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Анотація 

Реалізовано класифікатор об`єктів класичного типу, наведено схему реалізації обчислювача за 

допомогою пакету QuartusII. Наведено два варіанти побудови рядка комірок однорідної структури. Також 

приведені результати моделювання даної структури. 
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Abstract 

Implementedqualifierfacilitiesclassicaltype, areimplementing a schemeusing a calculatorpackage Quartus II. 

Therearetwovariantsoftherowofcellshomogeneousstructure. Also, giventheresultsofthemodelingstructure. 

Keywords: Classificationofobjects, multi-matrixcalculator. 

 

Вступ 

 

Одним з базових функціональних компонентів багатьох інтелектуальних систем є 

класифікатор образів-об’єктів розпізнавання. Це стосується, в першу чергу, систем технічного та 

медичного діагностування, систем керування мобільними роботами, систем захисту інформації 

тощо.[1] 

Одним з важливих підходів для розв’язання задачі класифікації у медичній діагностиці є 

використання дискримінантних функцій (ДФ), за максимумом однієї з яких визначається найбільш 

вірогідний діагноз захворювання.[2] 

 

Результати дослідження 

 

Метою даної роботи є аналіз результатів моделювання на ПЛІС структури матричного 

обчислювача для класифікатора об’єктів, що використовує альтернативний підхід до обробки 

елементів ДФ.[3] 

Для вирішення поставленої мети розглянемо алгоритм класифікації образів за різницевими 

зрізами (РЗ): 

Крок 1. У кожному стовпці матриці А
t-1

, починаючи з матриці А
0
, виконують визначення 

мінімального елемента 

Крок 2. Виконують паралельне віднімання j-гомінелемента від кожного i-го елемента 

відповідного j-стовпця матриці А
t-1

 

і формують невпорядковану матрицю вигляду (A
t
 ) ̅, причому 

Крок 3. Після перевірки виконання умов  

для всіх рядків поточної матриці A
t
 паралельно виконують транспозицію елементів з 

просуванням праворуч усіх нульових елементів 

Крок 4. Завершення процесу. Величина N дорівнює кількості циклів оброблення, виконаних в 

процесі пошуку максимального масиву чисел серед масивів A
0

1,… A
0

m. 

Загальний вигляд однорідної структури з паралельним записом даних, змодельовану в 

середовищі Quartus, зображено на рис.1. У даному прикладі зображено три комірки, оскільки вигляд 

середньої буде однаковим і просто копіюється в залежності від того, яка розмірність однорідної 

структури потрібна.  
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Рис. 1– Однорідна структура з паралельним записом даних 

 

Загальний вигляд змодельованої однорідної структури з послідовним записом даних 

зображено на рис.2.  

 
Рис. 2 – Однорідна структура з послідовним записом даних 

 

На рис.3 наведено результати рапорту компіляції схеми комірки однорідної структури з 

паралельним записом даних 

 
Рис. 3 – Рапорт моделювання у ПЛІС комірки однорідної структури з паралельним записом даних 

 

Результати рапорту компіляції схеми комірки однорідної структури з послідовним записом 

даних наведено на рис.4 

 

Рис.4 – Рапорт моделювання у ПЛІС комірки однорідної структури з послідовним записом даних 



3 
 

Висновки 

При порівнянні двох варіантів запису даних, доведено що кращим є варіант з послідовним 

записом, оскільки він дає виграш у компактності розміщення логічних елементів, та можливість 

моделювання більшої кількості комірок однорідної структури у вигляді матриці. 
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