякі з них все ж підробляються без великих 

зусиль. 

Тип використовуваного ідентифікатора багато в чому визначає 

захищеність системи від зловмисників. Наприклад, будь-який радіоаматор по 

приводиться в Інтернеті описами може легко зробити імітатор «далласовскої 

таблетки», а зберігається в ній код завжди відштампований на зворотному 

боці. 

Безконтактні картки або брелки, стандартно використовуються в 

системах доступу, підробляються трохи складніше, але також не захищені від 

цього. Сьогодні є картки з високим рівнем захищеності (використовуються 

Рис. 2.6 Види ідентифікаторів 



27 
 

потужні схеми криптографування, де ключі для шифрування може призначати 

сам користувач), але в стандартних СКУД ці рішення, як не дивно, поки 

практично не застосовуються. Біометричні ознаки підробити найскладніше 

(серед них відбитки пальців найбільш легко відтворювані). Взагалі, там, де 

потрібен високий рівень захищеності від злому, як правило, використовують 

одночасно кілька ідентифікаторів - наприклад, картку і код, відбиток пальця і 

карту або код. 

При втраті механічного ключа рекомендується змінити замок або, як 

мінімум, личину[14]. У разі електронних ідентифікаторів загублений «ключ» 

просто треба викреслити зі списку дозволених, що набагато простіше і 

дешевше. 

При виборі типу ідентифікатора необхідно враховувати: 

 В системі може бути єдина точка проходу (наприклад, турнікет на вході 

в будівлю), а користувачів може бути кілька сотень. У цьому випадку ціна 

ідентифікатора, помножена на кількість, може перевищити вартість всього 

обладнання. А якщо врахувати, що їх втрачають і ламають, то це заплановані 

витрати і на майбутнє. 

 Бажано, щоб вибрані ідентифікатори були широко доступні на ринку 

(тобто, щоб вони проводилися не єдиною в світі компанією, а мали б аналоги). 

Це запорука того, що і через кілька років буде можливість докуповувати 

потрібну кількість ключів. 

Ідентифікатором користувача називається деякий пристрій або ознака, за 

якою визначається користувач. При ідентифікації відбувається перевірка 

наявності користувача (або його ідентифікатора) в списку зареєстрованих. При 

автентифікації перевірятися приналежність висунутого ідентифікатора 

конкретного користувача. Доступ до захищеного об'єкта повинен 

здійснюватися виключно після достовірної автентифікації, яку можна зробити 

тільки на основі унікальних ознак, притаманних конкретному користувачеві. 

У всіх інших випадках може бути проведена тільки ідентифікація, що не 

виключає несанкціонований доступ. Якщо ідентифікатор переданий або 
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відомий іншому користувачеві, то він отримує доступ до захищеного об'єкта. 

У разі біометричних СКУД, ідентифікація і автентифікація відбувається 

одночасно, 

Кожен ідентифікатор в системі характеризуються конкретним 

унікальним попереднє записаним двійковим кодом. В системі кожному коду 

ставиться у відповідність інформація про права і привілеї власника 

ідентифікатора. Зараз застосовуються такі типи карт: 

 Безконтактні радіочастотні (PROXIMITY) карти - найбільш 

перспективний в даний момент тип карт. Безконтактні картки спрацьовують 

на відстані і не вимагають чіткого позиціонування, що забезпечує їх стійку 

роботу і зручність використання, високу пропускну здатність. Зчитувач 

генерує електромагнітне випромінювання частотою 125 кГц і, при внесенні 

карти в зону дії зчитувача, це випромінювання через вбудовану в карті антену 

живить чіп карти[15]. Отримавши необхідну енергію для роботи, карта 

пересилає на зчитувач свій ідентифікаційний номер на частоті, 62,5 кГц. 

 Магнітні картки - найбільш широко поширений варіант. Існують карти 

з низько коерцитивною і високо коерцитивною магнітною смугою і з записом 

на різні доріжки. 

 Карти Віганд - названі по імені вченого, який відкрив магнітний сплав, 

у якого прямокутної петлею Гистерезиса. Усередині карти розташовані 

відрізки дроту з цього сплаву, які, при переміщенні повз них голівки, що 

зчитує, дозволяють вважати інформацію. Ці карти довговічніші, ніж магнітні, 

але і більш дорогі. Один з недоліків - те, що код в карту занесений при 

виготовленні раз і назавжди. 

 Штрих-кодові карти - на карту наноситься штриховий код. Існує більш 

складний варіант - штрих-код закривається матеріалом, прозорим тільки в 

інфрачервоному світлі, зчитування відбувається в ИК-діапазоні. 

 Ключ-брелок "Touch memory" - металева таблетка, усередині якої 

розташований чіп ПЗУ. При торканні таблетки зчитувача, з пам'яті таблетки в 

контролер пересилається унікальний код ідентифікатора. 
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Одна і та ж картка може відкривати як одні двері, так і служити «ключем» 

для кількох дверей. Для тимчасових співробітників і відвідувачів 

оформляються тимчасові або разові «пропуску» - картки з обмеженим 

терміном дії. 

 

Зчитувачі (рідери) 

Пристрій, призначений для зчитування інформації з ідентифікатора, і 

передачі цієї інформації в контролер СКУД. Залежно від принципів роботи 

ідентифікатора змінюється і технологія зчитування коду. Для «далласовскої 

таблетки» це два електричних контакту, виконаних у вигляді лузи, для 

proximity карти це вже досить складний електронний пристрій, а для 

зчитування, наприклад, малюнка райдужної оболонки ока до складу зчитувача 

входить мініатюрна телевізійна камера. 

Зчитувач, за визначенням, має бути доступний зовні приміщення, прохід 

в яке необхідно отримати. Звідси і комплекс вимог. Якщо зчитувач 

встановлюється на вулиці (в'їзні ворота, вхідні двері будівлі), то, як мінімум, 

він повинен витримувати суворі кліматичні навантаження -жару і холод, сніг і 

дощ. А якщо прилегла територія не перебуває під наглядом, то ще буде 

потрібно і додаткова міцність для стійкості проти механічних пошкоджень. 

Найбільш вандалостійкими можуть бути зроблені зчитувачі 

безконтактних карт. Якщо суцільний корпус з нержавіючої сталі здається вам 

недостатньо захищеним, ви можете замурувати зчитувач в бетонну стіну або 

помістити за шаром міцного пластику товщиною в пару сантиметрів - при 

такому способі установки пошкодити зчитувач без спеціального інструменту 

вже неможливо. А самому зчитувача такий захист нічим не заважає. 

Рис. 2.7 Зчитувачі 
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Біометричні зчитувачі на сьогоднішній день все ще дуже дороги, тому їх 

застосування повинно бути обґрунтовано реальною необхідністю. Крім того, 

їм властиві ще деякі недоліки: 

 Порівняно великий час ідентифікації - від десятих часток до одиниць 

секунд. Для великого потоку людей на заводській прохідній це може 

виявитися неприйнятним. 

 Всі вони не розраховані на вуличне застосування.  

 Зчитувачі відбитків пальців викликають у людей певний дискомфорт, 

хоча, по правді сказати, жоден із сучасних дактилоскопічних зчитувачів не 

зберігає самі відбитки пальців, а тільки якусь їх математичну модель, за якої 

відбиток не відновлюється.  

 

Рис. 2.8 Контролер 

Достовірність розпізнавання людини за біометричними ознаками ще 

жоден рік буде відрізнятися від одиниці, що також може створити певні 

незручності.  

Контролери 

Контролери СКУД використовуються для обробки інформації, що 

надходить від інших пристроїв[13]. Результатом обробки є рішення 

управління виконавчим пристроєм.  За використаним способом управління 

контролери СКУД поділяються на три класи:  

 Автономні 

 централізовані (мережеві) 

 комбіновані[8].  

Автономні (самостійні) контролери СКУД вдають із себе кінцеві 

пристрої, які обслуговують найчастіше одну точку проходу. Подібні типи 
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контролерів виконуються різне виконання - суміщені зі зчитувачем, вбудовані 

в електромагнітний замок і так далі. Використовуються самостійні контролери 

для обслуговування невеликої кількості користувачів (не більше п'ятисот) на 

об'єктах з малою кількістю точок проходу. 

Мережеві (централізовані) контролери працюють в єдиній мережі під 

управлінням одного або декількох комп'ютерів, на які встановлюється 

спеціальне програмне забезпечення. Такі контролери дозволяють створити 

розгалужену мережу СКУД, що забезпечують керівництво додатковими 

функціональними можливостями, серед яких можна відзначити наступні, що 

використовується найчастіше: 

- Позиціонування відвідувача або співробітника 

- Ведення автоматичного обліку табеля робочого часу 

- Контроль часу приходу і відходу співробітників. 

До того ж мережеві контролери можна інтегрувати і з іншими системами 

- наприклад, з охоронною сигналізацією або системою розблокування дверей 

при пожежі. 

Комбіновані контролери поєднують в собі особливості мережевих і 

автономних контролерів. Такі контролери не втрачають працездатності при 

відсутності зв'язку з комп'ютером, що управляє, на відміну від мережевих 

контролерів. 

 Впровадження контролю доступу з системою обліку робочого часу 

допоможе вирішити ряд завдань: 

- Забезпечення безпеки компанії 

- Підвищення дисципліни 

- Виявлення прогулів і запізнень 

- Введення відрядної оплати праці 

- Справедливе нарахування заробітної плати 

Це основна частина системи. Саме контролер приймає рішення, 

пропустити чи ні людини в дану двері. Контролер зберігає у своїй пам'яті коди 

ідентифікаторів зі списком прав кожного з них. Коли ви пред'являєте 
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ідентифікатор, лічений з нього код порівнюється з зберігаються в пам'яті, на 

підставі чого приймається рішення про те, відкрити двері або ворота, або не 

відкривати. 

Оскільки контролер виконує такі важливі функції, його треба 

розміщувати в захищеному місці, як правило, усередині приміщення, вхід в 

яке він охороняє. Інакше не потрібні ніякі ідентифікатори - зловмисник знайде 

дроти від електрозамку і відкриє його, незважаючи ні на які «розумові 

здібності» контролера. 

Контролер для своєї роботи вимагає електроживлення, тому дуже 

важливо, щоб він міг працювати навіть в разі аварії електромережі (а таку 

аварію може організувати і зловмисник). Професійні контролери, як правило, 

мають власний акумулятор, який підтримує працездатність контролера від 

декількох годин до декількох діб. Якщо застосовується зовсім простий 

автономний контролер без власного блоку живлення, то краще не живити 

його від звичайного адаптера для електронних іграшок, що включається в 

розетку, - є сенс придбати джерело безперебійного живлення, спеціально для 

цього призначений.  

 

Рис. 2.9 Електронний замок 

Замки. 

Якщо завдання СКУД полягає в обмеженні проходів через звичайні двері, 

то виконавчим пристроєм буде електрично керований замок або клямка.  

Засувки недорогі, легко встановлюються майже на всі двері, а оскільки 

зазвичай ставляться в одвірку, то не вимагають гнучкого підведення живлення 
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до самих дверей. За захищеності від злому це найгірший з варіантів, тому 

рекомендується використовувати електрозащіпки там, де ймовірність злому з 

боку зловмисника мінімальна - зазвичай це двері всередині офісу. На ніч 

обладнані електричною клямкою двері зазвичай замикають механічним 

ключем. 

Слід зазначити, що електрозащіпки, як і інші типи замків, бувають 

відкриваються напругою (тобто двері відкриються при подачі напруги 

живлення на замок) і закриваються напругою. Останні відкриваються, як 

тільки з них знімається напруга живлення. За вимогами пожежного нагляду, 

всі двері, які використовуються для виходу в разі пожежі, повинні бути 

обладнані запірними пристроями, замикаються напругою. 

Електромагнітні замки також не є ідеальним варіантом запірного 

пристрою, але теж порівняно недорогі і в деяких випадках дуже зручні в 

установці. По можливості монтувати їх краще з внутрішньої сторони дверей. 

Майже всі вони відносяться до групи замків, замикаються напругою, тобто 

придатні для установки на шляхах евакуації при пожежі. 

Електромеханічні замки бувають самих різних типів. Як правило, можна 

вибрати досить стійкий до злому замок (міцний механічно, з потужним 

ригелем). Недоліки - це трохи більше висока ціна (без урахування простих і не 

дуже надійних накладних замків виробництва Південно-Східної Азії), а також 

необхідність гнучкого підведення на самі двері. Більшість з таких замків 

мають механічний пере взвод, тобто, якщо на замок подали імпульс навіть 

невеликої тривалості, двері будуть у відкритому стані до тих пір, поки її не 

відкриють і знову не закриють. 
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Турнікети.  

Такі пристрої для розмежування проходу використовують тільки на 

підприємствах. Турнікети бувають двох основних типів: поясні та повно 

зростові. Різниця зрозуміла з назви. Турнікет при правильному налаштуванні 

всієї системи дозволяє дійсно пропустити по одній карті тільки одну 

людину[9]. За рахунок цього, а також за рахунок високої пропускної здатності 

(на прохід потрібно мінімум часу) вони незамінні на вході в велике 

підприємство, де, до того ж, використовується система обліку робочого часу. 

Повно ростовий турнікет набагато дорожче поясного, але його не можна 

перестрибнути, що і визначає область застосування. В даний час на ринку є не 

тільки імпортні, а й вітчизняні турнікети, що витримують серйозні 

навантаження по «трафіку» протягом тривалого часу. Оскільки пристрій це 

дуже не дешеве, варто придивитися до турнікетів російського виробництва. 

Інші види загороджувальних пристроїв. 

Шлюзові кабіни. Екзотична річ, яка використовується в банках і на інших 

підприємствах з посиленими вимогами щодо безпеки. Вибираючи кабіну, 

варто з'ясувати, чи в змозі вона працювати з використовуваної СКУД - це 

вимога виконується далеко не завжди, так як шлюзові кабіни забезпечуються 

автономними мікропроцесорними блоками управління і не завжди мають 

входи і виходи для сполучення зі стандартними контролерами СКУД. 

Ворота і шлагбауми. Найчастіше використовуються на в'їздах на 

підприємство і на автомобільних автостоянках[19]. Основна вимога - стійкість 

до наших кліматичних умов і можливість управління від контролера СКУД. 

Рис. 2.10 Турнікети 
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До систем доступу можуть пропонувати багато різних «наворотів», 

корисність яких іноді викликає сумнів. Наприклад, якщо вам пропонують для 

серйозної СКУД підприємства купити GSM модуль, який відправить SMS за 

допомогою одного з запрограмованих телефонних номерів, то подумайте, 

перш ніж погодитися. Такі СКУД зазвичай обслуговуються цілодобовою 

охороною, і GSM модем не підвищить надійність охорони. У той же час для 

заміського будинку така недешева річ може виявитися досить корисною. 

Чи не здається правильним для мережевої СКУД можливість управління 

нею через Інтернет. Це сучасно, але, як зламують через «всесвітню павутину» 

звичайні комп'ютери, так само розкриють і вашу систему безпеки. 

Автономні системи дешевше, простіше в експлуатації (часто 

встановлення та налаштування такої системи доступна навіть не дуже 

підготовленій людині), а по ефективності іноді нітрохи й не гірше. Автономні 

системи відрізняються від мережевих тим що вони не вміють створювати звіти 

щодо подій, передавати інформацію про події на інший поверх, і управлятися 

дистанційно. 

При цьому автономні системи не вимагають прокладки сотень метрів 

кабелю, пристроїв сполучення з комп'ютером, так і самого комп'ютера теж. Це 

все пряма економія грошей, сил і часу при установці системи. 

А по стійкості до злому «автономніки» нітрохи не поступаються 

мережевим системам, оскільки елементи, за це відповідають - ідентифікатори, 

зчитувачі, запірні пристрої - в обох випадках можуть використовуватися одні 

й ті ж. Звичайно ж, є деякі винятки. При виборі автономної системи з високими 

вимогами по стійкості до злому слід звернути увагу на наступні речі: 

 Зчитувач повинен бути відділений від контролера, щоб зовні ланцюга, 

за якими можливо відкривання замка, були недоступні.  

 Контролер повинен мати резервне джерело живлення на випадок 

тимчасового зникнення мережі або умисного її відключення.  

 Зчитувач переважно використовувати в антивандальному захисному 

виконанні.  
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 І, природно - надійне замикає пристрій. 

Деякі автономні системи мають функції копіювання бази даних ключів. 

Це може виявитися корисним, якщо у вас кілька дверей, в які ходять одні й ті 

ж люди при чисельності, близькій до сотні або більше[17]. Також при великій 

кількості користувачів рекомендується використання контролера, що має 

розвинену індикацію (наприклад, рідкокристалічний дисплей), оскільки 

управління таким пристроєм набагато наочніше і зручніше. Різниця в ціні в 

порівнянні з контролером, які мають тільки світлодіодну і / або звукову 

індикацію, з лишком окупиться в процесі експлуатації. 

Повністю закінчений пристрій, призначене для обслуговування, як 

правило, однієї точки проходу. Зустрічаються найрізноманітніші варіації: 

контролери, суміщені зі зчитувачем, контролери, вбудовані в 

електромагнітний замок і так далі. Автономні контролери розраховані на 

застосування найрізноманітніших типів зчитувачів. Як правило, автономні 

контролери розраховані на обслуговування невеликої кількості користувачів, 

зазвичай до п'ятисот. 

Мережеві системи 

У мережній системі всі контролери з'єднані один з одним через 

комп'ютер, що дає безліч переваг для великих систем, але зовсім не потрібно 

для «домашньої» СКУД. Питома вартість однієї точки проходу в мережевій 

системі завжди вище. Крім того, для керування такою системою вже потрібен 

хоча б один кваліфікований фахівець. Але, незважаючи на ці мінуси, мережеві 

системи незамінні для великих об'єктів (офіси, виробничі підприємства), 

оскільки управлятися навіть з десятком дверей, на яких встановлені автономні 

системи, стає головним болем. 

Незамінні мережеві системи і в наступних випадках:  

 Якщо потрібен контроль за подіями, які відбувалися в минулому, або 

оперативний додатковий контроль в реальному часі[10]. Наприклад, в 

мережевий системі службовець на прохідній може на екрані монітора бачити 
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фотографію людини, який пред'явив тільки що свій ідентифікатор, що 

підстраховує від передачі карток іншим людям. 

 Якщо потрібно організувати облік робочого часу і контроль трудової 

дисципліни. У тому чи іншому вигляді така функція входить в програмне 

забезпечення практично всіх сучасних мережевих СКУД. Але модуль обліку 

робочого часу імпортної системи може не підійти російської компанії, 

оскільки не розрахований на наш менталітет і прийняті на більшості об'єктів 

правила. 

 Якщо потрібно забезпечити тісну взаємодію з іншими підсистемами 

безпеки (охоронної сигналізації, телеспостереження). 

У мережній системі з одного місця можна не тільки контролювати події 

на всій території, що захищається, а й централізовано керувати правами 

користувачів, швидко заносячи або видаляючи ідентифікатори. Всі мережеві 

системи мають можливість організувати кілька робочих місць, розділивши 

функції управління між різними людьми і службами. 

Зараз вже рідко кому прийде в голову цікавитися, а чи русифіковане 

програмне забезпечення системи? - ця проблема вже кілька років, як вирішена 

(безліч систем взагалі мають програмне забезпечення вітчизняного 

виробництва). Зате при виборі великої системи важливі її топологія, тобто 

принципи об'єднання в мережу контролерів і комп'ютерів, максимальні 

параметри (кількість підтримуваних точок проходу), можливість організації 

декількох робочих місць. Природно, все кількісні характеристики треба 

розглядати через призму потенційного зростання на кілька років вперед, 

оскільки, виклавши кілька десятків тисяч доларів за систему сьогодні, не 

хотілося б встати в глухий кут через пару років при підключенні ще одних 

дверей до вашої мережевої СКУД. 

Також слід звернути увагу на те, яка СУБД (система управління базами 

даних) використовується в даній СКУД. Якщо система маленька (кілька 

дверей, один комп'ютер, пара сотень користувачів), то так званої «плоскою» 

СУБД типу Paradox, Access і їм подібної вистачить цілком. Такі СУБД 
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невибагливі до ресурсів комп'ютера і прості в експлуатації. Для системи з 

декількох сотень точок проходу з персоналом в пару десятків тисяч чоловік, 

природно, слід вибирати архітектуру «клієнт-сервер». СУБД цього типу 

витримують набагато більші кількісні навантаження, але натомість вимагають 

більш потужних комп'ютерів і добре підготовлених фахівців для супроводу 

системи. 

Дуже важлива для мережевої системи технічна підтримка, оскільки 

проблеми можуть виникнути навіть у самій надійній системі, а від терміну 

вирішення проблем залежить коли успіх бізнесу, а коли і життя людей[16]. 

Тому, вибираючи систему, необхідно визначити, скільки фахівців у вашому 

місті, області, в країні зможуть прийти на допомогу в скрутну хвилину. 

Мережеві контролери використовують для створення гнучких СКУД 

будь-якого рівня складності. При цьому додатково адміністрація отримує 

суттєву кількість можливостей. Крім простого рішення дозволити чи 

заборонити прохід, в більшості випадків ви маєте, такі додаткові можливості: 

 отримання звіту про відсутність або наявність співробітників на 

території об’єкту;  

 можливість дізнатися, в якому секторі об’єкту, що охороняється 

знаходиться співробітник;  

 отримання табеля автоматичного обліку робочого часу у вигляді 

звіту;  

 можливість отримання звіту за будь-який проміжок часу;  

 можливість сформувати почасовий графік дозволеного проходу для 

співробітників; 

 можливість розширення функціональності СКУД.  

Заборона подвійного проходу через точку проходу контрольного пункту 

(anti passback). Заборона подвійного проходу через точку проходу 

контрольного пункту - це заборона на прохід користувача через одну точку 

проходу контрольного пункту двічі[18]. Природно, що тільки для повністю 

контрольованої ТПКП пункту існує ця можливість. Зрозуміти, що людина але 
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не вийшла та намагається повторно увійти можливо лише при повторному 

використанні ідентифікатора. Заборона подвійного проходу через точку 

проходу контрольного пункту введена для того, щоб ускладнити використання 

ідентифікатора іншою особою. 

Контрольно-прохідний пункт – це точка проходу, що наділена 

особливими функціями. При правильному проектуванні та побудові СКУД 

контрольно-прохідний пункт розміщується таким чином, що його не можна 

було оминути прямуючи на територію об’єкту, що охороняється. Людина не 

пройшовши через контрольно-прохідний пункт , не зможе отримати фізичний 

доступ до жодного приміщення чи кімнати об'єкта. Як правило, саме за 

часовою міткою перетину контрольно-прохідного пункту ведеться підрахунок 

використаного робочого часу співробітником. 

Точка проходу контрольного пункту (ТПКП) – це штучна перешкода 

(бар'єр), зі встановленим зчитувачем і контрольованим виконавчим 

пристроєм. В загальному розумінні ТПКП може бути контрольованою на вхід 

або повністю контрольованою. У першому випадку, ТПКП оснащується 

тільки зчитувачем на вхід, у зв’язку з цим вихід здійснюється по кнопці RTE 

або вільно. У другому випадку - двома зчитувачами -  за обома напрямками 

проходу.  

Дисципліна використання контрольно-прохідних пунктів. Підтримка 

такого використання контрольно-прохідних пунктів, при якому будь-яка 

людина, що отримала доступ до приміщення, яке обладнане повністю 

контрольованою точкою проходу контрольного пункту, не може пройти ні в 

яке інше приміщення, попередньо не вийшовши з контрольованого. 

Фото ідентифікація (Photo ID) – можливість миттєвого відображення на 

екрані пульта керування прохідним пунктом ( чи просто монітора комп'ютера) 

фото картки власника ідентифікатора (отриманої з бази даних). Фото 

ідентифікація зазвичай застосовується на прохідних пунктах, як додатковий 

захід для захисту об’єкту від несанкціонованого проходу. При цьому рішення 
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про дозволенні проходження може прийматися контроллером, як 

автоматично, так і з підтвердженням від чергового на прохідному пункті. 

Кнопка "RTE" (Request To Exit) використовується для  тимчасової 

деактивації пропускного режиму при необхідності примусового надати дозвіл 

на перетин контрольного пункту, кажучи простіше, санкціоноване відкриття 

виконавчого пристрою. При цьому в пам'яті системи фіксується факт 

відкривання, але визначити хто пройшов лише за даними СКУД неможливо. 

Такі кнопки зазвичай використовуються в екстрених ситуаціях для 

забезпечення максимально швидкого та безперешкодного доступу до виходу з 

приміщення. 
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2.3. Огляд пропозицій ринку 

 

Стрімкий розвиток систем контролю і управління доступом в 21 столітті 

став потужним каталізатором розробки нових технічних засобів і програмного 

забезпечення. Така тенденція позитивно вплинула на ринок СКУД, так як 

зросла кількість пропозицій та покупців, знизилася їх ціна впровадження 

готової системи. Про це свідчить величезну кількість вітчизняних та іноземних 

систем, представлених на щорічному форумі «Технології безпеки». Разом з 

тим таке різноманіття пропозицій істотно ускладнює вибір конкретної моделі 

і виробника[6]. 

Для оцінки стану ринку мережевих СКУД в 2011р. було проведено 

дослідження у вигляді телефонного опитування. Респондентами стали 

представники понад 100 компаній: монтажних і торгово-монтажних 

організацій, інтеграторів, торгових домів. 

В результаті були виявлені переваги до конкретних марках СКУД, а 

також найбільш популярні з них для установки на підприємствах.  

Групу лідерів як за ступенем популярності, так і за кількістю інсталяцій 

склали програми: Parsec, Болід, Perco. З 2012 р до числа популярних 

виробників обладнання та програмного забезпечення СКУД приєдналася 

молода компанія RusGuard. В якості головного критерію вибору більшість 

компаній вибирають надійність, що і відображає специфіку ринку СКУД. Ціна 

в співвідношенні з якістю також має значення. 

"Parsec"  

Устаткування, яке випускається під цією торговою маркою, проводиться 

ТОВ «НВО Релвест». Функціональність системи дозволяє вибрати 

підходящий варіант організації топології: Ethernet, RS-485, Ethernet + RS-485. 

Відрізняється зручністю монтажу, програмування і поновлення до нової версії 

ПЗ. Продуманий і зрозумілий інтерфейс, в тому числі додаткових модулів. 

Може бути обладнано до 480 точок проходу з максимальним числом карт 
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доступу 5000 на кожну. Дозволяє виключити повторний прохід по одній карті 

іншу людину (функція antipassback). За результатами дослідження конкурента 

(компанія Legos) ціна СКУД Parsec одна з найнижчих на ринку.  

"Болід". 

 Науково-впроваджувальне підприємство «Болід» випускає однойменні 

СКУД з 1991р. Підключення устаткування можливо тільки за допомогою RS-

485. Установка системи займає близько години. Для запуску і подальшої 

роботи необхідно ретельне вивчення керівництва користувача. Надаються 

безкоштовні утиліти для налаштування параметрів і завантаження 

ідентифікаторів. Є можливість створення недільних, добових або складних 

графіків для різних рівнів доступу. Одна лінія зв'язку розрахована на 127 

контролерів. Для однієї точки проходу може бути використано до 4090 карт 

доступу в залежності від моделі. Модуль верифікації та веб-інтерфейс 

відсутній. Ціна СКУД даної марки відповідає середньому рівню пропозицій. 

"Perco".  

Велика компанія PERCo входить в п'ятірку світових виробників систем і 

устаткування безпеки. Підключення контролерів можливо на базі Ethernet. 

Характеризується простим і зрозумілим інтерфейсом, структурованими 

розділами, легкої установкою (15-20 хв.). Можливо завдання різних графіків 

доступу. Число контролерів в мережі, користувачів для 1 робочого місця, 

відеокамер для 1-сервера не обмежена. Точка проходу може розпізнавати до 

50000 карт доступу СКУД. Ціна системи одна з найвищих на ринку технологій 

безпеки. 

"RusGuard". ЗАТ «РусГард» з 2010р. спеціалізується на випуску 

високотехнологічного обладнання для СКУД. При виробництві продукції 

особлива увага приділяється інноваціям та розробці широкої лінійки продукції 

від бюджетного до преміум класу. Системи контролю мають широкі 

функціональні можливості. Підключення контролерів може бути зроблено за 

допомогою інтерфейсів CAN, RS-485, Ethernet, а також їх комбінацій. Легко 

інтегрується з іншим популярним обладнанням. Кількість серверів при 
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побудові системи не обмежена. Можлива взаємодія контролерів з усіма 

видами точок доступу. Рівень бракованого товару на ринку подібного 

обладнання - найнижчий. Компанія є розробником новітнього продукту - 

хмарного сервісу RusGuardCloud 
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Розділ 3. АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ ОБМІНУ 

ІНФОРМАЦІЙНИМИ СИГНАЛАМИ  

В АКУСТИЧНОМУ СЕРЕДОВИЩІ 

 

3.1. Основи акустики 

 

Фізично кажучи, звук - це механічна вібрація будь-якого газоподібного, 

рідкого або твердого середовища. Еластична властивість середовища дозволяє 

поширювати звук від джерела як хвилі, точно як кола, зроблені каменем, 

опущеним у озеро[7,21]. 

Кожного разу, коли предмет вібрує, незначна частка його енергії 

втрачається в оточенні як звук. Опираючись на сказане, можна додати, що звук 

не поширюється у вакуумі. 

На рис 3.1  показано, як стилус, підключений до вібруючого джерела, 

наприклад динаміка, перетворюється на хвилю, коли смуга паперу рухається 

під ним. 

 

 

Рис. 3.1. Амплітуда  вібруючого стилусу 

z: Амплітуда  вібруючого стилусу , λ:довжина хвилі, x:вісь часу, w: результуюча 

хвиля 

 

Що стосується повітря, то звук поширюється як зміна тиску. Гучномовець 

передає коливання тиску повітря навколо нього. Стиснення (слабке) 

поширюється по повітрю. Зверніть увагу, що рухається тільки фронт тиску, а 

не повітря. Для згаданих раніше кіл у воді хвилі рухаються, тоді як вода 
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залишається там же. Плаваючий об’єкт рухається лише вгору і вниз. Ось чому 

перед гучномовцем немає "вітру". Звукові хвилі поширюються зі швидкістю 

344 метри в секунду, на повітрі при температурі 20 ° C, але частинки повітря 

рухаються лише на кілька мікрон вперед і назад. 

 

 

Рис. 3.2.  вібраційний поршень у рідині 

 

Зараз з вищенаведених малюнків ми знаємо, що звукові хвилі мають 

синусову форму. Відстань між двома гребенями називається довжиною хвилі, 

а кількість гребенів, які спостерігач бачить за одну секунду, називається 

частотою. Цей термін, що використовується у фізиці, є не що інше, як звук 

звуку для музиканта. Низькі частоти дають басові тони, тоді як високі частоти 

дають високі тони. 

На рисунку 3.3 наведені значення як частоти, так і довжини хвилі 

звукових хвиль, що поширюються по повітрю: 

 

 

 

Рис. 3.3.  Довжина хвилі та частота у повітрі 
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Ще одна характеристика звуку - його амплітуда. Звук може бути м'яким 

або гучним. Через повітря йому відповідають невеликі або великі коливання 

тиску залежно від потужності, яка використовується для стискання повітря. 

Акустики використовують децибели, щоб оцінити силу звуку. Децибел є 

досить складною одиницею. Він був обраний тому, що з фігурами легко 

обробляти і тому, що ця логарифмічна формула відповідає поведінці 

людського вуха, як ми побачимо в наступному розділі.  

дБ пов'язані з силою звуку. 0 дБ відповідає нижньому порогу слуху 

людини, а не відсутності шуму. Децибели - це міра шуму щодо можливостей 

людини. Зміна вищезгаданого посилання (Po або Wo) змінить значення dB 

відповідно. Ось чому дБ, який ви можете прочитати на ручці підсилювача Hi-

Fi, - це не акустичні рівні, а вихідна потужність підсилювача. Це зовсім інший 

показник, найчастіше 0 дБ є максимальною вихідною потужністю вашого 

підсилювача. Що стосується акустики, то рівень звуку в дБ значно більший, 

інакше ти б не купив саме цей підсилювач, але це також залежить від 

ефективності гучномовців... Рис.3.4 допомагає знайти декілька звичайних 

джерел звуку як за амплітудою, так і за частотою. Криві представляють рівні 

однакової гучності, що відчувається людським вухом; ми детально розповімо 

це пізніше: 

Таблиця 3.1.  

Звукова потужність деяких типових джерел звуку 

Потужність (Ватт) Рівень dB Приклал Потужність хвиль (W) 

100 000 000 200 Ракета Сатурн 5 50 000 000 

1 000 000 180 
  

10 000 160 4 реактивні повітряні лайнери 50 000 

100 140 Великий оркестр 10 

1 120 Дроблення молотка 1 

0.01 100 
Крик 0.001 

0.000 1 80 

0.000 001 60 Розмовна мова 20x10-6 

0.000 000 01 40 
  

0.000 000 000 1 20 Шепіт 10-9 

0.000 000 000 001 0 
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Рис. 3.4.  Акустичні рівні звичайних джерел звуку 

 

Нижній масив показує рівні в децибелах і ватах кількох звичайних джерел 

звуку. Зверніть увагу, як використання децибел полегшує позначення: 
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Таблиця 3.2.  

Типи амплітуд 

Символ Ім'я Визначення 

A Середня амплітуда Середнє арифметичне позитивного сигналу 

A
RMS Середньоквадратичне Амплітуда пропорційна змісту енергії 

^peak Пікова амплітуда Максимальна позитивна амплітуда 

^peak-peak Амплітудна піка до піку Максимальна позитивна до негативної амплітуди 

 

Амплітуду звуку можна вимірювати різними способами. Це стосується 

також інших хвильових сигналів, як це показано на рис.3.5: 

 

 

Рис. 3.5. Різні рівні амплітуди сигналу  

 

Середня амплітуда - лише теоретична міра і технічно не 

використовується. З іншого боку, середньоквадратичне значення є 

загальноприйнятим для вимірювання еквівалентних сигналів і особливо 

синусоїд. 

Наприклад, еквівалентний струм, наявний на одному з ваших домашніх 

штепсельних вилок, визначається синусоїдальним напругою 220 вольт, що 

змінюється при постійній частоті 50 Гц. Тут 220 вольт є RMS вольтами, так що 

напруга дійсно коливається між -311 вольт і +311 вольт. Використовуючи інші 

визначення, цей сигнал є піком 311 вольт або піком 622 вольт до піку.  
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Такі самі визначення застосовуються і до виходу підсилювачів 

потужності, що подаються на колонки. Підсилювач, здатний виробляти 10 Вт 

RMS, матиме пікове значення 14 Вт і пікове значення до 28 пік. 

 Ці пікові та пікові вимірювання синусоїд називаються музичними ватами 

аудіо-відео роздрібними продавцями, оскільки цифри є хорошими 

аргументами продажу. 

Як і музика, час відіграє основну роль з акустикою. Дуже тісний зв’язок 

пов'язує час з простором, оскільки звук - це хвиля, яка поширюється в просторі 

з часом. 

Враховуючи це, визначаються три класи акустичних сигналів: 

• Періодично: сигнали повторюються з часом 

• Імпульсний: Сигнали, які не повторюються в часі, але мають певну 

форму. 

• Випадкові: Сигнали не періодичні. 

Їх називають випадковими періодичними сигналами.  

Це стосується шумів, таких як білий або рожевий шум, який 

використовують вчені або деякі музиканти. 
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3.2. Передавання дискретних інформаційних сигналів в 

акустичному середовищі  

 

Загалом, звук є результатом вібрації, яка поширюється як хвилі через 

середовище, наприклад повітря чи воду. Звуки можуть бути записані у вигляді 

електричного сигналу x (t) за допомогою електроакустичного перетворювача, 

такого як мікрофон[20]. Цей аналоговий сигнал x (t) може бути перетворений 

в цифровий сигнал x [n] і збережений на комп'ютері до подальшого аналізу. 

Необхідні кроки для здійснення цього аналого-цифрового перетворення 

включають: 

• Етап фільтрації:  

аналоговий сигнал x (t) фільтрується низькочастотно, щоб обмежити його 

смугу частот в інтервалі [0, B], де B - частота відсічення фільтра низьких 

частот. 

• Етап вибірки:  

низько пропущений аналоговий сигнал потім цифровим чином 

відбирається з частотою дискретизації fs = 2B, щоб уникнути відомого явища 

збивання частоти. 

• Стадія кількісного визначення:  

отриманий цифровий сигнал потім квантується (наприклад, амплітуда 

сигналу може приймати лише обмежену кількість заздалегідь заданих значень 

для збереження ємності зберігання). 

• Необов'язковий додатковий етап:  

в деяких випадках можуть бути виконані додаткові етапи попередньої 

обробки, такі як попереднє наголос. Цей крок може бути виконаний у формі 

простого фільтра високого проходу з кінцевим імпульсним відкликом 

кінцевого першого порядку.  

Історично цей крок проводився на мовних сигналах до аналізу лінійного 

прогнозування (ЛП), щоб впоратися з його типовим спектральним нахилом -6 
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дБ, який виявився згубним для оцінки параметрів ЛП. В інших ситуаціях цей 

крок є менш виправданим і тому не є обов'язковим. 

Типовими значеннями якості аудіо CD є частота дискретизації fs = 44,1 

кГц і квантування на 16 біт на зразок, що призводить до швидкості передачі 

бітів 705 600 кбіт / с для одно канального аудіо сигналу. Вищі стандарти якості 

включають частоту дискретизації 48, 96 або 192 кГц і квантування на 24 біт. 

 

Представлення частотної області сигналу x [n] в лінійній шкалі частот 

можна отримати за допомогою дискретного перетворення Фур'є (DFT) за 

дискретний час: 

 

 

 

 (1) 

  

 

Спектр X (f) fs -періодичний у f з fs частотою вибірки. Частота f = f являє 

собою частоту Найквіста. 

Спектр X (f) може бути перетворений назад у часову область за 

допомогою зворотного дискретного перетворення Фур'є у часі (IDFT): 

 

 

 

 (2) 

  

На практиці спектр X (f) апроксимується, застосовуючи DFT на кадрі, 

заданому довжиною N сигналу x [n]. Це називається короткочасним 

перетворенням Фур'є (STFT). Перший компонент DFT t-го кадру x [n] 

обчислюється так: 

 

 

 

 (3) 

  

де w [k] - це функція вікна (наприклад, прямокутна, Хеммінг, Блекмен, 

...), яка використовується для ослаблення деяких ефектів наближення DFT та 
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для забезпечення безперервності та періодичності на межі кадрів. Рівняння (3) 

задається з переходом між кадрами, рівним довжині кадрів (N). Це означає, що 

між послідовними кадрами немає перекриття. Звичайним є вибір розміру хопу, 

який менший за довжину кадру, щоб ввести перекриття, що дозволяє більш 

плавно представити STFT та вводити статистичні залежності між кадрами. 

T-й кадр сигналу часової області x [n] може бути отриманий з дискретного 

спектра X (t, f), застосувавши зворотну STFT. І STFT, і зворотний STFT 

можуть бути ефективно обчислені, використовуючи швидке перетворення 

Фур'є (FFT) і зворотне швидке перетворення Фур'є (IFFT) відповідно. 

STFT дозволяє визначити лінійно-частотну спектрограму, яка є 

двовимірним поданням звуку, де енергія в кожному діапазоні частот задається 

як функція часу. Потім спектрограма - це матриця, де кожен стовпець є 

модулем DFT кадру звукового сигналу. 

Часто бажано шукати інформацію в конкретних діапазонах частот. Це 

може бути досягнуто шляхом обчислення співвідношення енергії або енергії у 

визначених діапазонах частот. Діапазони можуть бути однаково розташовані 

на осі частоти, розміщеній відповідно до логарифмів або перцептивних 

законів. Кількість смуг, форма фільтра-прототипу та перекриття між смугами 

також можуть сильно відрізнятися. 

1. Критичні групи були введені Флетчером .  Ключова ідея полягає в тому, 

що критичні смуги описують пропускну здатність слухових фільтрів у сліпому 

каналі. Концептуально це означає, що два тони в одній критичній смузі будуть 

заважати один одному, це так зване явище маскування частоти. Еквівалентна 

прямокутна шкала смуги пропускання (ERB) забезпечує спосіб обчислення 

центральної частоти та пропускної здатності прямокутних фільтрів, 

наближених до слухових фільтрів : 

 

 

 

 (4) 
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з f в Герц. Шкала Барка - це ще одна шкала, що спирається на концепцію 

критичних смуг, але вона була отримана з різних експериментів . 

2. Гамматонові фільтри - це лінійні фільтри, гамма-імпульсна відповідь 

яких [n] складається з синусоїдальної несучої хвилі (тону), модульованої 

амплітудою за допомогою конвеєра, що має таку ж форму, як масштабована 

функція розподілу гамми: 
 

 

 

 (5) 
  

де a - амплітуда, y - порядок фільтру, b - часовий коефіцієнт розпаду 

(пов'язаний з пропускною здатністю фільтра), fc частота носія (пов'язана з 

центральною частотою фільтра) та & фаза носія (пов'язане з положенням 

конверта на носії). Аналогічно ЄРБ, показано, що гамматонні фільтри порядку 

4 забезпечують гарне наближення до слухових фільтрів . 

3. Мель-шкала відповідає наближенню психологічного відчуття висот 

чистого звуку (наприклад, чистого синусоїди). Існує декілька аналітичних 

виразів , спільне співвідношення між шкалою mel (f) та шкалою Герца f дало 

Fant: 
 

 

 

 (6) 

  

4. Перетворення постійного Q (CQT) тісно пов'язане з DFT. Одна з 

головних відмінностей полягає в тому, що замість використання шкали частот 

з постійним інтервалом між частотами (як у DFT) частоти розподіляються 

геометрично. Це дає постійне відношення Q між центральною частотою смуги 

fk і роздільною здатністю частоти fk - fk-1, отже, назва CQT. Центральна 

частота для k-ї смуги задається: 
 

 

 

 (7) 
  

з f0 центральна частота першої смуги і b - кількість частот на октаву. Ця 

трансформація спочатку була введена для відображення західного музичного 

масштабу. 
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1. Піраміди - це багатомасштабні подання, які спочатку були введені для  

обробки зображень. Піраміди будуються рекурсивно, застосовуючи на 

кожному кроці згорткові операції (фільтрування) з подальшою операцією 

відбору проб на синал.  Тамце дві піраміди головного типу: так звані піраміди 

Гаусса (де застосовується фільтрація низьких проходів)  та Лаплакійських 

пірамід (де застосовується фільтрування смугового прохіду). Піраміди з 

квадратичними дзеркальними фільтрами (КДФ)  мають показання, що тісно 

пов'язані з вейвлетами. 

2.Wavelets - це функції, які зазвичай можна візуалізувати як коротке 

коливання і що має інтегруватися до нуля. Враховуючи дискретний вейвлет W 

(x), він є можна визначити основу вейвлетів, застосувавши переклад і 

дилатацію на вейвлет з G R + коефіцієнт дилатації і b G R коефіцієнт 

перекладу. Потім переклад дозволяє висвітлити різні моменти часу, тоді як 

дилатація вейвлета дозволяє проводити багатомасштабний аналіз . Зауважимо, 

що на практиці a і b часто приймають їх значення в дискретному підпросторі 

R, визначаючи так звані бази дискретних вейвлетів. 

3. Розсіювальна трансформація будує інваріантні та стабільні подання 

шляхом каскадування вейвлет-перетворення, модульної операції та операції 

фільтрації з низьким проходом. Трансформація розсіювання може охоплювати 

нестаціонарну поведінку і може трактуватися як операція, яка обчислює 

коефіцієнти спектру модуляції декількох порядків. Такий підхід може 

забезпечити моделювання динаміки сигналу, а також звукових текстур, які є 

важливими аспектами характеристики звуків навколишнього середовища. 

Часові частотні уявлення, такі як STFT, були розроблені переважно за 

математичними правилами, що ведуть, наприклад, до лінійних шкал частоти. 

Дослідження сприйняття людиною показали, що ми не сприймаємо звук 

однаково в кожній області спектру і що роздільна здатність людського вуха 

також змінюється по осі частоти. Тому масштаби нелінійної частоти були 

введені в спробі імітувати людське сприйняття та забезпечити кращий спосіб 

отримання інформації з звукових сигналів. Шкала частоти може бути 
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налаштована на відображення слухових фільтрів (критичні смуги, ERB, шкала 

кори), щоб відповідати сприйнятливій поведінці або відповідно до внутрішніх 

властивостей сигналу, який представляє (CQT). У будь-якому випадку, 

регулювання гранулярності шкали частоти зазвичай дозволяє проектувати 

більш точні подання сигналу, що цікавить, і, отже, може призвести до 

підвищеної стійкості. Можливо також застосувати стандартне фільтрування 

доменних частот для подання частотно-часових областей з метою послаблення 

ефектів адитивних збурень. 
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3.3. Методи корекції помилок при дискретизації сигналів  

 

При проходженні інформаційного потоку через середу передачі даних 

через присутність оточуючих перешкод існує ймовірність виникнення 

випадкових помилок з боку приймаючої інформаційний потік сторони при 

нормальній роботі системи. В наслідок  існування цієї ймовірності з боку 

приймаючої обладнання необхідний каскад фільтрації навколишніх перешкод 

і корекції помилок дискретизації і обробки інформаційного потоку. 

У сучасному технічному світі існують такі методи вирішення даної 

проблеми: 

 Методи на основі таблиці пошуку 

 Методи, засновані на дитерінгу 

 Модельні інверсійні методи 

Далі детальніше про кожен з цих методів. 

Методи на основі таблиці пошуку. Основна ідея методу полягає в тому, 

що вихідні зразки з АЦП використовуються в якості індексу або адреси в 

таблицю - можливо, використовуючи деяку функцію розширення. Індекс 

вказує на певне вхідне значення в таблиці, і значення або додається, або 

використовується для заміни поточної вибірки АЦП. 

Теоретично будь-які методи корекції після корекції, які працюють на 

кінцевій послідовності вихідних зразків АЦП, можуть бути представлені як 

LUT. Однак питання реалізації обмежують можливі методи лише обмеженою 

динамічною залежністю, тобто лише ті методи, які безпосередньо 

використовують декілька наступних зразків для індексації, можуть бути 

успішно реалізовані як LUT. Методи, спрямовані на пом'якшення 

високодинамічних ефектів помилок, повинні бути реалізовані з 

використанням якогось арифметичного онлайн обчислення значень. 
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Рис. 3.6. Загальна система корекції таблиці пошуку. 

 

Повертаючись до рис. 3.6, у цій главі ми класифікуємо різні методи LUT 

залежно від того, як вони реалізують різні блоки фігури. Зокрема, ми 

торкнемось наступних частин: 

Схема індексації Визначає, як генерується індекс таблиці I з 

послідовності вихідних зразків {x (n)}. Статичні, просторові та просторові 

способи корекції методів корекції можуть бути включені в цю рамку завдяки 

правильному проектуванню функції індексації. 

Корекція та таблиця заміни може бути використана для зберігання 

коригувальних значень, що додаються до вихідного зразка АЦП або значень 

заміни, щоб результат був просто замінений зі значенням з таблиці 

Очевидним питанням при розгляді пост-корекції ADC є те, з якими 

значеннями слід завантажувати таблицю. Різні погляди на це питання 

призводять до дещо різних стратегій. 

Опорний сигнал Калібрування LUT - це справді нетривіальна задача, і 

вибір калібрувального сигналу виявився надзвичайно важливим. Різні 

варіанти калібрувального сигналу також дають різні можливості того, як 

отримати опорний сигнал в цифровій області, який необхідний для 

калібрування LUT.  



58 
 

Методи, засновані на дитерінгу. Спотворення, що виникає в результаті 

квантування - як ідеального, так і неідеального. Квантування - часто може бути 

зменшено за допомогою методики, що називається дитерінг. Метод можна 

розділити на субтрактивне і не субтрактивне дитерінгування.  

Дещо контр інтуїтивна основна ідея полягає в додаванні сигналу до 

квантування. Цей же сигнал-шум після квантування віднімається в методі 

віднімання.  

Модельні інверсійні методи. Це сімейство корекційних схем засноване 

на деякій моделі математичної системи та її зворотній. Зазвичай модель 

розглядають для розглянутого АЦП.  

Модель дає наближення співвідношення вхід-вихідний сигнал.  

Зворотна модель використовується послідовно після АЦП, тобто працює 

на вихідних зразках, щоб зменшити або навіть скасувати небажане 

спотворення.  

Переважна більшість посилань, що пропонують метод інверсії моделі, 

ґрунтуються на моделі Вольтерри, проте відомо про використання інших 

моделей, наприклад. ортогональні поліноми, моделі Вінера та поліномії 

Чебишева.  
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Розділ 4. СИНТЕЗ АКУСТИЧНОГО МЕТОДУ АВТОРИЗАЦІЇ 

В СИСТЕМІ КОНТРОЛЮ ТА УПРАВЛІННЯ ДОСТУПОМ   

 

4.1. Акустичний метод авторизації 

 При розробці методу було прийнято рішення розподілити різні етапи 

авторизації в СКУД між трьома несучими частотами.  

Розподіл несучих частот:  

 Частоту 19500 герц використати для передачі інформації від контролерів 

системи до телефонів, що її використовують задля інформування їх про 

вільні місця (тайм слоти) в ефірі. 

 Частоту 19000 герц використати для передачі інформації від 

контроллерів системи до телефонів, що її використовують при 

встановленні сеансу зв’язку, а також для передачі інформації для 

телефону, коли сеанс встановлений.  

 Частоту 18500 герц використати для передачі інформації від телефонів, 

що її використовують при встановленні сеансу зв’язку, до контроллерів 

системи, а також для передачі інформації для контроллерів системи, 

коли сеанс встановлений. 

 Для ускладнення обробки та аналізу інформації, отриманої в спробах 

перехоплення сигналів при нормальному режимі роботи пристроїв, було 

прийнято рішення використати асиметричне кодування інформації з 

урахуванням моменту самого кодування перед її відправкою акустичним 

каналом. Це дає змогу обмінюватись повідомленнями у ненадійному каналі 

передавання інформації з впевненістю в стійкості до можливого перехоплення 

та аналізу інформації в прийнятний для зловмисника час [21]. 
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4.2. Принципи роботи системи контролю та управління доступом з 

використанням акустичного методу авторизації 

Система контролю та управління доступом містить:  

 Сервер.  

 Шлюз мобільного додатку. 

 Контроллер. 

Функції сервера: 

 Зберігання повної бази даних користувачів системи контролю та 

управління доступом, а також інформації, які контроллери можуть 

дозволяти прохід через конкретний пропускний пункт по відношенню 

до кожного користувача. 

 Управління контроллерами.  

Функції шлюзу мобільного додатку: 

 Забезпечення обміну даними між сервером контролю користувачів та 

контроллерів з додатками, встановленими на мобільних телефонах 

користувачів. 

Функції контроллера:  

 Дискретизація прийнятих сигналів на несучій частоті прийому. 

 Відновлення дискретних сигналів перед відправкою на несучій частоті 

передачі. 

 Зберігання локальної бази користувачів, яким дозволений прохід через 

конкретний пропускний пункт. 

 Контроль за станом пункту проходу.  

При прийнятті на роботу нового співробітника необхідно:  
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 Зареєструвати нового користувача в системі та встановити йому права 

доступу. 

 Встановити додаток на його мобільний телефон. 

Блок-схеми алгоритмів роботи контроллера та мобільного додатку 

подано відповідно на рис. 4.1 та рис.4.2.  

Рішення задачі надійності авторизації користувачів системи 

забезпечується шляхом  використання алгоритму асиметричного кодування з 

урахуванням точного часу.  

Рішення задачі контролю місцезнаходження користувачів в рамках 

території використання системи забезпечується шляхом  завчасної авторизації 

телефонів в системі (рис. 4.1 та рис.4.2 ). Додатково це дає можливість 

відслідковувати спроби проходу через слабо контрольовані прохідні пункти 

(наприклад, двері для доступу в контрольоване приміщення) кожного 

користувача в групі осіб, навіть якщо лише однин з них підтвердив 

необхідність відкриття дверей.   
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Рис. 4.1. Блок-схема алгоритму роботи контроллера 
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Рис. 4.2. Блок-схема алгоритму роботи мобільного додатку 
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Сервер контролює робочі параметри контроллера системи. Мобільні додатки, 

встановлені на телефонах користувачів, оновлюють робочі дані, необхідні для 

роботи системи, один раз на годину. Оновлення робочих даних мобільних 

додатків відбувається по каналах передачі даних телефонної мережі.  

Узагальнена структурна схема системи контролю та управління доступом з 

використанням акустичного методу авторизації представлена на рис. 4.3:  

 

 

Рис. 4.3. Узагальнена структурна схема системи контролю та управління доступом  

з використанням акустичного методу авторизації 

 

Сукупність описаних рішень надає можливість звести використання системи 

контролю та управління доступом до простого натискання клавіші “Відкрити” 

в мобільному додатку на власному телефоні, перебуваючи перед пунктом 
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проходу, а також контролювати прохід неавторизованих користувачів, через 

пункти контролю доступу. 
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4.3. Вплив деструктивних електромагнітних хвиль на обмін 

інформаційними сигналами   

 

При використанні системи контролю та управління доступом на об’єктах 

з обґрунтовано необхідним, високим рівнем відмово стійкості системи, 

недопустимий вихід з її ладу, окрім запланованих технічних робіт, які в свою 

чергу повинні проводитись в максимально короткі строки.  

Один з можливих факторів, що загрожує будь-якій електронно-

обчислювальній системі – це направлений деструктивний вплив на конкретно 

взяту систему.  

Аналіз ефектів, що виникають в електронній апаратурі при впливі ЕМВ, 

показує, що рівень стійкості апаратури визначається в основному процесами, 

що протікають в друкованих платах і інтегральних схемах. Виникаючі при 

цьому фізичні ефекти можна розділити на дві основні групи: 

• безпосередні, пов'язані з впливом компонентів електромагнітного поля 

на процеси переносу заряду в напівпровідниках; 

• непрямі ефекти, зумовлені впливом на елементну базу струмів і напруг, 

що виникають в електричних сполучних ланцюгах апаратури під дією 

наведення від ЕМІ . 

У більшості практичних випадків безпосереднім впливом 

електромагнітних полів з Е до 100 кВ/м і Н до 600 А/м на параметри елементів 

апаратури можна знехтувати. Виняток становлять окремі зразки 

магніточутливих приладів. Завдання аналізу впливу ЕМІ на електронну 

апаратуру зводиться до двох більш приватним: 

• визначення параметрів перешкоди (наведення), створюваної ЕМІ, на 

електричних сполучних ланцюгах електронних пристроїв, в тому числі на 

висновках друкованих плат і інтегральних мікросхем; 

• аналізу поведінки елемента під дією наведених імпульсів електричних 

перенапруг.  



67 
 

Перше завдання вирішується методами і засобами класичної 

електродинаміки, заснованими на знаходити власні шляхи розв'язання рівнянь 

Максвелла для конкретної геометрії компонента в поле ЕМІ. Результатом 

рішення є параметри еквівалентних генераторів наведення і їх повні опору по 

відношенню до всіх висновків досліджуваного вузла.  

Точний розрахунок еквівалентних повних опорів і часових залежностей 

генераторів наведення з урахуванням параметрів поля, орієнтації і складної 

внутрішньої геометрії електронних вузлів вкрай скрутний. Тому на практиці 

оцінюють сигнали, наведені на найбільш протяжних сполучних елементах 

електронних вузлів, підключених до найбільш чутливим висновків елементів, 

для найнебезпечнішою орієнтації поля ЕМІ.  

Вирішення другого завдання може бути отримано на основі рішення 

систем нелінійних рівнянь, що описують поведінку друкованих плат і 

інтегральних мікросхем на електричному і фізичному рівнях під дією 

імпульсів електричних перенапруг. Рішення можливо на основі використання 

систем автоматизованого аналізу електронного вузла (типу PSPICE) при 

наявності в їх складі моделей внутрішніх елементів друкованих плат і 

інтегральних мікросхем, адекватних в широкому діапазоні впливу струмів і 

напруг і враховують можливі ефекти пошкодження елементів сигналами 

наводки. 

З точки зору аналізу електронних вузлів в цілому необхідно також знати 

зовнішню модель реакції кожного елемента, тобто часові залежності струмів і 

напруг на висновках елемента, оскільки під взаємозалежної схемою реакція 

елементів взаємообумовлені. 

Основні ефекти, що виникають в друкованих платах і інтегральних 

мікросхемах при впливі електромагнітних перешкод, наведених ЕМІ, можна 

умовно розбити на групи.  Первинні ефекти розвиваються за рахунок енергії 

самого імпульсу у  час його дії. Вони можуть і не викликати самі по собі 

відмови (наприклад, тунельний пробій), але сприяти їх розвитку та переходу у 

вторинну форму. Для розвитку вторинних ефектів необхідно накопичення 
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енергії у внутрішньому обсязі області напівпровідника, для чого потрібен 

певний час (наприклад, нагрівання області провідника до точки плавлення при 

вторинному пробої). Енергія для розвитку вторинного ефекту може 

забезпечуватися самим імпульсом перенапруги і / або запозичувати з 

внутрішніх джерел (джерело живлення, накопичувальний конденсатор). 

Складність визначення рівнів стійкості друкованих плат і інтегральних 

мікросхем до імпульсів перенапруги обумовлена наступними факторами: 

• різноманіттям фізичних ефектів, що відбуваються в елементах 

електронних вузлів при впливі електричних перенапруг, і пов'язана з цим 

необхідність використання багато параметричних критеріїв стійкості;• 

залежністю рівня стійкості від обраних для випробувань висновків елемента; 

• нелінійним характером більшості процесів, що відбуваються і пов'язаної 

з цим залежністю стійкості по даній групі висновків від параметрів імпульсів 

перенапруг на інших висновках; 

• залежністю рівня стійкості від форми імпульсу перенапруги і 

еквівалентного повного опору навколишнього схеми, включаючи організацію 

ланцюга харчування; 

• стійкістю внутрішньої структури сучасних інтегральних мікросхем і 

пов'язаної з цим залежністю рівня стійкості від внутрішнього стану елемента.  

Тому стадії експериментальних досліджень стійкості друкованих плат і 

інтегральних мікросхем до імпульсів перенапруги повинна передувати стадія 

аналізу структури організації технології і схемотехніки елемента. 

При впливі ЕМВ на друковані вузли зовнішні провідники друкованого 

монтажу, напівпровідникові структури і внутрішні провідники в кристалі 

діють як випадкові прийомні антени. Викликані Мемі струми на зовнішніх 

протяжних вводах, таких як енергоживлення і телефонні лінії, можуть 

досягати амплітуд до тисячі ампер, до сотень ампер для більшості внутрішніх 

кабельних структур і ще вище в будівлях з малою ефективністю екранування. 

Більшість електронних ланцюгів, таких як інтегральні схеми, 

напівпровідники, можуть бути пошкоджені декількома десятками вольт, 



69 
 

декількома амперами або менше. Ці ланцюги працюють при відносно 

низькому рівні напруг і струмів (наприклад, 5 В і десятки міліампер) і можуть 

бути пошкоджені струмами ЕМІ подібних значень. 

Якщо наводяться великі рівні струмів і напруг і відсутня належна захист 

чутливих ланцюгів, навіть відносно стійкі пристрої, такі як котушки реле і 

радіочастотні фільтри, з великою ймовірністю будуть пошкоджені.  

Вплив Мемі викликає реакцію обладнання, яка може проявлятися в двох 

основних видах: скидання і пошкодження. Скидання - непостійне зміна в 

роботі системи, яке є самокорегуюча, або оборотно автоматичним, або ручним 

засобом. Пошкодження - неприпустима постійна зміна в одній або більше 

частинах системи. 

Порушення працездатності проявляються в двох основних видах: 

тимчасове припинення виконання функцій і пошкодження. 

Тимчасове порушення працездатності виражається в зависанні 

обладнання, його перевантаження, що призводить до припинення 

працездатності 

Протягом деякого часу. Після автоматичної або примусової 

перезавантаження виконання функцій триває. Це відбувається, коли 

викликаний Мемі перехідний процес перевищує рівень робочого сигналу. У 

цього явища є тимчасові рамки, які знаходяться в межах часу відгуку ланцюга. 

Пошкодження компонентів залежить від енергії, що додається до входів 

компонентів, структури компонентів, схемотехнік мікросхем. Пошкодження 

напівпровідників через прикладеного перехідного процесу в типовому 

випадку пов'язано з деякою формою теплового відмови і тому залежить від 

повної енергії, яка додається до компоненту. Для дискретних компонентів 

(транзисторів, діодів) переважаючий вид відмови пов'язаний з розплавленням 

металевих меж з’єднань. Розплавлені області формують короткозамкнені 

шляху або розриви. Вигорання металізації, що приводить до розмикання 

ланцюгів, також ідентифікується як вид відмови в інтегральних схемах. 
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Пасивні елементи самі сприйнятливі до пошкодження від струмів, 

індукованих Мемі, особливо прецизійні, для яких малі зміни є суттєвими. 

Відмови резистора через високого рівня імпульсного струму викликані 

енергетичними тепловими перенапруженнями і змінами напруги. 

Вплив струмів перехідних процесів на конденсатори змінює напругу на 

конденсаторі, яке збільшується з часом. Для не електролітичного 

конденсатора цю напругу підвищується до досягнення аварійного рівня для 

діелектрика конденсатора. Це значення приблизно в 10 разів більше постійної 

напруги. Для електролітичних конденсаторів напруга підвищується до 

досягнення напруги пробою діелектрика, після чого може відбутися 

пошкодження. 

Поріг пошкодження для електролітичних конденсаторів в позитивному 

напрямку в 3-10 разів перевищує значення постійної напруги. Для негативного 

напруги цей поріг становить половину позитивного напруги відмови. 

Трансформатор і котушки індуктивності пошкоджуються через наслідки 

електричного пошкодження ізоляції. Напруга пробою при імпульсному впливі 

приблизно 5500 В для трансформаторів електроживлення і 2750 В для малих 

сигнальних трансформаторів. 

В для характеристики різних порушень стійкості компонентів і пристроїв 

вводиться поняття показника пошкодження, який визначається як число 

пошкоджень системи, поділене на число імпульсів, прикладених до системі. 

Можна розрізнити показник збоїв (BFR) і показник відмов 

(DFR). Показник збоїв BFR визначається як відношення числа збоїв до 

числа імпульсів, прикладених до системи. Поріг збою (BT) визначається як 

напруженість електричного поля, при якій BFR становить 5% від 

максимального значення. Діапазон збоїв визначається через напруженість 

електричного поля, при якому BFR становить від 5 до 95% від максимального. 

Показник відмов DFR визначається як відношення числа відмов до числа 

імпульсів, прикладених до системи. 
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Беручи до уваги, що в конкретній реалізації системи контролю та 

управління доступом для обміну інформацією пропонується використовувати 

акустичний канал передавання інформації, можна зробити наступний 

висновок. Вплив деструктивних електромагнітних хвиль на канал передавання 

інформації буде рівним нулю. В той самий час, вплив на приймально-

передавальні елементи системи буде викликати дестабілізацію роботи системи 

аж до повної зупинки її роботи.  

Для боротьби з такого типу впливами можна вжити такого захисного 

заходу:  оточити контроллери такої системи повністю металевим корпусом з 

заземленням.  

Це зведе до нуля спроби будь-якого електромагнітного впливу на 

контроллери системи, що в свою чергу забезпечить зменшення на рівень 

дестабілізації системи при наявності таких впливів та при правильному 

підході, може бути маркером наявності таких впливів. 
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ВИСНОВКИ 

В магістерській роботі було виконано синтез акустичного методу 

авторизації  в СКУД. Для досягнення цієї мети в роботі було вирішено такі 

завдання:  

1) Виконано аналіз принципів побудови СКУД; 

2) Виконано аналіз особливостей обміну акустичними 

інформаційними сигналами; 

3) Розглянуто методи корекції помилок при дискретизації 

акустичних сигналів; 

4)  Виконано синтез акустичного методу авторизації в СКУД;  

Також було представлено узагальнену структурну схему системи 

контролю та управління доступом з використанням акустичного методу 

авторизації.  

Розглянута система контролю та управління доступом з використанням 

акустичного методу авторизації забезпечує надійність та захищеність 

авторизації користувачів, здатна оцінювати місце перебування співробітника, 

що користується мобільним додатком відносно наявних акустичних 

випромінювачів при переміщенні по території підприємства.  
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Додаток А  

 

УДК 004.523  

Л.П. Крючкова, В.О. Пшоннік, М.О. Вовк 

АКУСТИЧНИЙ МЕТОД АВТОРИЗАЦІЇ 

В СИСТЕМАХ КОНТРОЛЮ ТА УПРАВЛІННЯ ДОСТУПОМ 

 
Розглянуто акустичний метод авторизації в системах контролю та управління доступом. Розроблено 

блок-схеми алгоритмів роботи контроллера та мобільного додатку. Обґрунтовано доцільність застосування 

акустичного методу авторизації в сучасних СКУД. 

Ключові слова: система контролю та управління доступом, авторизація, акустичний метод 

авторизації, блок-схема алгоритму.  

 

Вступ 

Система контролю та управління доступом (СКУД) – це програмно-апаратне рішення 

для організації доступу персоналу до об’єктів або приміщень на території підприємства 

[1,2]. 

Всі режими доступу, що використовуються при автоматизованому контролі, можна 

розбити на три групи:  

 без обмеження доступу; 

 доступ по праву доступу; 

 заборона доступу. 

Режими вільного проходу застосовуються для приміщень, доступ у які повинен бути 

постійно або тимчасово відкритий для всього персоналу або при аварійних ситуаціях.  

Режими заборони доступу можуть застосовуватися у тому випадку, якщо необхідно 

запобігти доступу до всіх чи деяких приміщень (зон) на тимчасовій або постійній основі 

всім, крім обмеженого числа спеціально уповноважених осіб. Заборона доступу може бути 

плановою або екстреною, при виникненні особливих ситуацій.  

Режими доступу згідно з присвоєними правами є основними в системах контролю 

доступу. 

Спосіб надання конкретній особі прав доступу істотно впливає на надійність 

контролю доступу в цілому. Тому найбільш доцільно надати таку можливість тільки 

одному співробітнику – Адміністратору СКУД, який діє на основі прийнятих в організації 

адміністративних процедур. При цьому має бути виключена можливість зміни наданих прав 

іншими особами, в тому числі власниками. Стосовно автоматизованих систем це вимагає 

обмеження доступу до використовуваних технічних засобів. 

Нажаль, комерційні організації, а тим більше самі виробники систем контролю і 

управління доступом не надають статистичних даних про проникнення сторонніх на об'єкти 

і викликані ними втрати. Але такі проникнення і втрати є, причому, досить істотні.  

СКУД дозволяють здійснювати: 

 обмеження доступу співробітників і відвідувачів об'єкта в приміщення, що 

охороняються; 

 часовий контроль переміщень співробітників і відвідувачів по території об'єкта; 

 контроль дій охорони під час чергування; 

 табельний облік робочого часу кожного співробітника; 

 фіксацію часу приходу і залишення об’єкта відвідувачами; 

 часовий та персональний контроль відкриття внутрішніх приміщень (коли і ким 

відкриті); 

 спільну роботу з системами охоронно-пожежної сигналізації та відеоконтролю 

(при спрацьовуванні сповіщувачів блокуються, або навпаки, наприклад, при 

пожежі, розблоковуються двері приміщення, що охороняється, або включається 

відеокамера); 



77 
 

 реєстрацію та видачу інформації про спроби несанкціонованого проникнення в 

приміщення. 

Інформаційну структуру циклу управління в СКУД подано на рис.1. При цьому 

задачами оператора ідентифікації являються: визначення апаратного “імені людини”, її 

місцезнаходження, суттєвих індивідуальних ознак та фіксація часу ідентифікації (рис. 2) 

[3]. 

 
Рис. 1. Інформаційна структура циклу управління в СКУД 

 

 

Рис. 2. Задачі оператора ідентифікації в СКУД 

 

Способи ідентифікації користувачів СКУД можна розділити на дві групи. Першу з 

них утворюють способи, засновані на застосуванні зовнішніх по відношенню до 

користувача ідентифікаторів – електронних ключів, що містять унікальний код, який 

розпізнається СКУД і яким в її базі даних поставлені у відповідність персональні дані 

користувача. Другу групу утворюють способи ідентифікації, засновані на використанні 

біометричних характеристик самого користувача. 
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В публікації пропонується акустичний метод авторизації для систем автоматичного 

контролю та управління доступом персоналу до приміщень на території об'єкта.  

 

Акустичний метод авторизації 

При розробці методу було прийнято рішення розподілити різні етапи авторизації в 

СКУД між трьома несучими частотами.  

Розподіл несучих частот:  

 Частоту 19500 герц використати для передачі інформації від контролерів системи 

до телефонів, що її використовують задля інформування їх про вільні місця (тайм 

слоти) в ефірі. 

 Частоту 19000 герц використати для передачі інформації від контроллерів системи 

до телефонів, що її використовують при встановленні сеансу зв’язку, а також для 

передачі інформації для телефону, коли сеанс встановлений.  

 Частоту 18500 герц використати для передачі інформації від телефонів, що її 

використовують при встановленні сеансу зв’язку, до контроллерів системи, а також 

для передачі інформації для контроллерів системи, коли сеанс встановлений. 

Для ускладнення обробки та аналізу інформації, отриманої в спробах перехоплення 

сигналів при нормальному режимі роботи пристроїв, було прийнято рішення використати 

асиметричне кодування інформації з урахуванням моменту самого кодування перед її 

відправкою акустичним каналом. Це дає змогу обмінюватись повідомленнями у 

ненадійному каналі передавання інформації з впевненістю в стійкості до можливого 

перехоплення та аналізу інформації в прийнятний для зловмисника час [4]. 

Система контролю та управління доступом містить:  

 Сервер.  

 Шлюз мобільного додатку. 

 Контроллер. 

Функції сервера: 

 Зберігання повної бази даних користувачів системи контролю та управління 

доступом, а також інформації, які контроллери можуть дозволяти прохід через 

конкретний пропускний пункт по відношенню до кожного користувача. 

 Управління контроллерами.  

Функції шлюзу мобільного додатку: 

 Забезпечення обміну даними між сервером контролю користувачів та контроллерів 

з додатками, встановленими на мобільних телефонах користувачів. 

Функції контроллера:  

 Дискретизація прийнятих сигналів на несучій частоті прийому. 

 Відновлення дискретних сигналів перед відправкою на несучій частоті передачі. 

 Зберігання локальної бази користувачів, яким дозволений прохід через конкретний 

пропускний пункт. 

 Контроль за станом пункту проходу.  

При прийнятті на роботу нового співробітника необхідно:  

 Зареєструвати нового користувача в системі та встановити йому права доступу. 

 Встановити додаток на його мобільний телефон. 

Блок-схеми алгоритмів роботи контроллера та мобільного додатку подано відповідно 

на рис. 3 і рис. 4.  

Рішення задачі надійності авторизації користувачів системи забезпечується за 

рахунок використання алгоритму асиметричного кодування з урахуванням точного часу.  

Рішення задачі контролю місцезнаходження користувачів в рамках території 

використання системи забезпечується за рахунок завчасної авторизації телефонів в системі 

(рис. 3 та рис.4). Додатково це дає можливість відслідковувати спроби проходу через слабо 

контрольовані прохідні пункти (наприклад, двері для доступу в контрольоване 
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приміщення) кожного користувача в групі осіб, навіть якщо лише однин з них підтвердив 

необхідність відкриття дверей.   

 

 

 
 

Рис. 3. Блок-схема алгоритму роботи контроллера  
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Рис. 4. Блок-схема алгоритму роботи мобільного додатку 

 

Сервер контролює робочі параметри контроллера системи. Мобільні додатки, 

встановлені на телефонах користувачів, оновлюють робочі дані, необхідні для роботи 

системи, один раз на годину. Оновлення робочих даних мобільних додатків відбувається по 

каналах передачі даних телефонної мережі.  
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Узагальнена структурна схема системи контролю та управління доступом з 

використанням акустичного методу авторизації представлена на рис. 5:  

 

 

 
Рис. 5. Узагальнена структурна схема системи контролю та управління доступом  

з використанням акустичного методу авторизації  

 

Сукупність описаних рішень надає можливість звести використання системи 

контролю та управління доступом до простого натискання клавіші “Відкрити” в 

мобільному додатку на власному телефоні, перебуваючи перед пунктом проходу, а також 

контролювати прохід неавторизованих користувачів, через пункти контролю доступу. 

 

Висновки 

Розглянута система контролю та управління доступом з використанням акустичного 

методу авторизації забезпечує надійність та захищеність авторизації користувачів, здатна 

оцінювати місце перебування співробітника, що користується мобільним додатком 

відносно наявних акустичних випромінювачів при переміщенні по території підприємства.  
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АКУСТИЧНИЙ МЕТОД АВТОРИЗАЦІЇ  

В СИСТЕМАХ КОНТРОЛЮ ТА УПРАВЛІННЯ ДОСТУПОМ 

 
Розглянуто акустичний метод авторизації в системах контролю та управління доступом. Розроблено 

блок-схеми алгоритмів роботи контроллера та мобільного додатку. Обґрунтовано доцільність застосування 

акустичного методу авторизації в сучасних СКУД. 
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В СИСТЕМЕ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ ДОСТУПОМ 

 
Рассмотрен акустический метод авторизации в системах контроля и управления доступом. Разработаны 

блок-схемы алгоритмов работы контроллера и мобильного приложения. Обоснована целесообразность 

применения акустического метода авторизации в современных СКУД. 
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ACOUSTIC AUTHORIZATION METHOD IN ACCESS CONTROL SYSTEMS 

 
Abstract: The acoustic authorization method in access control systems is considered. Flowcharts of controller 

and mobile application algorithms have been developed. The expediency of using the acoustic authorization method 

in modern access control systems is substantiated. 
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