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Анотація 

Розглянуто методи альтернативного відображення цифрових даних при подані часової інформації. 
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Abstract 

New methods for presentation of time information in digital view. 
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Вступ 

Сучасний ритм життя зумовив розробку нових принципів ергономіки, форм та засобів 

подання цифрової інформації. Забезпечення комфортних умов сприйняття інформації та спрощення 

процесу її ідентифікації є важливою вимогою розвитку засобів реалізації людино-машинної взаємодії 

за різних експлуатаційних режимів роботи.  

 

Результати дослідження 

Мета роботи полягає у підвищенні якісних характеристик процесів сприйняття даних у 

системах людино-машинної взаємодії за рахунок впровадження альтернативних форм подання 

інформації, реалізованих з використанням принципів аналого-цифрового формування зображень.  

Об’єкт дослідження - процеси подання і сприйняття інформації та методи реалізації нових 

форм її інформативного відображення. 

 Предметом дослідження - зображення даних на етапі формування інформаційної моделі 

засобу відображення.  

Альтернативне зображення величин – напрямок у науці, який потребує широкого вивчення та 

дослідження.  

Основні напрямки у відображені альтернативних величин. При поданні часової інформації 

альтернативне зображення є «гібридом» цифри і стрілки та має кругову орієнтацію. Принципи 

альтернативного цифрового зображення орієнтовані на подання і сприйняття даних у аналого-

цифровій формі, що підвищує інформативність процесу відображення. Сигнальний рівень кодування 

на основі альтернативних методів зображення ґрунтується на поєднанні фазоімпульсної і широтно-

імпульсної модуляції, що може привести до значного підвищення пропускної спроможності каналу 

передачі даних.  

 

Висновки 

Визначальною особливістю альтернативного кодування є можливість використання 

принципів багатомірності у зображенні величин, що обумовлює перспективність напрямків розвитку 

альтернативного відображення даних.  

Сучасні методів альтернативного цифрового відображення класифіковано за принципами 

створення цифрових форм. 
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