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УДК 621.391

к.т.н. Горбенко В.І. (ВІТІ НТУУ „КПІ”)
Федірко О.М. (НДІ ГУР)

ПРОЦЕДУРА АДАПТАЦІЇ ВХІДНОЇ ПІДСИСТЕМИ АВТОМАТИЗОВАНОГО
КОМПЛЕКСУ З УРАХУВАННЯМ ПРИНАЛЕЖНОСТІ ДЖЕРЕЛ
РАДІОВИПРОМІНЮВАНЬ
При організації радіомоніторингу систем зв’язку суттєвий вплив має складність радіоелектронної
обстановки. У статті розроблено процедуру адаптації вхідної підсистеми автоматизованого комплексу
радіомоніторингу з урахуванням приналежності джерел радіовипромінювань.

Основною тенденцією розвитку сучасних засобів передачі даних є застосування
сигналів з програмною перебудовою робочої частоти (ППРЧ) і широкосмугових сигналів
(ШСС) [1, 2]. Такими засобами, наприклад, є системи розподілу інформації типу JTIDS
(MIDS) і системи типу HAVE QUICK, JAGUAR-U, які працюють у діапазоні 100 – 400 МГц,
де може одночасно існувати до 300 ¸ 350 сигналів від різних радіоелектронних засобів.
Вхідні підсистеми і оператори засобів моніторингу працюють з великим перевантаженням і
не вирішують у повному обсязі всіх покладених на них завдань [3]. Отже актуальною
науково-технічною задачею є розробка процедур адаптації вхідної підсистеми
автоматизованого комплексу до складної радіоелектронної обстановки.
В роботі [4] описаний алгоритм обробки сигналів із складною структурою, який
розроблений на основі перевірки складних статистичних гіпотез, потребує при реалізації
значних обчислювальних ресурсів і не вміщує процедур адаптації.
У [3] розроблена методика синтезу універсальної багатоканальної адаптивної вхідної
підсистеми автоматизованого комплексу, яка здатна функціонувати у реальному масштабі
часу і містить сукупність взаємопов’язаних етапів.
На першому етапі проводиться синтез моделі і алгоритму обробки сигналів та
адаптації вхідної підсистеми автоматизованого комплексу.
Другий етап зводиться до проектування інформаційного забезпечення.
На даний час виникла необхідність застосування комплексного підходу для адаптації
вхідної підсистеми автоматизованого комплексу з урахуванням різних функцій в умовах
появи нових складних видів передач.
Метою статті є розробка процедури адаптації вхідної підсистеми автоматизованого
комплексу, яка відрізняється від існуючих комплексним врахуванням приналежності джерел
радіовипромінювань.
Процедура адаптації вхідної підсистеми автоматизованого комплексу базується на
паралельній обробці вхідних сигналів штатними приймачами та пристроєм попереднього
аналізу параметрів сигналів у смузі ПЧ і забезпечує їх селекцію. Структурна схема пристрою
попереднього аналізу параметрів сигналів (ППАПС) представлена на рис. 1.
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Рис. 1. Структурна схема ППАПС

4

Пристрій
прийняття
рішення по
попередніх
параметрах
сигналів

До демодулятора

де:
СТК – стандартний телефонний канал;
ВОК – волоконно-оптичний канал;
МШП – малошумлячий підсилювач.
Метою функціонування ППАПС є підтримка реалізації процедури адаптації.
Результатом застосування процедури адаптації вхідної підсистеми автоматизованого
комплексу має бути детальний алгоритм функціонування універсальної адаптивної вхідної
підсистеми автоматизованого комплексу.
Постановка задачі розробки процедури адаптації вхідної підсистеми автоматизованого
комплексу.
Дано:
1. Контролюємий діапазон частот – сотні Гц до десятків ГГц;
2. Попередні параметри джерел випромінювань у даному діапазоні: приналежність і
координати джерела; частота несучої; коефіцієнт шуму; вид модуляції; ширина спектру;
пріоритет інформативності джерела радіовипромінювань.
Обмеження:
1. Досліджуються системи зв’язку КХ, УКХ діапазонів, провідні мережі загального та
спеціального призначення.
2. Географічні та енергетичні умови прийому сигналів вважаються достатніми
(задовільними).
3. Коефіцієнт готовності ППАПС не нижче 0.98.
Потрібно:
Розробити процедуру адаптації вхідної підсистеми автоматизованого комплексу.
Опис процедури. Процедура адаптації складається із взаємопов’язаних етапів.
Перший етап – вибір кроку перебудови приймача DF і значення порога відношення
сигнал-шум K .
Другий етап – реалізація процесу перебудови робочої частоти приймача і прийняття
рішення про наявність сигналів серед шумів. Прийняття рішення здійснюється класичними
методами теорії обробки сигналів [5, 6, 7, 8].
Третій етап – ініціалізація бази даних (БД) сигналів для заданого діапазону частот з
врахуванням приналежності джерел радіовипромінювань. Процедуру ініціалізації бази даних
сигналів пропонується реалізувати за двома варіантами.
Варіант 1 зводиться до реалізації таких функцій:
1. Сканування частотного діапазону;
2. Прийняття рішення щодо віднесення поточної частоти сигналу приймача Fс до Fв.п або
Fв.н , де Fв.п – відоме і потрібне джерело сигналу; Fв.н – відоме і непотрібне джерело сигналу.
Варіант 2 припускає ініціалізацію БД з використанням раніше накопиченої інформації
про радіоелектронну обстановку, даних інших джерел.
Четвертий етап – порівняння сигналу на частоті Fс з інформацією, яка зберігається в
базі даних сигналів, тобто проводиться сканування бази даних на наявність сигналу,
аналогічного прийнятому і приймається рішення щодо подальшої його обробки: пропуску,
попередньому аналізу параметрів сигналу чи його демодуляції з подальшим паралельним
скануванням діапазону.
П’ятий етап – коригування бази даних сигналів, підтримка її цілісності та реалізація
можливості оперативного доступу оператора до особливих областей бази даних.
Шостий етап – розробка структури алгоритмів та інформаційного забезпечення
процедури адаптації вхідної підсистеми автоматизованого комплексу.
Сьомий етап – оцінка параметрів функціонування блока розв’язки та адаптації.
Як приклад, розглянемо застосування запропонованої процедури адаптації вхідної
підсистеми автоматизованого комплексу для УКХ діапазону при кількості приймачів n ,
кроці перебудови DF , та відношенні сигнал-шум K .
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Виконавши послідовно всі наведені вище етапи, синтезована схема деталізованого
алгоритму процедури адаптації у взаємодії з інформаційним забезпеченням має вид,
представлений на рис. 2.
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так

Опис алгоритму процедури адаптації:
– блок 1 – початок роботи;
– блок 2 – введення вхідних даних – кроку перебудови приймача DF , значення порога
сигнал-шум K , значення початку діапазону сканування Fп , значення кінця діапазону сканування
Fк , завантаження значень бази даних: Fв.п – частота знайомого й потрібного джерела сигналу; Fв.н
– частота знайомого й непотрібного джерела сигналу;
– блоки 3, 15 – встановлення приймача на частоту Fп діапазону сканування;
– блок 4 – опис процедури ініціалізації (першого заповнення бази даних) при установці
автоматизованого комплексу у заданому районі, та оперативного втручання оператора у випадку
коли змінюються пріоритети джерел радіовипромінювань;
– блок 6 – прийняття рішення на поточній частоті Fс – корисний сигнал чи шум ( K = 1 –
корисний сигнал);
– блоки 7, 8, 9 – процедура вибору із бази даних Fв.н та Fв.п і порівняння їх із Fс ;
– блоки 10, 11, 12 – процедура прийняття рішення оператором на включення приймача
та демодуляцію сигналу;
– блоки 5, 13 – описують цикл перебудови приймача за частотним діапазоном від
початку діапазону сканування Fп до його кінця Fк з кроком перебудови приймача DF ;
– блоки 16, 17, 18, 19 – процедура попереднього аналізу параметрів сигналу та
прийняття рішення оператором на запис до бази даних Fс як Fв.п чи Fв.н чи пропуску
сигналу;
– блок 14 – процедура запису до бази даних Fв.п , Fв.н ;
– блоки 15, 20 – описують цикл багаторазового сканування частотного діапазону
приймачем;
– блок 21 – кінець роботи.
Висновки
1. Запропоновано процедуру адаптації вхідної підсистеми автоматизованого комплексу
на основі використання алгоритмічних моделей і апаратних засобів, які працюють з базою
даних, реальним вхідним потоком радіовипромінювань та одночасно вирішують задачу
управління приймачами, яка відрізняється від існуючих комплексним врахуванням
приналежності джерел радіовипромінювань.
2. Процедура адаптації забезпечує підвищення ефективності вхідної підсистеми
автоматизованого комплексу у середньому на 10 – 15 %.
3. Перспективним напрямком подальших досліджень є оптимізація ініціалізації,
верифікації і функціонування БД сигналів.
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КОНТРОЛЬ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ЦИФРОВИХ ТИПОВИХ ЕЛЕМЕНТІВ ЗАМІНИ
ЕЛЕКТРОМАГНІТНИМ СПОСОБОМ
Розглядається нове вирішення актуальної науково-технічної задачі контролю технічного стану
цифрових типових елементів заміни, виготовлених на базі цифрових інтегральних мікросхем.

Завдання контролю технічного стану цифрових пристроїв на етапі експлуатації є актуальним.
Сучасний стан розвитку засобів радіоелектронного озброєння характеризується
ускладненням цифрової техніки. В зв’язку з цим, обмежується можливість використання
відомих методів контролю технічного стану типових елементів заміни (ТЕЗ).
Підтвердженням цьому можна навести той факт, що щільність монтажу
електрорадіокомпонентів досягла приблизно 100 контактів на один кв.см., а в цілому на
платі зосереджується 20 – 30 тис. з’єднань [1,2] . Це приводить до ускладнення контролю
технічного стану (ТС) елементів існуючими методами діагностування, а саме: збільшується
час контролю ТС та зменшується їх ефективність [3] .
В статті пропонується проводити контроль ТС цифрових ТЕЗ за допомогою
електромагнітного способу. Сутність способу полягає в тому, що в якості критерію оцінки
працездатності інтегральної схеми (ІС) використовується порівняння еталонного та
отриманого значення струму, який виділяється з антенного пристрою. Даний пристрій являє
собою металеву пластину, яка рівна за площею інтегральній схемі. У випадку, якщо
амплітуда імпульсів однакова, приймається рішення про працездатність ІС ТЕЗ, в
протилежному випадку робиться висновок про наявність непрацездатного елемента
(елементів).
Крім того, спосіб дозволяє визначити місце несправного елементу. Найпростіша
ситуація складається, коли вхідний сигнал ТЕЗа переводить цифрові елементи в
протилежний стан послідовно.
У випадку, коли вхідний сигнал переводить елементи в протилежний стан не
послідовно, пристрій аналізу номера несправного елемента суттєво ускладнюється, так як
алгоритм обробки повинен враховувати черговість перемикання елементів.
Цей спосіб дозволяє скоротити час контролю в 5 – 10 разів у порівнянні з відомими
методами. Крім того, перевагою даного способу є скорочення контрольних точок,
можливість перевірки працездатності ІС цифрового ТЕЗ без омічного контакту з об’єктом
діагностування, спосіб може бути застосований як до існуючих, так і до перспективних
пристроїв, виконаних на елементній базі третього та четвертого покоління.
При перевірці працездатності ІС ТЕЗ достовірність контролю залежить від
правильного вибору діагностичних параметрів.
Такий вибір забезпечується вирішенням двох груп задач.
До першої групи відносяться вирішення питання аналізу визначення таких
параметрів, як струм вихідного ланцюга базового елемента, електромагнітне поле,
потужність випромінювання, які виникають у момент переходу логічного елемента із одного
стану в протилежний.
У другій групі розглядається можливість виявлення і фіксації імпульсів струму у
антенному пристрої та використання їх амплітуди в якості діагностичної інформації.
Ефективність електромагнітного способу перевірки працездатності ТЕЗ залежить
також від способу зняття інформації з антенного пристрою та алгоритмів її обробки [4]:
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Эn (t , t ) = F (P0 , Pn , m , C , G ) ,

(1)

де P0 – надійність елементів ТЕЗ;
Pn – надійність елементів антенного пристрою у момент початку перевірки ;
m – інтенсивність контролю;
C – вартість пристрою контролю;
G – продуктивність (швидкодія).
Визначимо працездатність ТЕЗ складеного із N ЗАГ загальної кількості ІС

N ЗАГ = N П + N НП + N НН + N ПН ,

(2)

де NП – кількість працездатних ІС прийнятих за працездатні;
NНП – кількість непрацездатних ІС прийнятих за працездатні;
NНН – кількість непрацездатних ІС прийнятих як непрацездатні;
NПН – кількість працездатних ІС прийнятих як непрацездатні.
Ймовірність того, що ІС, яку перевіряють, буде працездатною:

NП
,
N П + N НП

(3)

N П (t , t ) = N ЗАГ P0 (t , t )PП (t , t ) ,
N НП (t , t ) = N ЗАГ [1 - P0 (t , t )PП (t , t )],

(4)
(5)

PБП (t , t ) =

Підставляючи вирази (4) та (5) у формулу (3), отримаємо:

PБП (t , t ) =

P0 (t , t )PП (t , t )
,
P0 (t , t )PП (t , t ) + [1 - P0 (t , t )PП (t , t )]

(6)

Ймовірність помилки при оцінюванні працездатності ІС:
QПБ (t , t ) = 1 - PПБ (t , t ) ,
Ця ймовірність залежить від помилок при
працездатності і може бути визначена за формулою [4]:
QПБ (t , t ) = 1 - [1 - QП (t , t )]m ,
де: QП (t , t ) =

n(t , t )

m(t , t )

виконанні операцій

(7)
контролю
(8)

– середня ймовірність помилки операції при виконанні даної

кількості операцій m;
m – кількість операцій, що виконуються при перевірці працездатності ІС;
n – математичне очікування кількості операцій з помилками.
З достатньою для практики точністю можна припустити:
QБП (t , t ) » QП (t , t ) .
(9)
Надійність контролю працездатності ІС у цьому випадку:
PБП (t , t ) = 1 - QП (t , t ) .
(10)
Визначати працездатність ТЕЗ, складеного з декількох ІС, можна двома способами:
1. Проводити контроль кожної ІС.
Якщо ІС непрацездатна, то приймається рішення про непрацездатність ТЕЗ, в іншому
випадку перевіряють працездатність наступної ІС. Номер ІС, яку перевіряють, визначається
за допомогою оптимальних умовних алгоритмів. За рахунок цього суттєво скорочується
кількість операцій при визначенні працездатності ТЕЗ.
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2. Проводити контроль працездатності кожної ІС, запам’ятовувати отриману в
результаті перевірки інформацію і аналізувати працездатність ТЕЗ після перевірки всіх ІС.
Визначимо ефективність першого способу контролю.
Ймовірність того, що після перевірки працездатності першої ІС ТЕЗ виявиться
несправним [4]:
QІС1 (t , t ) = QІС1 (t , t )Qпом1(t , t ) ,
(11)

де QІС1 (t , t ) – ймовірність визначення непрацездатного ТЕЗ після перевірки ІС1;
Qпом1 (t , t ) – ймовірність пропущеного несправного ТЕЗ після перевірки ІС1 із-за
помилки пристрою контролю.
Ймовірність того, що після перевірки працездатності другої ІС ТЕЗ виявиться
несправним:
I (t , t ) = [Q (t , t )Q
QІС
(12)
ІС1
пом1 (t , t ) + QІС2 (t , t )]Qпом2 (t , t ) ,
2
де: QІС2 (t , t ) – ймовірність визначення непрацездатного ТЕЗ після перевірки ІС2;
QІС2 (t , t ) Qпом2 (t , t ) – ймовірність пропущеного несправного ТЕЗ після перевірки
ІС2 із-за помилки пристрою контролю.
Ймовірність непрацездатного стану ТЕЗ при перевірці третьої та четвертої ІС
відповідно:
I (t, t) = {[QІС1(t , t)Qпом1(t, t) + QІС2 (t, t)]Qпом2(t , t) + QІС3(t, t)}Qпом3(t, t) , (13)
QІС
3
І (t, t) =
QІС
4

{[QІС1(t, t)Qпом1(t, t ) + QІС2 (t, t)]Qпом2 (t, t ) + QІС3(t, t)}* Qпом4 (t, t ) . (14)
* Qпом3 (t, t) + QІС4 (t , t)

Для другого способу контролю:
II (t , t ) = [Q
QІС
ІС1 (t , t ) + QІС 2 (t , t ) + QІС3 (t , t ) + QІС4 (t , t )]Qпом1 (t , t ) .(15)
4
Для порівняння ефективності способів контролю за надійністю припустимо:

Qпом1 = Qпом2 = Qпом3 = Qпом4 = Qпом ,

(16)

QІС1 = QІС2 = QІС3 = QІС4 = QІС .

(17)

Тоді для перевірки N інтегральних мікросхем отримаємо:
I (t , t ) = Q
QІС
помQІС (1 + QІС + QІС + QІС ..... + QІС ) » QІСQпом (1 + QІС ) ;(18)
n
II (t , t ) = Q Q
QІС
ІС пом N .
n

(19)

Відношення ймовірностей непрацездатності ТЕЗ:
I (t , t )
QІС
1 + QІС 1
n
=
» .
(20)
N
N
QІIIС n (t , t )
З формули (20) видно, що перший спосіб процесу контролю працездатності ТЕЗ
набагато надійніший другого способу. Проте порівняння способів перевірки тільки за
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надійністю є неповним. Для з’ясування ефективності способів перевірки порівняємо їх за
вартістю.
Загальна вартість перевірки N інтегральних мікросхем:
N

C = å C i , де Сі – вартість перевірки однієї ІС.
i =1

Перевірка однієї ІС має певну ненадійність q1 ,K, qn .
Для першого способу перевірки збільшення вартості за рахунок помилок при
перевірці ІС [4]:
DC I = q1C1 + (C1 + C2 )q2 + L + (C1 + L + C N 1 )q N 1 .
Для другого способу:
DC II = (C1 + LC N 2 )[1 - (1 - q1 )L(1 - q N 2 )] .

Для порівняння ефективності способів з урахуванням вартості перевірки припустимо:
q1 = q2 = q3 = L = q N1 = q N 2 = q ;

C1 = C2 = C3 = L = C N1 = C N 2 = C ,
тоді:

N ( N + 1)
DC I = qC (1 + 2 + L + N1 ) = 1 1
qC ;
2
D C II = N 2 C 1 - (1 - q )N 2 » N 22 qC ;

[

]

2 N1
DC II
.
=
N2 + 1
DC I

Якщо у першому способі застосовуються оптимальні умовні алгоритми, то
N1 < N 2 і в середньому N1 » 2N1 тоді DC1 » DC1 .
Таким чином, при однаковій вартості обох способів, перший має більшу надійність і
виявляється більш ефективнішим при зніманні інформації за допомогою електромагнітного
способу.
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МЕТОДИКА АДАПТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ДОСТУПОМ ДО РАДІОКАНАЛУ В
МОБІЛЬНИХ РАДІОМЕРЕЖАХ
Запропонована методика управління методами доступу в мобільних радіомережах на основі
використання експертної інформації, яка дозволяє автономно, в кожному вузлі мережі, ідентифікувати ситуацію в
радіоканалі та керувати, на основі нечіткої бази знань, методами доступу та їх параметрами.

Перспективні мережі зв’язку 4G передбачають використання мобільних радіомереж (МР)
або MANET (Mobile Ad-Hoc Networks), які характеризуються високою динамікою топології,
обмеженою пропускною здатністю вузлів, децентралізованим управлінням тощо [1, 2]. Під
вузлом даної мережі розуміється радіотермінал (мобільний комп’ютер з радіоінтерфейсом), що
реалізує функції маршрутизатора. Всі вузли мережі мобільні та обмінюються інформацією
безпосередньо між собою або застосовують ретрансляцію пакетів. Прикладами MP є мережі
військового призначення, мережі забезпечення національної безпеки у кризових ситуаціях та ін.
Забезпечити задану якість передачі пакетів на канальному рівні МР неможливо без ефективної
системи управління, реалізованої на кожному вузлі мережі [3].
Однією з основних задач управління МР є ефективне розділення її ресурсів між безліччю
незалежно функціонуючих вузлів, що передбачає на канальному рівні застосування
відповідних методів доступу (МД). До МД в МР пред’являються наступні основні вимоги:
децентралізоване функціонування, висока пропускна спроможність, мала затримка передачі,
а також низка додаткових – передача неоднорідного (дані, мова, відео) і пріоритетного
трафіка, використання направлених антен, управління черговістю передач та ін. [4]. На даний
час для МР пропонується ряд МД. Однак, ефективність застосування того чи іншого MД
залежить від характеристик конкретної MP (число вузлів, пропускна здатність радіоканалів та
ін.) й умов її функціонування (динаміка зміни топології, навантаження, вид трафіка та ін.). Тому
ідеального, «на всі випадки», МД не існує. Отже, необхідно щоб кожен вузол мережі самостійно
оцінював поточну ситуацію та здійснював управління МД.
Існують численні шляхи, щоб зробити МД для МР адаптивними, включаючи різні
механізми встановлення зв’язку, уникнення зіткнень, контролю інтенсивності трафіка, зміни
стратегій, комбінування МД та інші [5].
Інколи комбінація «прихована», тобто, явно не позначені складові протоколи.
Наприклад, p-наполегливі протоколи S-Aloha, де, за наявності пакету в черзі, незалежно для
кожного слоту ймовірність передачі p – константа. Якщо динамічно змінюється значення p
або, наприклад, двійкова експоненціальна затримка, то, по суті, комбінуються різні pнаполегливі протоколи S-Aloha, які відрізняються значенням р. Таким чином, в кожному
слоті ухвалюється використання одного з складових протоколів із відповідним р. Однак, як
доведено в [6], двійкова експоненціальна затримка призводить до нестійкості протоколу
доступу. У МР також використовуються адаптивні МД на основі TDMA, де періодично
перепризначуються часові інтервали і їх тривалість [7, 8]. У цих протоколах МД чергуються
між конкурентними та TDMA. Змагальний протокол використовується, щоб створити
розклади TDMA. Як тільки розклади встановлені, використовується TDMA. При зміні
топології змагальний МД використовується знову.
Інший спосіб об’єднання протоколів заснований на локальному контролі інтенсивності
трафіка в каналі, наприклад, підрахунку числа незайнятих слотів у фреймі. При цьому
визначається ймовірність, з якою вузол може передати пакети [9], або необхідність зміни МД
в наступному фреймі [10], або необхідність використовувати змагальний протокол в деяких
слотах [11]. Наочний приклад комбінації протоколів – ідея нанизування протоколів, уперше
використана в TSMA [12].
Задача управління доступом має такий вигляд: в момент часу t необхідно ідентифікувати
ситуацію в каналі, сформувати сукупність канальних метрик і визначити метод доступу МД i
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та параметри доступу МД ji, які забезпечують виконання z-ої мети управління системної або
користувальницької оптимізації.
Метою статті є розробка методики адаптивного управління МД до радіоканалу МР,
застосування якої дозволить максимізувати пропускну здатність МР.
Сутність даної методики полягає в автономному виконанні системою управління
кожного вузла МР наступних етапів: збір інформації про радіоканал, аналіз та ідентифікація
поточної ситуації в каналі, прийняття керуючих рішень та реалізація керуючих рішень.
Через динамічний характер задач управління, складність формування системи
показників ефективності системи управління (через кореляцію та нечіткий характер багатьох
з них), неповноту й невірогідність контрольної інформації доцільно застосовувати систему
адаптивного автоматичного управління (СААУ) [13]. СААУ використовує нечіткий опис
керованого процесу та системи його управління (у вигляді нечіткої бази знань), а також
перетворює нечіткий опис у послідовність команд для досягнення цілей управління.
У загальному випадку цикл управління полягає в тім, щоб на основі аналізу поточного
стану об’єкта управління (змінні xi стану радіоканалу та вузла) визначити значення
керованих змінних yi , реалізація яких дозволяє забезпечити бажане поводження або стан
об’єкта управління (тобто радіоканалу МР). У якості керованих змінних виступають методи
(параметри) управління доступом, які реалізуються на канальному рівні еталонної моделі
взаємодії відкритих систем (ЕМ ВВС). Особливостями запропонованої схеми СААУ є
врахування послідовності циклу управління: оцінка ситуації в МР, визначення цілі
управління, пошук припустимих рішень, вибір способу досягнення поставленої мети та
реалізація обраного способу досягнення мети (рис.1).
Система управління доступом складається з наступних модулів: блоку формування і
розпізнавання образів (фазифікації), блоку оцінки ситуації в радіоканалі МР, бази знань
нечітких правил управління, блоку ухвалення рішень про мету та способи управління і
виконуючого органу (дефазифікатора). Під базою знань нечітких правил системи управління
мається на увазі сукупність пам’яті історії управління, блоків формування і зберігання
набору нечітких правил управління. Останній також можна назвати базою знань правил
управління.
Інші підсистеми управління вузла

Система адаптивного автоматичного управління доступом
Підсистема прийняття рішень
Вхідні
змінні

X

Фазифікація

Оцінка
ситуації

Зберігання
історії
управління

Визначення
цілі
управління

Формування
правил
управління

Визначення
засобів
досягнення мети

Дефазифікація

Методи
управління
доступом

База
знань

Вихідні
змінні

Y

Підсистема
реалізацїї рішень
(методи
управління
доступом)

Вузол

Мобільна радіомережа

Рис. 1. Схема системи адаптивного автоматичного управління доступом
Початкові дані та математична постановка задачі. Мережа може бути описана
ненаправленим ваговим графом G = (V, Е), де V – множина вузлів, Е – множина каналів. Кожен
канал е = (vі, vj) Î Е і вузол vі на момент часу t може характеризуватися сукупністю
позитивних метрик cq(vі, vj), cq(vі), q = (1, …, Q), де с1 – мобільність вузла, с2 – розмір вільної
черги, с3 – пропускна здатність каналу, с4 – затримка передачі, с5 – зайнятість каналу, с6 –
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рівень завад, с7 – тип трафіка, с8 – кількість сусідів тощо. Канали між вузлами мережі
встановлюються та підтримуються протоколами маршрутизації.
Необхідно у фіксований момент часу t ідентифікувати стан вузла та каналу і на основі
даної інформації вибрати управляючий вплив Z(t), який забезпечить максимум середньої
пропускної здатності каналу U:
Z (t ) = arg max U (λ ξ (t ), v (t ), u (t ), θ(t ), s (t ), Gl (t )) ;
МД ( t )ÎW

при обмеженнях
W = {t зξ £ t зξпр , N £ N max , v £ vmax , u £ u max , r £ rmax } ,

де lx – інтенсивність вхідних потоків x-типу; v – інтенсивність зміни зв’язності; u –
мобільність вузла; θ – розмір вільної черги; s – пропускна здатність каналу; tзξ – затримка
передачі пакету x-типу, Гl – рішення l-го протоколу доступу, N – кількість сусідів; r – радіус
передачі.
Методика управління доступом включає наступні етапи:
1. Збір інформації про стан каналу та вузла. Система управління періодично (для TDM
– у кожному часовому слоті) оцінює параметри каналу зв’язку: зайнятість каналу, швидкість
передачі, наявність колізій, кількість сусідів, рівень перешкод тощо, а також параметри стану
вузла: наявність даних для передачі, тип даних та їх пріоритет, зайнятість черги на передачу
тощо. Вони у вигляді значень змінних x1(t), x2(t), … xn(t) надходить на вхід блоку формування
і розпізнавання образів.
2. Ідентифікація ситуації в каналі. На основі отриманої інформації кожен вузол мережі
оцінює стан параметрів функціонування каналу та ідентифікує поточну ситуацію, яка
склалася в каналі, формує образ поточного стану каналу зв’язку відповідно до поточного
рівня кожної i–ої вхідної лінгвістичної змінної.
Потім сформований нечіткий образ надходить на вхід блоку оцінки ситуації, який
обчислює для цього образу оцінку ситуації. Під ситуацією будемо розуміти стан каналу CC(t),
який може бути визначений множиною параметрів
CC (t) = f (cqij(t), cqi(t)), q = 1, Q , i = 1, N ,
де Ν – кількість вузлів мережі (зони мережі), або як функція параметрів функціонування:
C C (t ) = f (λ ξ (t ), v (t ), u (t ), θ(t ), s (t ), Gl (t )).
(1)
Використовуючи формулу (1), кожен вузол може оцінити (ідентифікувати) поточну
ситуацію в каналі.
Під ідентифікацією ситуації в каналі будемо розуміти побудову його математичної
моделі, яка встановлює зв’язок між вхідними змінними (параметри функціонування каналу) і
вихідними параметрами (ситуація в каналі).
3. Прийняття управляючих рішень. Кожен вузол характеризується сукупністю
параметрів функціонування cq(vі), q = (1, …, Q), яка зумовлює стан вузла.
На основі ідентифікації поточної ситуації в каналі, рішення протоколів доступу щодо
передачі у попередньому слоті та свого стану, кожен вузол приймає управляючі рішення з
управління МД та їх параметрами. Наприклад, використовуючи MД типу S-Aloha, вузол
оптимізує значення параметра p залежно від ситуації в каналі, типу TDMA – розмір часового
фрейму, імовірнісного TDMA [14] – значення параметра p залежно від зв’язності тощо.
Блок зберігання історії управління зберігає кінцеву послідовність образів станів каналу
і управляючих дій.
Блок формування правил управління забезпечує один з аспектів адаптивності системи,
що розробляється: динамічне формування нечітких правил управління. Він працює таким
чином. Через певне число тактів аналізується історія управління і проводиться пошук
фрагментів, що повторюються. Далі з цих ділянок формується правило управління при
дотриманні наступних умов:
а) всі суми ступенів приналежності вхідних змінних нечіткій множині ділянки, що
повторюється, перевищують деякий поріг Ра;
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б) останнім результуючим образом цієї ділянки історії є образ з максимальною
оцінкою;
в) середня якість управління (середня оцінка образів) на даному відрізку перевищує
поріг Ea;
г) довжина даного фрагмента не перевищує деяку величину Na, що апріорно задається.
При недотриманні останньої умови від відрізка історії відсікається початкова його
частина необхідної для виконання цієї умови довжини. Проте при цьому може перестати
виконуватися третя умова.
Окрім динамічного формування правил управління, властивості адаптивності системи
управління доступом забезпечуються механізмом видалення неадекватних поточним умовам
правил: у кожного правила управління є лічильник збоїв, який збільшується на одиницю при
кожному спрацьовуванні правила, що не привело до очікуваного результату (образу з
максимальною оцінкою). Після хоч би одного вдалого виконання правила лічильник
скидається. Перевищення лічильником деякої апріорної величини Ck говорить про зміну
властивостей вузла або каналу, після чого дане правило не можна більше використовувати
для управління. В цьому випадку правило видаляється з бази знань.
Блок дефазифікації обчислює ступені належності значень вихідних дій вихідним
нечітким змінним кожного правила, підставляючи у посилки правил ступені належності
вхідних змінних відповідним нечітким образам.
Далі по обчислених ступенях належності знаходиться значення вихідної дії Yi, тобто
рішення якого МД та з якими параметрами використовувати у даному слоті.
4. Реалізація управляючих рішень. На даному етапі система управління доступом
визначає МД для даного слоту та його параметри: для MД типу p-наполегливого S-Aloha або
імовірнісного TDMA – значення параметра p, для MД типу TDMA – розмір фрейму, для MД
типу CSMA/CA – значення часу затримки передачі DIFS, AIFS та cw [15] тощо.
Для етапів ідентифікації ситуації і прийняття рішення пропонується використовувати
логіко-лінгвістичну апроксимацію [16]. Особливістю даного підходу є те, що взаємозв’язок
вхідних змінних з вихідною задається у вигляді експертних висловлювань: ЯКЩО «вхід», ТО
«вихід». Формальним апаратом для обробки експертної інформації є теорія нечітких множин.
Експертна інформація про функціонування каналу представлена у вигляді нечітких
логічних висловлювань «ЯКЩО <умова> ТО <дія>, ІНАКШЕ…», які зв’язують значення
вхідних змінних х1… хn з одним із можливих типів рішень:
ЯКЩО (x1 = a111) ТА (x2 = a211) ТА ... ТА (xn = an11) АБО
(x1 = a112) ТА (x2 = a212) ТА ... ТА (xn = an12) АБО…
(x1 = a11b1) ТА (x2 = a21b1) ТА ... ТА (xn = an1b1)
ТО y = d1, ІНАКШЕ
ЯКЩО (x1 = a121) ТА (x2 = a221) ТА ... ТА (xn = an21) АБО
(x1 = a122) ТА (x2 = a222) ТА ... ТА (xn = an22) АБО…
(x1 = a12b2) ТА (x2 = a22b2) ТА ... ТА (xn = an2b2)
ТО у = d2, ІНАКШЕ...
ЯКЩО (x1 = a1m1) ТА (x2 = a2m1) ТА ... ТА (xn = anm1) АБО
(x1 = a1m1) ТА (x2 = a2m1) ТА ... ТА (xn = anm1) АБО…
(x1 = a1mbm) ТА (x2 = a2mbm) ТА ... ТА (xn = anmbm)
ТО у = dm ,
(2)
де dj (j = 1, m ) – лінгвістична оцінка вихідної змінної у, яка визначена з терм-множини
можливих рішень D; ai jp – лінгвістична оцінка вхідної змінної xi у p-му рядку j-ої диз’юнкції,
яка вибирається з відповідної терм-множини Аi, i = 1, n , j = 1, m , p = 1, b j ; bj – кількість
правил, які визначають значення вихідної змінної у = dj.
Дану систему логічних висловлювань називають нечіткою базою знань.
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З використанням операцій ∪ (АБО) і ∩ (ТА) система логічних висловлень (2) може бути
переписана в більш компактному вигляді:
b

j
én
ù
U ê I ( xi = aijp )ú ® y = d j , j = 1, m .
p =1ëi =1
û

(3)

Сутність алгоритму управління МД полягає у використанні нечітких логічних рівнянь. Ці
рівняння отримуються на основі системи логічних висловлень (2) і дозволяють розрахувати
значення функцій належності різних рішень при фіксованих значеннях вихідних змінних.
Як шукане рішення вибирається рішення з найбільшим значенням функції належності.
Розглянемо отримання нечітких логічних рівнянь. Лінгвістичні оцінки ai jp змінних
х1, …, хn, які входять в логічні висловлювання про рішення dj (2), розглянемо як нечіткі
множини, визначені на універсальних множинах Ui = [ x i , x i ], i = 1, n , j = 1, m .
jp

Нехай μ ai ( xi ) – функція належності параметра xi = [ x i , x i ] нечіткому терму ai jp, i = 1, n ,
j = 1, m ,

d

p = 1, b j ; μ j ( x1 , x2 , ..., xn ) – функція належності, яка залежить від n змінних,

вектора вхідних змінних X = ( x1, x2 , ..., xn ) значенню вихідної змінної у = dj, j = 1, m .
Зв’язок між цими функціями визначається нечіткою базою знань (3) і може задаватися у
такому вигляді:
bj
é n jp
ù
d
(4)
μ j ( x1, x2 , ..., xn ) = Ú êÙ μ ai ( xi )ú , j = 1, m .
p =1 ë i =1
û
де Ú – логічне АБО, Ù – логічне ТА.
Це рівняння отримано з нечіткої бази знань (2) шляхом заміни лінгвістичних термів ai jp
jp
d
і dj на відповідні функції належності μ ai ( xi ) і μ j ( x1 , x2 , ..., xn ) , а операції U і I – на
операції Ú і Ù .
З виразу (4) видно, що для розрахунку за цією формулою необхідно мати лише значення
функцій належності змінних хi до нечітких термів.
Для цього використаємо функції належності, які визначаються експертами на етапі
проектування системи управління МД (колоколоподібні, трикутні, трапецієвидні, шматковолінійні та ін. форми) [17].
Формула для розрахунку колоколоподібної функції має вираз:
1
μ A ( x) =
,
1 + (( x - b) / c) 2
де b – коефіцієнт максимуму функції належності, с – коефіцієнт стиску.
Формула для розрахунку трикутної функції має вираз:
ìï( x - a - ) /(a - a - ), a - £ x £ a
A
,
μ ( x) = í +
ïî(a - x) /(a + - a ), a £ x £ a +
де a – значення змінної x, для якого функція належності дорівнює 1, a – та a+ – відповідно нижня
та верхня межі функції належності x.
Формула для розрахунку трапецієвидної функції має вираз:
ì( x - a - ) /(a - a - ), a - £ x £ a
ï
μ A ( x) = í1,
a£ x£a ,
ï( a + - x) /(a + - a ), a £ x £ a +
î

де a та a – відповідно нижня та верхня межі діапазону x, для якого функція належності
дорівнює 1.
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Отже, прийняття керуючого рішення щодо МД d *Î D = {d1, d2, …, dm}, яке відповідає
вектору фіксованих значень вхідних змінних Χ * = á x1 *, x2*, …, xn* ñ , здійснюється в такій
послідовності:
1. Фіксується вектор значень вхідних змінних Χ * = (x1*, x2*,…, xn*).
2. Задаються функції належності нечітких термів, які використовуються в нечіткій базі
знань (2), і визначаються значення цих функцій для заданих значень вхідних змінних x1 *,…,
xn*.
3. На основі системи логічних рівнянь (4) визначаються багатомірні функції належності
dj
*
μ ( x1 , x2* , ..., xn* ) вектора X * для всіх значень dj, j = 1, m вихідної змінної y. При цьому логічні
операції Ú та Ù над функціями належності змінюються на операції min і max.
μ(a) Ù μ(b) = min [μ(a), μ(b)],
μ(a) Úμ(b) = max [μ(a), μ(b)].
4. Визначається dj*, значення функції належності якої максимальне:
d*

d*

μ j ( x1* , x2* , ..., xn* ) = max ( μ j ( x1* , x2* , ..., xn* ) ).
j =1, m

Це і буде шуканим рішенням для вектора значень вхідних змінних Χ * = (x1 *, x2*, …, xn*).
Таким чином, запропонований алгоритм використовує ідентифікацію лінгвістичного
терма по максимуму функції належності узагальнено до всієї матриці знань.
Однак адекватність даної моделі управління МД цілком залежать від кваліфікації
експерта, знання і досвід якого використовуються при складанні бази знань. Тому на етапі
проектування необхідно проводити настройку нечіткої бази знань на основі експериментальних
даних, які можна отримати за результатами спостереження проведення імітаційного
моделювання. Для вирішення задачі оптимізації нечіткої бази знань можна використовувати
генетичний алгоритм (ГА) [16].
Таким чином, в статті запропонована методика управління методами доступу в мобільних
радіомережах, яка дозволяє автономно в кожному вузлі мережі ідентифікувати ситуацію в каналі
та керувати методами доступу на основі нечіткої бази знань, побудованої з використанням
експертних знань. В подальших дослідженнях планується зробити оцінку ефективності
запропонованої методики щодо середньої пропускної спроможності радіоканалу порівняно з
кожним методом доступу, які використовуються.
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к.т.н. Ільїнов М.Д. (ВІТІ НТУУ „КПІ”)
Мацаєнко А. М. (ВІТІ НТУУ „КПІ”)
СЕКТОРНІ АНТЕНИ БАЗОВИХ СТАНЦІЙ

Проведено аналіз стану розробки антенно-фідерних пристроїв, які формують діаграму направленості в
межах заданого сектора в горизонтальній площині. Визначено класифікацію антен по частотних діапазонах.
Наведено основні характеристики антен. Наглядно показані діаграми направленості в горизонтальній і
вертикальній площинах для кожного типу антен. Визначено місце секторних антен в системах мобільного зв’язку.

1. Вступ
Секторні антени використовуються з базовими станціями, які забезпечують просторову
селекцію абонентів. Така побудова антенної системи базової станції дозволяє підвищити її
перепускну здатність за рахунок підключення окремих пристроїв до різних антен, а також
більш раціонально використовувати наявний частотно-енергетичний ресурс системи.
Доцільність використання антен з секторною діаграмою направленості (ДН), тобто діаграмою з
квазіпласкою вершиною та різкими схилами, полягає в зменшенні перекриття діаграм сусідніх
секторів та зменшенні взаємних завад в лініях зв’язку. Межа між секторними та спрямованими
антенами умовна, але, зазвичай, до секторних відносять антени з шириною діаграми
направленості в горизонтальній площині від 30° до 180°.
Секторні антени, як правило, нахилені до поверхні землі. Кут нахилу може складати 2–
о
6 . В силу своєї направленості, а також певного нахилу у антени формується так званий
основний промінь, який досягає поверхні землі на певній відстані.
Для формування антеною секторної ДН потрібно створити в апертурі антенно-фазовий
розподіл з досить різкою зміною амплітуд і фаз.
Класифікацію секторних антен зручно подати, виходячи з розподілу частотного
діапазону: секторні антени метрових, дециметрових, сантиметрових (НВЧ-діапазону) хвиль.

2. Типи секторних антен метрового діапазону
2.1.Вібраторні антенні решітки над циліндричною поверхнею
Цей тип антен представляє собою систему вібраторів (штирьових або петлевих), які
синфазно живляться та розташовані на щоглі (рис. 1). Щогла одночасно виконує роль
циліндричної поверхні, всередені якої прокладений кабель живлення. Використовуються
для формування ДН в секторі кутів від 30° до 90°.
TC420D2

Рис. 1. Типи вібраторних решіток.
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Основні характеристики антен зведені в таблицю 1.
Табл. 1
Тип
Частотний діапазон
Імпеданс
КСВ
Поляризація
Підсилення
Ширина променя в верт. пл. (–3 Дб)
Ширина променя в гориз. пл. (–3 Дб)
Відношення «сигнал-шум»
Макс. потужність

AV 1440
34 - 79 МГц
50 Ом
1,5 макс
Вертикальна
6 dBі
30º
180º
6 Дб
0,5 кВт

AV 1481
68 - 88 МГц
50 Ом
1,5 макс
Вертикальна
5 dBі
70º
60º
6 Дб
0,5 кВт

TC420D2
88 - 108 МГц
50 Ом
1,5 макс
Вертикальна
6 dBі
18 º
180 º
6 Дб
0,5 кВт

2.2.Вібраторні антени
Антени типу «хвильовий канал»
Антени типу «Хвильовий канал» (рис. 2) складаються з розташованих в одну лінію
паралельно одне одному декількох приблизно напівхвильових вібраторів. За умови, що
відстань між ними складатиме (0,25–0,34)λ; зсув фаз між сусідніми вібраторами – 90°, а
довжина активного вібратора – близько (0,45–0,47)λ. В такій системі виникає бігуча хвиля,
яка поширюється вздовж її направляючої. Ефект концентрації ЕМХ в сторону директорів
підсилюється із збільшенням їх числа. Але на практиці використовують не більше 3–10
директорів.

Рис. 2. Антена типу «Хвильовий канал».

21

Характерна риса антени «Хвильовий канал» – це її вузькополосність як у відношенні
вхідних опорів, так і у відношенні направлених властивостей. Порівняно невелика (2–3 %)
розстройка частоти призводить до різкої зміни розподілу струму в антені, відповідно, до
спотворення ДН та неузгодження вхідного опору з кабелем живлення [1]

Логоперіодичні антени
Логоперіодичними (ЛПА) називають антени,
властивості яких точно зберігаються в ряді точок
частотного діапазону, зв’язаних логарифмічною
залежністю
з
деякими
конструктивними
параметрами самої антени.
Типова схема
логоперіодичної антени показана на рис. 3. Вона
складається з ряду паралельних лінійних
вібраторів, розташованих в одній площині. Лінійні
розміри зв’язані залежністю:
В3/В2=А3/А2=В2/В1=А2/А1= τ.

Рис. 3. Логоперіодична антена.
Характерно, що довжини вібраторів та відстані між ними змінюються в геометричній
прогресії із знаменником τ – періодом структури.
Властивості спрямованості ЛПА невисокі, тому що поле випромінювання формується
активною зоною, в якій знаходиться одночасно 3 – 5 вібраторів. Робоча полоса антени
визначається найбільшим та найменшим розміром вібраторів [1].
Основні характеристики антен зведені в таблицю 2.
Табл. 2
Тип
Частотний діапазон
Імпеданс
КСВ
Поляризація
Підсилення
Ширина променя в верт. пл. (-3 Дб)
Ширина променя в гориз. пл. (-3 Дб)
Відношення «сигнал-шум»
Макс. потужність

Хвильовий
канал

ЛПА

370 – 440 МГц 350–470 МГц
50 Ом
1,5 макс
Гор./Верт.
8 dBі
60º
110º
13 Дб
0,5 кВт
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50 Ом
1,5 макс
Вертикальна
5 dBі
30º
180º
6 Дб
0,5 кВт

3. Типи секторних антен дециметрового діапазону
Зигзагоподібні антени
Серед різноманітних вібраторних синфазних антенних решіток звернемо увагу на
зигзагоподібну антену. Основою для
популярності послужили простота конструкції,
широкий діапазон робочих частот та найбільший питомий коефіцієнт підсилення на
одиницю поверхні при одній парі точок живлення серед відомих на сьогодні антен з
плоским екраном.
Схематично полотно зиг-антени представлено на рис. 4, що складається з восьми
прямолінійних проводників довжиною l, які утворюють дві ромбовидні ячейки із зазором D
між ними, до якого подають живлення. Всі провідники полотна послідовно замкнуті один на
одного. Антена симетрична. Згідно схемі її збудження точки п-п її полотна являються
точками нульового потенціалу.
Антена має чітко виражену лінійну поляризацію.
Видно, що всі вертикальні складові струмів спрямовані в один бік (знаходяться в фазі),
а всі горизонтальні – направлені попарно протилежно (знаходятся в противофазі). В
результаті - поля випромінювання вертикальної орієнтації складаються, а поля
горизонтальної – взаємно компенсуються.

Рис. 4. Загальний вигляд зигзагоподібної антени.
На рис. 5 приведені ДН зиг-антени в Е і Н площинах поляризації відповідно для
розмірів l=0,25 λ; h = 0,25l, де h – відстань між площиною екрану та полотном антени. ДН
зиг-антени близькі до веретеноподібних, коли в усіх площинах перетенів, які проходять
через напрямок головного випромінювання, ДН має приблизно однакові кути розкриву по
половинній потужності [3].

Рис. 5. ДН зигзагоподібної антени в Н та Е
площинах.
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Панельні антени
Панельні антени (ПА) використовуються для збільшення ємності стільникових
систем. Незважаючи на багатий вибір панельных антен, конструктивно всі вони
представляють систему вібраторів, які розташовані над металевим екраном, що служить
рефлектором та приймає участь у формуванні діаграми направленості (ДН). Розподіл
потужності між вібраторами та відповідна
трансформація імпедансів забезпечується
внутрішннім розподілом з гнучкого коаксіального кабелю з малими втратами. Вся
конструкція вмонтована в міцний кожух з фібергласу.
Структурна схема панельної антени представлена на рис. 6. Слід зауважити, що ПА
відрізняються шириною променя в горизонтальній площині (65, 90, 105, 120°), коефіцієнтом
підсилення (6,5... 18,5 Дб), а також значенням потужності, яка підводиться (100...500 Вт).

Рис. 6. Структурна схема панельної антени.
В деяких моделях
передбачено електричний нахил променя (фіксований чи
регульований), який забезпечується відповідною схемою живлення. В панельных антенах
(на відміну від ненаправлених) нахил променя можливо забезпечити й механічним шляхом,
використовуючи спеціальний вузол нахилу. Але електричний нахил променя більш
переважний, тому що при цьому не спотворюється початкова
форма ДН в горизонтальній площині.
В залежності від розмірів та призначення панельні антени
розділяють на ряд груп. Наведемо їх характеристику:
Eurocell Panel (рис. 7)
–
група
антен
з
лінійною
вертикальною поляризацією. Моделі антен, які відрізняються
шириною ДН в горизонтальній площині (65°, 90°, 105°, 120° чи
160°) з підсиленням від 6,5 до 18,5 dBi. В деяких моделях
передбачено електричний нахил променя від 4,5° до 15°. Це
досягається несинфазним живленням випромінювачів за
допомогою внутрішнього кабельного розведення. Максимальна
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Рис. 7. ПА типу 739 630

потужність, що підводиться до антени лежить в межах від 350 до 500 Вт. Типовий робочий
діапазон частот 870 – 960 МГц, але деякі моделі працюють в розширеному діапазоні 806 –
960 МГц
F-Panel (рис. 8) – група малогабаритних антен з лінійною вертикальною поляризацією.
Ці антени мають запатентовану мінімізовану випромінюючу систему, яка дозволяє знизити
глибину кожуха до 49 мм. Антени можуть розташовуватись на стінах будівель, не
порушуючи їх зовнішнього вигляду. Призначені для роботи в
діапазонах частот 872 – 960 МГц та 1710 – 1990 МГц. Існує
більше ніж 100 моделей антен цієї групи, які відрізняються
коефіцієнтом підсилення (від 7 до 20 dBi), потужністю, що
підводиться (від 200 до 400 Вт), кутом електричного відхилення
променю (від 2° до 10°). Важливою особливістю антен Eurocell
F-Panel є
можливість реалізації широкої ДН (до 200°) в
горизонтальній площині [2].

Рис. 8. ПА типу 742 290
В таблиці 3 наведені основні характеристики панельних антен.
Табл. 3
Тип
Частотний діапазон
Імпеданс
КСВ
Поляризація
Підсилення
Ширина променя в верт. пл. (-3 Дб)
Ширина променя в гориз. пл. (-3 Дб)
Макс. потужність

739 630
870 – 960 МГц
50 Ом
1,3 макс
+ 45° , -45°
2×18 dBі
7º
65º
350 – 500 Вт

742 290
824 – 960 МГц
1710 – 2170 МГц
50 Ом
50 Ом
1,7 макс
1,7 макс
вертикальна
вертикальна
7 dBі
7 dBі
60º
82 º
90º
70 º
0,1 кВт
0,1 кВт

4. Типи секторних антен СВЧ - діапазону
Рупорні антени
Рупорні антени представляють собою пірамідальний рупор, поєднаний з прямокутним
хвилеводом. В залежності від того, в якій площині відбувається розширення стінок
хвилеводу, розрізняють Н- секторіальний та Е-секторіальний рупор. Рупорні антени
мають великі переваги. Вони можуть працювати в широкому діапазоні частот. Діапазонність
рупорної антени обмежена лише живлячим хвилеводом. При рівному коефіцієнті підсилення
їх діаграма має менший, ніж у параболічного дзеркала, рівень бічних пелюстків, відповідно,
низький рівень шумів. Нарешті, вони відрізняються простотою виготовлення. В діапазоні
міліметрових хвиль досить гостру діаграму направленості можуть забезпечити й рупори
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невеликих розмірів. Однією з особливостей міліметрових хвиль є здатність багаторазово
відбиватися без помітної втрати потужності. Низький рівень бічних пелюстків рупорних
антен допомогає в боротьбі проти багатопроменевого прийому. При необхідності отримати
ще більш гостру діаграму можуть використовуватись лінзорупорні антени.
Традиційна рупорна схема представлена на рис. 9 в поєднанні
з
оригінальним вузлом збудження. В горизонтальній площині,
практично, відсутні будь-які
випромінювання зовні загального
пелюстка, що дозволяє будувати на основі цих антен складні
багатосекторні конфігурації базових станцій

Рис. 9. Рупорна антена.

Діаграми направленості
представленої рупорної антени в горизонтальні та
вертикальній площинах наведені на рис. 10.

Рис. 10. ДН рупорної антени в вертикальній та горизонтальній площинах.

Сегментопараболічна антена
Сегментопараболічна антена призначена для організації радіоканалів на великих
відстанях. В залежності від довжини кабелю та наявності підсилювачів можливо забезпечити
радіозв’язок на відстанях до 50 – 60 км. Загальний вигляд антени представлено на рис. 11.
Основні характеристики зведені в таблицю 4. Діаграма направленості цієї антени на
центральній частоті робочого діапазону зображена на рис. 12.

Рис. 11. Загальний вигляд сегментопараболічної антени НВЧдіапазону.

26

Табл. 4
Тип
Частотний діапазон
Імпеданс
КСВ
Поляризація
Підсилення
Ширина променя в верт. пл. (–3Дб)
Ширина променя в гориз. пл. (–3Дб)
Макс. потужність

Сегментопараболічна
2400 – 2500 МГц
50 Ом
1,5 макс
Вертикальна (горизонт)
26,5 dBі
7º
10º
350 – 400 Вт

Рис. 12. Діаграма направленості сегментопараболічної антени
На закінченя слід зауважити – секторні антени використовуються при розгортанні
базових станцій з великою кількістю абонентів, в регіонах із складним рельєфом, а також в
разі скупчення всіх абонентів у межах деякого сектора. Розрізняють антени з сектором 30,
60, 90, 120 і 180 градусів, вертикальної чи горизонтальної поляризації. Найбільше
застосування знаходять секторні антени з шириною розкриву головного пелюстка діаграми
направленості в 30, 60, 90 і 180 градусів. Комбінуючи ці антени на базовій станції, можливо
отримати будь-який сектор покриття.
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ВИЗНАЧЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ТЕХНІЧНОГО ДІАГНОСТУВАННЯ ДЖЕРЕЛ
ВТОРИННОГО ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ ЗВ’ЯЗКУ
Приведені результати аналізу особливостей схемної і конструктивної побудови джерел вторинного
електроживлення військової техніки зв’язку, запропонована їх класифікація і визначені перспективні напрями
вдосконалення діагностичного забезпечення при відновленні працездатності в умовах військових ремонтних
органів.

1. Постановка задачі
Джерела вторинного електроживлення (ДВЕЖ) – це частина підсистеми
електроживлення, яка призначена для отримання заданої потужності в навантаженні при
визначеному законі перетворення енергії [1]. Вони забезпечують функціонування решти
підсистем військової техніки зв’язку (ВТЗ).
ДВЕЖ являються обов’язковою складовою частиною всіх типів ВТЗ. Аналіз
літератури та статистичних даних з кількості відмов показує, що на долю ДВЕЖ
приходиться до 33,3 % [2], тому дослідження можливості зменшення часу їх ремонту –
достатньо актуальне та направлене на скорочення часу відновлення працездатності ВТЗ і
підтримання необхідного рівня її бойової готовності.
Метою статті є класифікація ДВЕЖ та їх складових частин, аналіз особливостей
схемної і конструктивної побудови, особливостей технічного діагностування ДВЕЖ, а
також обґрунтуваня перспективних напрямків вирішення сформульованого наукового
завдання.
2. Визначення, призначення та класифікація джерел вторинного
електроживлення
ДВЕЖ по своїй фізичній суті являються перетворювачами виду та якості електричної
енергії. Дуже рідко (і тільки в автономних системах) вдається здійснити живлення всіх
споживачів безпосередньо від джерела первинної електроенергії, тобто від перетворювача не
електричної енергії в електричну. В більшості випадків джерела первинного
електроживлення (ДПЕЖ), стандартна мережа за частотою, стабільністю або напругою не
придатні для живлення технічних об’єктів та систем зв’язку. Тому виникає необхідність
різного виду перетворень електричної енергії.
Клас пристроїв, що перетворюють електричну енергію, дуже різноманітний та охоплює
діапазон потужностей від десятих частин вата до декількох тисяч кіловат.
Перетворювачі електричної енергії широко використовуються в наземних стаціонарних
установках, на автомобілях, кораблях та апаратах, які призначені для польотів. Тому ДПЕЖ
можуть бути дуже різними, а напруга, що перетворюється – постійною (від декількох вольт)
або змінною (до сотень вольт) [1].
ДВЕЖ відносяться до найбільш загальних підсистем усіх груп ВТЗ, і складаються з
перетворювачів, випрямлячів, помножувачів, фільтрів і стабілізаторів напруги.
В силу специфічних особливостей схемної та конструктивної побудови ДВЕЖ
доцільно виділити в окремий клас об’єктів діагностування (ОД), що відрізняється:
використанням типових схем і конструктивних вузлів; наявністю в колах великих значень
змінних і постійних електричних струмів та напруг, які є багаторежимними та
багатовихідними об’єктами з розвинутою системою вбудованих засобів діагностування та
захисту від перевантажень; резервуванням недостатньо надійних блоків живлення [2].
Таким чином, у результаті
розгляду ДВЕЖ як окремого класу об’єктів, які
відрізняються специфічними особливостями схемної і конструктивної побудови, розроблена
класифікація ДВЕЖ та їх складових частин, що зображена на рис. 1 – 4. Запропонована
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класифікація покладена в основу аналізу особливостей схемної і конструктивної побудови
ДВЕЖ з позицій їх технічного діагностування.
3. Особливості схемної та конструктивної побудови джерел вторинного
електроживлення
Радіоелектронне та електротехнічне обладнання ВТЗ відрізняється специфікою
експлуатації, схемною і конструктивною побудовою, які впливають на організацію
поточного ремонту (ПР).
До особливостей експлуатації ВТЗ, що визначають її ремонтопридатність, відносяться
[ 2 ]:
– робота в різних кліматичних умовах;
– часта зміна і недостатня підготовка користувачів;
– періодичне використання за призначенням;
– короткочасне і тривале зберігання;
– розміщення апаратури на засобах рухомості;
– транспортування залізницею, на морських і повітряних суднах;
– робота як на стоянках, так і під час руху;
– обмеження на масо-габаритні показники.
Розглянемо види дефектів елементів ДВЕЖ (табл. 1) [1 – 3].
Таблиця 1
Види дефектів елементів джерел вторинного електроживлення
Доля несправностей
типу,%
„обрив”
„перевантаження”
31
69

Електрорадіоелементи
Силові трансформатори
Імпульсні трансформатори

75

25

Високовольтні трансформатори

5

95

Резистори

44

56

Конденсатори

23

72

Напівпровідникові прилади

32

68

Аналізуючи види дефектів елементів ДВЕЖ (табл. 1), можемо зробити висновок про
перевагу несправностей типу „перевантаження” над несправностями типу „обрив”[2, 3].
Дефекти будь-якого виду (обрив чи коротке замикання) змінюють початкову схему
ДВЕЖ. При поточному ремонті (ПР), що припускає відмову тільки одного елемента,
кількість можливих змін схеми обмежене: S = 2L, де L – кількість елементів у схемі ДВЕЖ.
При збільшенні кількості елементів в об’єкті та можливості одержання кратних дефектів
неможливо заздалегідь прорахувати всі комбінації варіантів зміни схеми, що ускладнює як
ремонт так і розробку діагностичного забезпечення.
Крім того, характерною рисою ДВЕЖ при спрацьовуванні пристроїв захисту від
перевантажень є неможливість використання тестового і функціонального діагностування
внаслідок відсутності в об’єкті напруг електроживлення.
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Д В Е Ж

Пасивні
Активні

Однофазні

Трифазні

Параметричні

30

Компенсаційні

Однонапівперіодна
(с х е м а М і т к е в и ч а)

Двонапівперіодна
(с х е м а Л а р і о н о в а)

Однонапівперіодні
Двонапівперіодні

Мостова
(с х е м а Г р е ц я)

Електронні
Електромеханічні
Електромашинні
Електромагнітні

Рис. 1. Класифікація джерел вторинного електроживлення

Змінної
напруги
Постійної
напруги
Трифазні
Однофазні

Фільтри
Стабілізатори
Помножувачі
Випрямлячі
Перетворювачі

Фільтри

Пасивні
Активні

З паралельним резонансним
контуром

З послідовним резонансним
контуром

Дволанкові LC фільтри

Трьоланкові LC фільтри
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RC фільтри

C фільтри

L фільтри

Із включенням навантаження в коло
емітера

Із включенням навантаження в коло
колектора

Із включенням транзистора фільтра
паралельно навантаженню
(шунтові)

Рис. 2. Класифікація джерел вторинного електроживлення (фільтри)

Резонансні
Багатоланкові
Найпростіші

Стабілізатори

Імпульсного регулювання
Безперервного регулювання

З перерозподілом напруги

Феромагнітні стабілізатори

Ферорезонансні стабілізатори
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Електромеханічні

З перерозподілом напруги

Фазоімпульсного
регулювання

Широтноімпульсного
регулювання

З послідовним
включенням
регулюючого елемента

З паралельним
включенням
регулюючого елемента

Рис. 3. Класифікація джерел вторинного електроживлення (стабілізатори)

Однофазні
Трифазні
Параметричні
Компенсаційні

Змінної
напруги
Постійної
напруги

Перетворювачі

Віброперетворювачі

Мостові
Напівмостові

Рис. 4. Класифікація джерел вторинного електроживлення (перетворювачі)

Двотактні симетричні
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Тому для локалізації елементів, що відмовили, використовуються:
– зовнішній огляд об’єкта;
– перевірка наявності типових несправностей за сукупністю ознак їхнього прояву;
– відключення частини схеми і повторна подача напруги для скорочення простору
пошуку;
– аналіз сукупності вихідних параметрів у багаторежимних, дискретно-режимних і
багатовихідних об'єктах;
– застосування карт опорів і напруг;
– поелементна перевірка частини об’єкта, який містить коротке замикання.
Ремонт обладнання ДВЕЖ ВТЗ у польових умовах здійснюється в апаратних
технічного забезпечення (АТЗ) [4,5].
Аналіз ВТЗ із позицій діагностування і ремонтопридатності дозволяє виділити ряд
особливостей ДВЕЖ, які необхідно враховувати в процесі локалізації дефектів і відновлення
працездатності у військових ремонтних органах [1 – 6 ]:
– наявність пристроїв захисту від потрапляння змінної напруги на корпус апаратної
зв’язку;
– захист ВТЗ від перевантажень по колах електроживлення змінним і постійним
струмом;
– великі межі зміни значень постійних і змінних струмів і напруг (від 10 - 6 до 10 4 );
– різна полярність вихідних напруг;
– об’єднання електромеханічних, електричних і електронних пристроїв;
– наявність у блоках електроживлення змінних, постійних і імпульсних струмів та
напруг;
– перевага дефектів типу „перевантаження” в порівнянні з дефектами типу „обрив” у
колах електроживлення;
– можливість зниження якості функціонування внаслідок виникнення міжвиткових
замикань в обмотках силових трансформаторів і дроселів;
– наявність у колах змінного і постійного струму розвинутої системи вбудованого
контролю і сигналізації;
– виготовлення ДВЕЖ у вигляді окремих конструктивних елементів (шафа, стійка,
моноблок);
– широке використання типових схемних і конструктивних рішень у ВТЗ різного
призначення;
– необхідність дотримання спеціальних заходів безпеки при діагностуванні і ремонті
(особливо високовольтних випрямлячів);
– труднощі безпосереднього вимірювання параметрів у колах високовольтних
випрямлячів внаслідок наявності блокувань, які виключають доступ до струмонесучих
елементів під напругою;
–
представлення
ДВЕЖ
теоретико-множинною моделлю
багатовихідного
багаторежимного ОД (у літературі ці види об’єктів досліджені окремо);
– наявність залежних дефектів при коротких замиканнях, які спотворюють початкову
схему ДВЕЖ, особливо при множинних пошкодженнях аварійного або бойового характеру;
– резервування найменш надійних блоків у підсистемі електроживлення ВТЗ;
– наявність у складі ЗІП вузлів і плат, які дозволяють виконувати ремонт агрегатним
методом.
4. Обґрунтування напрямків подальших досліджень.
Система зв’язку Збройних Сил та інших силових структур України розвивається в
напрямку покращення якості показників ВТЗ, що викликає її відповідне ускладнення, яке
веде до погіршення показників надійності. Внаслідок швидкоплинності сучасного бою ціна
відмов ВТЗ, які зумовлені технічними причинами, аварійними або бойовими
пошкодженнями, зростає, чим і пояснюється підвищення вимог до скорочення часу простою
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на ремонті. За результатами аналізу ПР ВТЗ виявлено, що на ДВЕЖ припадає: в окремо
взятих ремонтах – від 33,3 % до 100 %; при поєднанні ремонтів однотипних станцій – від
22,2 % від загальної кількості відмов ВТЗ та більше [2,3,6].
ДВЕЖ відносяться до загальних підсистем всіх груп ВТЗ, і складаються з
перетворювачів, випрямлячів, помножувачів, фільтрів та стабілізаторів напруги (рис. 1 – 4).У
силу специфічних особливостей схемної і конструктивної побудови ДВЕЖ доцільно
виділити в окремий клас ОД, які відрізняються використанням типових схем і
конструктивних вузлів, наявністю в колах електроживлення різноманітних значень змінних і
постійних електричних струмів та напруг. Характерним для ДВЕЖ є і те, що вони
багаторежимні і багатовихідні об’єкти з розвинутою системою захисту від перевантажень і
вбудованими засобами діагностування, а також резервуванням недостатньо надійних блоків
електроживлення.
Особливості побудови ДВЕЖ значно впливають на рівень їх ремонтопридатності.
Оскільки до 60 – 80 % працевтрат під час ПР ВТЗ припадає на діагностування, то зменшення
часу локалізації дефектів знижує значення середнього часу відновлення та підвищує
ремонтопридатність виробів [3].
Основна увага розробників ВТЗ приділяється підвищенню надійності і покращенню
технічних характеристик, що досягається резервуванням, використанням засобів контролю,
укрупненням агрегатів, що заміняються, а це, в свою чергу, знову веде до її ускладнень.
Таким чином, виникає протиріччя між ускладненням ВТЗ та необхідністю зменшення часу її
ремонту, між автоматизацією процесу експлуатації і відновленням працездатності з
мінімальним комплектом технологічного устаткування. Згідно [2] ДВЕЖ отримують до
третини від загальної кількості відмов ВТЗ. Тому, одним з рішень даного протиріччя є
вдосконалення діагностичного забезпечення ДВЕЖ ВТЗ .
Актуальність досліджень полягає в тому, що ДВЕЖ є найбільш загальною для всіх
засобів військового зв’язку і на їх долю приходиться майже третина всіх відмов. Тому, з
врахуванням особливостей схемної і конструктивної побудови, технічного діагностування та
ремонту, класу дефектів, виникає необхідність виділення ДВЕЖ в окремий клас ОД. Ця
обставина підсилюється внаслідок суттєвого впливу ДВЕЖ на значення показників
надійності ВТЗ і систем зв’язку в цілому, в тому числі недостатніх значень показників
ремонтопридатності ДВЕЖ і їх невідповідності вимогам НТД через відсутність спеціально
розробленого діагностичного забезпечення. Аналіз документів, результатів НДР та сучасних
наукових публікацій показує, що дослідження питання безконтактного контролю,
моделювання виникнення та наслідків від дефектів різних типів, а також визначення
технічного стану об’єкту за аналізом вихідних сигналів – одне із завдань подальшого
підвищення надійності ВТЗ. Оскільки надійність є одним із показників системи зв’язку, то
вирішення цієї задачі спрямовано на створення перспективних і вдосконалення існуючих
систем зв’язку Департаменту спеціальних телекомунікаційних систем та захисту інформації
Служби безпеки, Збройних Сил та інших силових структур України. Забезпечення
необхідних значень показників ремонтопридатності ВТЗ стане можливим з широким
впровадженням методик розробки діагностичного забезпечення ДВЕЖ в практику
військового ремонту [2,3,5,6].
Існуючий підхід до ремонту ДВЕЖ ВТЗ передбачає, що система ремонту не повинна
мати суттєвих змін при переході з мирного на військовий час. Це положення знаходиться в
явному протиріччі з цільовою функцією ремонту: мінімум вартості ремонту при відновленні
працездатності ВТЗ за необхідний час, який вказується в Керівному технічному матеріалі з
ремонтопридатності, в першому випадку, та мінімум часу ремонту при обмеженні на
вартість (ресурси), в другому. Рішення цього протиріччя за рахунок розробки діагностичного
забезпечення ДВЕЖ різних типів ВТЗ в АТЗ підкреслює актуальність досліджень з метою
скорочення середнього часу відновлення ВТЗ з аварійними та бойовими пошкодженнями в
польових умовах військовими ремонтними органами за рахунок впровадження методик
покращення значень показників ремонтопридатності ДВЕЖ ВТЗ. Об’єкт дослідження –
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джерела вторинного електроживлення ВТЗ, а предмет дослідження – процес відновлення
працездатності ДВЕЖ при ПР, усуненні слабких аварійних та бойових пошкоджень в
польових умовах.
Подальші дослідження доцільно спрямувати на отримання наступних наукових
результатів:
1. Методика діагностування ДВЕЖ ВТЗ із множинними дефектами типу „обрив” і
„перевантаження”;
2. Методика синтезу засобів (апаратурних чи програмних) виявлення дефектів типу
„перевантаження” в ДВЕЖ ВТЗ.
3. Науково обґрунтовані рекомендації по забезпеченню потрібного рівня показників
ремонтопридатності ДВЕЖ при проектуванні перспективних зразків ВТЗ.
Для досягнення цих наукових результатів необхідно використати математичний апарат
теорії ймовірностей, дослідження операцій, теорії графів, комбінаторики та інших розділів
дискретної математики, а також теорію дискретного пошуку.
Висновки
1. Проведений аналіз особливостей схемної і конструктивної побудови, експлуатації і
ремонту ДВЕЖ ВТЗ показав актуальність і доцільність виконання подальших досліджень по
забезпеченню ремонтопридатності ДВЕЖ з метою скорочення середнього часу відновлення
ВТЗ з аварійними або бойовими пошкодженнями в польових умовах військовими
ремонтними органами.
2. На основі проведеного аналізу розроблена класифікація ДВЕЖ ВТЗ, яка дозволяє
досліджувати особливості їх схемної та конструктивної побудови з позицій забезпечення
необхідних показників ремонтопридатності.
3. Наукова задача досліджень полягає в одержанні методик розробки діагностичного
забезпечення ДВЕЖ ВТЗ, які мінімізують час або вартість ремонту при обмеженнях на
кількість майстрів і ймовірність відновлення за час, що не перевищує допустимого значення.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ НАВМИСНИХ ЗАВАД НА ВІДОМЧІ СИСТЕМИ
РАДІОЗВ’ЯЗКУ ПРИ КОГЕРЕНТНОМУ ПРИЙОМІ СИГНАЛІВ ДЛЯ КАНАЛІВ
ЗВ’ЯЗКУ З БІЛИМ ШУМОМ
У статті наведені нові аналітичні залежності для розрахунку ймовірності бітової помилки для каналів
відомчої системи радіозв’язку з адитивним білим гаусовським шумом, навмисними завадами, розширенням
спектра й когерентним прийомом сигналу із цифровою модуляцією, які ефективні при малих відносинах сигналзавада в каналі.

Введення
У теперішній час в області сучасних відомчих систем радіозв'язку планується
здійснення модернізації або переходу на сучасні цифрові системи із застосуванням новітніх
та перспективних технологій. Аналіз стану сучасних відомчих систем зв'язку країн НАТО
показав, що в теперішній час здійснюється перехід на цифрові види модуляції, такі як ФМ-М
(M-PSK), КАМ-М (QAM-M) та ін.. Як завадостійкі застосовуються згортувальні коди,
Ріда-Соломона, а з недавнього часу – турбокоди (turbocodes) і коди з малою перевіркою на
парність (Low Density Parity Code – LDPC). Також здійснюється розширення спектра сигналу
методом прямої послідовності (DSSS) або стрибкоподібної зміни частоти (FHSS) [1–3].
Аналіз останніх досліджень і публікацій
У роботах [4–8] досліджується вплив навмисних завад на системи радіозв'язку (СР) з
розширенням спектра сигналу. Аналіз цих робіт показав, що для методу стрибкоподібної
зміни частоти (СЗЧ) і М-позиційних сигналів розглядається в основному некогерентний
прийом при наближених формулах розрахунку ймовірності бітової помилки для каналів з
адитивним білим гаусовським шумом (АБГШ). Наближені формули розрахунку ймовірності
бітової помилки рекомендується використовувати при великих відношеннях енергії сигналу
до спектральної щільності потужності шуму в каналі [9]. При застосуванні в якості
завадостійкого коду турбокодів, які використовуються в каналах з підвищеним рівнем шуму,
а також при наявності в каналі зв'язку навмисних завад ці формули стають неадекватними
при розрахунку.
Формулювання цілей статті (постановка завдання)
Таким чином, виникає завдання одержання аналітичних виражень для розрахунку
ймовірності бітової помилки для каналів відомчої системи радіозв’язку з АБГШ з
цифровими методами модуляції сигналу, які враховували б вплив навмисних завад, і
відповідно були б ефективні для розрахунку при малих відносинах сигнал-завада в каналі.
Метою роботи є одержання точних аналітичних залежностей для розрахунку
ймовірності бітової помилки для каналів відомчої системи радіозв’язку з АБГШ і
модуляцією ФМ-М та КАМ-М, розширенні спектра сигналу методом СЗЧ із врахуванням
впливу навмисних завад.
Виклад основного матеріалу досліджень
У роботі розглядаються наступні види навмисних завад: шумова загороджувальна
завада, шумова завада в частині смуги й завада у відповідь, моделі яких представляють
обмежений по смузі АБГШ. Як метод розширення спектра сигналу розглядається метод
повільної СЗЧ (посимвольний), тому що він найбільш ефективний при радіоелектронній
протидії [2].
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В [10] приведені формули для розрахунку ймовірності помилки на біт при
маніпуляційному коді Грея для модуляції ФМ-М, М > 2 для перших двох біт:
4 M /4 æ
é (2 j - 1) ù ö
π ú ÷÷
Pb1 = Pb 2 =
Qçç 2hm2 sin ê
(1)
å
M j =1 è
ë M
ûø
та при i ³ 3
é j -1 ù
2i+1 M / 4
(- 1)ent êë 2K +1-i úûT æçç 2hm2 sin éê (2 j - 1) p ùú, ctg (2 j - 1) π ö÷÷ ,
Pbi =
(2)
å
M
M j =1
ë M
û
è
ø
де h m2 = E m / G 0 = h 02 log
потужності шуму, h02 =

2

M

– відношення енергії сигналу до спектральної щільності

Eb
, Eb – енергія біта, M = 2K – розмірність сигнального сузір'я,
G0

К – кількість бітів у символі, функція Q( x ) =

æ t2 ö
1 ¥
exp
ò çç - 2 ÷÷dt – функція інтеграла
2π x
ø
è

éæ h 2
öù 1
1 a
exp
1 + x 2 ÷÷ú
dx – функція Д. Оуена, призначена для
êçç ò
2
+
2π 0
2
1
x
øû
ëè
обчислення функції двовимірного нормального розподілу.
Для визначення середньої ймовірності помилки на біт використовується вираз із [10]:
1 K
PB = å Pbi .
(3)
K i =1
Для розрахунку ймовірності помилки на біт при модуляції ФМ-2 використовується
наступна точна формула [9]:
æ
E ö
PB = Q 2h02 = Qçç 2 b ÷÷ .
(4)
G
0
è
ø
Відповідно до формул (1), (3) середня ймовірність помилки на біт при модуляції ФМ-4
визначається:
æ
E ö
π ö
π ö
æ
æ
PB = Qç 2hm2 sin ÷ = Qç 2h02 log 2 M sin ÷ = Qçç 2 b ÷÷ .
(5)
Mø
Mø
è
è
è G0 ø
Таким чином, середні ймовірності бітової помилки для модуляцій ФМ-2 і ФМ-4 рівні
при точних формулах розрахунку.
При визначенні середньої ймовірності бітової помилки для модуляції ФМ-8
визначаються ймовірності Pb1 , Pb 2 , Pb3 згідно з формулами (1), (2):

(

ймовірності, T (h, a ) =

(

)

)

πö ö
æ æ
ç Qç 6h02 sin ÷ + ÷
8ø ÷
1æ æ
πö
3π ö ö 1 è
æ
Pb1 = Pb 2 = çç Qç 2hm2 sin ÷ + Qç 2hm2 sin ÷ ÷÷ = çç
÷,
2è è
8ø
8 øø 2
3
π
è
æ
ö
çç + Qç 6h02 sin ÷ ÷÷
8 øø
è
è
π
πö
3π
3π ö ö
æ æ
æ
Pb3 = 2çç T ç 2hm2 sin , ctg ÷ + T ç 2hm2 sin , ctg ÷ ÷÷ =
8
8ø
8
8 øø
è
è è

.
π
πö
3π
3π ö ö
æ æ
æ
2
2
= 2çç T ç 6h0 sin , ctg ÷ + T ç 6h0 sin , ctg ÷ ÷÷
8
8ø
8
8 øø
è
è è
Таким чином, середня ймовірність бітової помилки при модуляції ФМ-8 дорівнює:
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3π ö
πö
ö
æ
æ
æ
Qç 6h02 sin ÷ + Qç 6h02 sin ÷ +
÷
ç
8 ø
8ø
è
è
1ç
÷
.
PB = ç
(6)
3
æ æ
ö÷
3
π
3
π
π
π
ö
æ
ö
2
2
ç + 2çç T ç 6h0 sin , ctg ÷ + T ç 6h0 sin , ctg ÷ ÷÷ ÷
ç
8 ø ø ÷ø
8
8ø
8
è
è è è
В [5] визначено:
що при впливі шумової загороджувальної завади на СР із СЗЧ параметр h02 перетвориться в

h012 j =

Eb
,
G0 + G j

(7)

де G j - спектральна щільність потужності навмисної завади;
для шумової завади в частині смуги параметр h022 j буде визначений як
h022 j =

Eb
G0 +

Gj

,

(8)

γ
де γ – частина смуги частот, де присутня завада;

у випадку застосування постановником завад (ПЗ) завади у відповідь h032 j буде мати вигляд
h032 j =

Eb
.
G0 + G j

(9)

Однією з важливих характеристик СР із розширенням спектра, з погляду завадостійкості, є
коефіцієнт розширення спектра Ks. Цей коефіцієнт характеризує міру збільшення відношення
сигнал-завада в результаті згортання (стиску) розширеної смуги частот радіосигналу й приведення
її до смуги частот інформаційного сигналу. Коефіцієнт розширення спектра Ks визначається
вираженням [5]:
D Fs
,
Ks =
(10)
Fs
де ΔFS – смуга частот, займана сигналом, FS – ширина смуги одного частотного каналу.
a×M f
При розширенні спектра методом СЗЧ загальна смуга частот D F s ³
, де Mf – число
Th
a
частотних каналів, Th – тривалість стрибка частоти,
– частотний інтервал, значення якого
Th
вибирається з умови більш повного виключення впливу суміжних каналів один на одного [5].
Значення параметра а, як правило, вибирається в межах 1...2. З обліком цього, вираження (10)
перепишеться в такий спосіб:
a×M f
.
Ks =
Th × Fs
Якщо прийняти, що ведеться посимвольная передача зі швидкістю 1 символ/стрибок,
а = 1, отже T h × F s = 1 , то коефіцієнт розширення спектра Ks буде дорівнювати числу
використовуваних частотних каналів Mf у СР із СЗЧ.
З урахуванням коефіцієнта розширення спектра Ks вираження (7), (8) при впливі шумової
загороджувальної завади й шумової завади в частині смуги, відповідно будуть мати такий вигляд:
h022 j

æ G log 2 M × Pj
= çç 0 +
K s × Pb
è Eb

-1
æ æ E ö -1 æ K × P
ö
s
b
÷÷ = ç çç b ÷÷ + ç
ç P log M
ç G
ø
2
è j
èè 0 ø
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ö
÷
÷
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ö
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÷ = ç h2
÷
ç 0
è
ø

( )

-1

æ q
+ çç
è log 2 M

ö
÷÷
ø

-1 -1

ö
÷ ,
÷
ø

(11)

-1
æ æ E ö -1 æ γ × K × P
æ G0 log 2 M × Pj ö
s
b
÷÷ = ç çç b ÷÷ + ç
= çç
+
ç P log M
ç G
E
K
P
×
×
γ
s
b ø
è b
2
è j
èè 0 ø

-1 -1

-1

-1
ö
æ
æ
q ö ö÷
2
÷
2 -1
ç
÷
,
(12)
h03 j
= h0 + çç γ ×
÷
ç
log 2 M ÷ø ÷
è
è
ø
ø
K ×P
де Pb – потужність сигналу, Pj – потужність завади, q = s b .
Pj
При заваді у відповідь Ks не враховується [5].
Підставивши вираз (11) у формули (4), (5), (6) замість h02 одержимо точні формули
ймовірності бітової помилки сигналу ФМ-2, ФМ-4, ФМ-8 відповідно при впливі шумової
загороджувальної завади на СР із СЗЧ:
– ФМ-2:
-1 ö
æ
-1
-1
÷÷ .
PB = Qçç 2 h02 + (q )
ø
è
– ФМ-4:

((

æ
ç æ
PB = Qç 2ç h02
ç çè
è

ö
÷
÷
ø

)

)

( )

-1

( )

æqö
+ç ÷
è2ø

-1 ö
÷
÷ ÷.
÷ ÷
ø
ø

-1 ö

– ФМ-8:
1æ æ
πö
3π ö æ æ
π
πö æ
3π
3π ö ö ö
æ
PB = çç Qç L sin ÷ + Qç L sin ÷ + 2çç T ç L sin , ctg ÷ + T ç L sin , ctg ÷ ÷÷ ÷÷ ,
3è è
8ø
8 ø è è
8
8ø è
8
8 øøø
è
æ
де L = 6ç h02
ç
è

( )

-1

æqö
+ç ÷
è3ø

-1 ö

-1

÷ .
÷
ø

Імовірність бітової помилки при впливі шумової завади в частині смуги буде мати такий
вигляд [5]:
PB1 = (1 - γ ) PB + γPBj .
(13)
У цій формулі PB визначається за формулою (4) для ФМ-2, ФМ-4 і за формулою (6) для
ФМ-8, а PBj шляхом підстановки формули (12) в (4) замість h02 для ФМ-2, ФМ-4 й формули
(12) в (8) замість h02 для ФМ-8:
– ФМ-2:

(

)

((

æ
PB1 = (1 - γ)Q 2h02 + γQçç 2 h02
è

) + (γ × q )
-1

-1

)

-1

ö
÷÷ .
ø

– ФМ-4:

æ æ
ç
PB1 = (1 - γ)Q 2h + γQç 2ç h02
ç çè
è

(

2
0

)

( )

-1

æ qö
+ çγ× ÷
è 2ø

-1 -1

ö
÷
÷
ø

ö
÷
÷.
÷
ø

– ФМ 8:
3π ö ö ö
3π
πö
π
3π ö æ æ
πö
1æ æ
æ
æ
PB1 = (1 - γ ) çç Qç 6h02 sin ÷ + Qç 6h02 sin ÷ + 2çç T ç 6h02 sin , ctg ÷ + T ç 6h02 sin , ctg ÷ ÷÷ ÷÷ +
8 øøø
8
8ø
8
8 ø è è
8ø
3è è
è
è
3π
3π
πö
π
3π ö æ æ
πö
1æ æ
æ
æ
+ g çç Qç O sin ÷ + Qç O sin ÷ + 2çç T ç O sin , ctg ÷ + T ç O sin , ctg
8
8
8ø
8
8 ø è è
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3è è
è
è
,
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ö ö ö÷
÷ ÷÷ ÷
øøø

-1

æ 2 -1 æ q ö -1 ö
де O = 6ç h0 + ç γ × ÷ ÷
ç
è 3 ø ÷ø
è
При впливі завади у відповідь на СР імовірність бітової помилки визначається [5]:
PB 2 = (1 - γ) PB + γPBj .

( )

(14)
У цій формулі PB визначається за формулою (4) для ФМ-2, ФМ-4 і за виразом (6) для
ФМ-8, а PBj шляхом підстановки формули (9) в (4) для ФМ-2, ФМ-4 й в формулу (6) для
ФМ-8:
– ФМ-2, ФМ-4:

(

)

((

æ
PB 2 = (1 - γ )Q 2h02 + γQçç 2 h02
è

) + (h )

)
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2 -1
j

-1

ö
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– ФМ-8:
1æ æ
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3π ö æ æ
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πö
3π
3π ö ö ö
æ
æ
PB 2 = (1 - γ) çç Qç 6h02 sin ÷ + Qç 6h02 sin ÷ + 2çç T ç 6h02 sin , ctg ÷ + T ç 6h02 sin , ctg ÷ ÷÷ ÷÷ +
3è è
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8 ø è è
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8ø
8
8 øøø
è
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1æ æ
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3π ö æ æ
π
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3π ö ö ö
æ
+ γ çç Qç Q sin ÷ + Qç Q sin ÷ + 2çç T ç Q sin , ctg ÷ + T ç Q sin , ctg ÷ ÷÷ ÷÷ ,
3è è
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8 ø è è
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8ø è
8
8 øøø
è
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E
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де Q = 6æç (h02 ) + (h 2j ) ö÷ , h 2j = b – відношення енергії біта до спектральної щільності
ø
è
Gj
потужності завади.
У системах передачі інформації, що використовують двомірний КАМ з M = 2 K , де K
парно, при оптимальному когерентному прийомі таких сигналів у каналах з БГШ середня
ймовірність помилки в i-му біті ( i = 1, K ) при застосуванні критерію мінімуму ймовірності
на М-ічний символ буде [10]:

Pbi = P

b,
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´

å
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K
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2

=
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2i

å Q(
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+
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é
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÷ úQ
ê1 - 2entçç
é
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êë
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У цьому виразі i = 1, K / 2 , Qm = Qç m
ç
è

(

)

-v ´

v =1

.

(15)

û

ö
÷.
2 ÷
M -1 ø
hm2

)

Визначимо середню ймовірність помилки в K-бітовому блоці при впливі навмисних
завад для модуляції КАМ-16 і КАМ-64.
Відповідно до формули (15) для першого й третього бітів у послідовності з 4 бітів
імовірність помилки на біт при модуляції КАМ-16 дорівнює
Pb1 = Pb3 =

æ æ
öö
æ
ö
1
(Q1 + Q3 ) = 1 çç Qçç 4 h02 ÷÷ + Qçç 3 4 h02 ÷÷ ÷÷ .
2
2è è 9 ø
è 9 øø

(16)

Відповідно для другого й чотвертого бітів імовірність помилки визначається як
ö
æ
1
(Q3 - Q5 ) = Qçç 4 h02 ÷÷ +
2
è 9 ø .
æ 4 öö
1æ æ 4 ö
+ ç Qçç 3 h02 ÷÷ + Qçç 5 h02 ÷÷ ÷
÷
2 çè è 9 ø
è 9 øø

Pb 2 = Pb 4 = Q1 +

(17)

В [10] визначено, що середня ймовірність помилки в 4-бітовому блоці для модуляції
КАМ-16 дорівнює:
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1 4
(18)
å Pbi .
4 i =1
Таким чином з обліком формул (16) і (17) формула (18) перепишеться до наступного
виду:
æ 4 ö
æ 4 öö
1æ æ 4 2 ö
PВ = ç 3Qçç
h0 ÷÷ + 2Qçç 3 h02 ÷÷ + Qçç 5 h02 ÷÷ ÷ .
(19)
÷
2 çè è 9 ø
è 9 ø
è 9 øø
Відповідно для модуляції КАМ-64, згідно формули (15), для першого й четвертого бітів
у послідовності з 6 бітів імовірність помилки на біт дорівнює
1
Pb1 = Pb 4 = (Q1 + Q3 + Q5 + Q7 ) .
(20)
4
Відповідно для другого й п'ятого бітів імовірність помилки визначається як
1
1
Pb 2 = Pb5 = (Q1 + Q3 ) + [(Q5 - Q9 ) + (Q7 - Q11 )] .
(21)
2
4
Аналогічно для третього й шостого бітів імовірність помилки дорівнює:
1
Pb 2 = Pb 6 = Q1 + [3(Q3 - Q5 ) - 2(Q7 - Q9 ) + (Q11 - Q13 )] .
(22)
4
Середня ймовірність помилки в 6-бітовому блоці для модуляції КАМ-64 визначається
шляхом підстановки формул (20), (21), (22) в вираз (18):
PВ =

PВ =

1
6

6

åP

bi

i =1

=

7
1
1
1
1
1
Q1 + Q3 - Q4 - Q5 + Q9 + Q11 - Q13 .
6
6
6
6
6
6

Дослідження показали, що значення функцій Q9, Q11, Q13 дуже малі в порівнянні з Q1,
Q3, Q4, Q5, тому при розрахунку ними можна зневажити. Таким чином середня ймовірність
помилки для модуляції КАМ-64 дорівнює:
PВ =

7
1
1
7 æ 6 2
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6
6
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ö
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(23)

Підставивши вираз (11) до формул (19), (23) замість h02 , одержимо точні формули
ймовірності бітової помилки сигналу КАМ-16, КАМ-64 відповідно при впливі шумової
загороджувальної завади на систему радіозв'язку із СЗЧ:
– КАМ-16:
PB =
4æ
де T = ç h02
9ç
è
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– КАМ-64:

6 æ
де U = ç h02
49 ç
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1
3Q T + 2Q 3 T + Q 5 T ,
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+ç ÷
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7
1
1
Q U +Q3 U - Q 4 U - Q5 U ,
6
6
6

-1

.

Імовірність бітової помилки при впливі шумової завади в частині смуги визначається згідно
формули (13). У цій формулі PB визначається за формулою (19) для КАМ-16 і за формулою (23)
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для КАМ-64, а PBj шляхом підстановки формули (12) до виразу (19) замість h02 для КАМ-16 й у
вираз (23) замість h02 для КАМ-64:
– КАМ-16:
æ1æ æ 4 2 ö
æ 4 ö
æ 4 ööö
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– КАМ-64:
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При впливі завади у відповідь на СР імовірність бітової помилки визначається аналогічно
виразу (14), де PB визначається за формулою (19) для КАМ-16 і за формулою (23) для КАМ-64, а
PBj шляхом підстановки формули (9) до виразу (19) для КАМ-16 й у вираз (23) для КАМ-64:
– КАМ-16:
æ1æ æ 4 2 ö
æ 4 ö
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h0 ÷÷ + 2Qçç 3 h02 ÷÷ + Qçç 5 h02 ÷÷ ÷ ÷ + γ 3Q Y + 2Q 3 Y + Q 5 Y ,
ç
÷
ç2
2
9 ø
è 9 ø
è 9 ø ø ÷ø
è è è
-1 -1
4 2 -1
h0 + h 2j
.
де Y =
9
– КАМ-64:
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Висновки та перспективи подальших досліджень
1. У роботі отримані нові аналітичні залежності для розрахунку ймовірності бітової
помилки для каналів відомчої системи радіозв’язку з адитивним білим гаусовським шумом,
навмисними завадами, розширенням спектра й когерентним прийомом сигналу із ФМ-М та
КАМ-М модуляцією, які ефективні при малих відносинах сигнал-завада в каналі.
2. Отримані результати дають можливість проектувати відомчі систем радіозв’язку з
використанням цифрових видів модуляції та розширенням спектра з врахуванням впливу
навмисних завад.
3. Напрямком подальших досліджень вважаємомо за доцільне розглянути вплив
навмисних завад на канали з релеєвськими завмираннями.
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Любарський С.В. (ВІТІ НТУУ „КПІ”)

АНАЛІЗ ПІДХОДІВ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ АРХІТЕКТУР ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ
НАВЧАЛЬНИХ СИСТЕМ НА ОСНОВІ МОДЕЛІ НАВЧАЄМОГО
У статті розглядаються питання, що повє’язані з технологіями побудови інтелектуальних навчальних
систем з використанням мережних архітектур на основі моделі того, кого навчають.

Підготовка висококваліфікованих кадрів є актуальною задачею для будь-якої
організації або установи. Особливо це можливо для підготовки спеціалістів, чиї алгоритми
роботи нерозривно зв’язані з сучасними інформаційними технологіями (ІТ). Під поняттям
„інформаційна технологія” в даному випадку слід розуміти систему методів та способів
збирання, накопичення, зберігання, пошуку і обробки інформації на основі застосування
засобів обчислювальної техніки.
До принципів організації підготовки спеціалістів з ІТ та підвищення їхнього
фахового рівня, можна віднести такі: інтеграція навчання із вирішенням реальних
практичних задач за напрямками навчальних програм; застосування індивідуальних програм
навчання в залежності від ступеня фаховості, спеціалізації фахової освіти; ретельне
методичне опрацювання навчальних програм; скорочення термінів навчання за рахунок
застосування активних методів навчання; створення мережі спеціалізованих навчальних
центрів підвищення кваліфікації; навчання з передачі знань, навичок та вмінь від керівника
заняття тим, хто навчається.
Спеціаліст з інформаційних технологій повинний бути готовим до професійної
діяльності по використанню методів прикладної інформатики, інформаційних і
телекомунікаційних технологій, по аналізу, впровадженню і супроводу професійноорієнтованих інформаційних систем в організаціях та установах незалежно від їхніх
організаційно-правових форм.
Основними видами його діяльності є:
– виробничо-технологічна – аналіз предметної області, участь у постановці і рішенні
функціональних задач з погляду впровадження інформаційних технологій; визначення
складу необхідних інформаційно-програмних і апаратних засобів; адаптація компонентів,
упровадження, супровід і експлуатація професійно-орієнтованих інформаційних систем,
програмних продуктів на всіх стадіях роботи; оцінка надійності і якості функціонування
інформаційних систем; участь у підготовці технічної документації;
– організаційно-управлінська – організація роботи колективу виконавців; планування
та організація робіт; вибір оптимальних рішень при плануванні робіт в умовах
нестандартних ситуацій; участь в оцінці якості і економічної ефективності діяльності;
консультування з питань використання професійно-орієнтованих інформаційних технологій;
забезпечення техніки безпеки.
Спеціаліст з ІТ повинний уміти: здійснювати розробку, модифікацію, адаптацію і
супровід компонентів професійно- орієнтованих інформаційних систем у предметній області;
робити установку, адаптацію, супровід і експлуатацію типового програмного забезпечення;
здійснювати вибір необхідних інформаційно-програмних і апаратних засобів при формуванні
і модифікації систем; здійснювати експлуатацію інформаційних систем; розробляти
інструкції із супроводу автоматизованих систем обробки інформації; оцінювати економічну
ефективність застосування професійно-орієнтованих інформаційних систем; забезпечувати
підтримку функціонування конкретних процесів в області застосування; працювати з
довідковим супроводом програмного забезпечення; користуватися технічною документацією
за автоматизованою обробкою інформації професійно-орієнтованих інформаційних систем.
Спеціаліст з ІТ повинний знати: основи теорії інформації; склад та принципи роботи
операційних систем і середовищ; процеси і стадії життєвого циклу інформаційних систем;
типові компоненти і класифікацію інформаційних систем; архітектуру і технічні
характеристики персональних комп’ютерів; характеристики та можливості мов і середовищ
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програмування; технологію проектування інформаційних систем; методи розробки,
експлуатації і супроводу професійно-орієнтованих інформаційних систем; архітектуру і
правила експлуатації телекомунікаційних мереж; принципи побудови розподілених
інформаційних систем; склад програмного забезпечення професійно-орієнтованих
інформаційних систем; методи забезпечення інформаційної безпеки; вимоги до надійності й
ефективності функціонування інформаційних систем, програмних продуктів; основні
положення діючої нормативної документації; основні положення правового забезпечення
професійної діяльності; основи організації діяльності організації (установи) і управління
нею; правила і норми охорони праці, техніки безпеки, промислової санітарії і
протипожежного захисту.
На сучасному рівні підготовку спеціаліста з ІТ (надалі – той, хто навчається,
користувач) складно уявити без використання комп’ютерних підручників, тренажерних
комплексів, лабораторних практикумів, тестуючих, контролюючих та інших комп’ютерних
систем навчання (КСН). Основною особливістю КСН є здатність не тільки допомогти різним
контингентам користувачів займатися пізнавальною діяльністю у складних інформаційнонасичених предметних областях, але і здобути чіткі практичні навички для вирішення тих чи
інших інформаційних задач.
Процес створення КСН включає розробку наступних моделей: моделі того, кого
навчають, моделі змісту (навчального контенту), моделі засвоєння навчального курсу та
моделі контролю знань та навичок (моделі тестування). На початковому етапі розробки КСН
важливо знати набір базових характеристик, таких як: мета навчання, початкові знання того,
кого навчають, здатність користувача до сприйняття навчального матеріалу, а також
особливості подачі навчальних матеріалів у курсі та вибору контрольних завдань і питань.
Набір базових характеристик і сукупність правил, за якими здійснюється процес взаємодії
КСН та користувача, являють собою модель того, кого навчають [1].
На сьогоднішній день існує багато моделей того, кого навчають, які можуть бути
розділені на дві основні групи: фіксуючі і імітаційні [2]. Фіксуючі, у свою чергу, включають
скалярні моделі (представляють рівень знань, умінь і навичок у вигляді оцінки), векторні та
мережні моделі і генетичні графи (вершини містять декларативні і процедурні знання, що
зв’язуються дугами-відносинами). До імітаційних можна віднести моделі обмежень, помилок
і фальшправил.
Найбільш широко використовуються векторні і мережні моделі того, кого навчають.
Векторні моделі включають такі складові, як уміння і навички того, кого навчають, по
конкретних дисциплінах, необхідних для досягнення раніше визначеної мети [3]. У
мережних моделях інформація про того, хто навчається, відображається, як правило, за
допомогою графа знань, вершини якого відповідають квантам навчальної інформації, а дуги
показують відносини між ними.
При відданні переваги тій чи іншій моделі того, кого навчають, з точки зору специфіки
підготовки спеціалістів з ІТ, потрібно врахувати наступні фактори:
–
вихідний рівень знань, умінь і навичок, якими повинні володіти ті, хто навчається;
–
психологічні характеристики (психологічний тип, здатність до навчання та
здібність до правильного виконання певних практичних прийомів);
–
особливості реалізації навчальної траєкторії (метод/стратегія навчання,
швидкість/стиль подачі навчального матеріалу);
–
структуру навчального курсу.
З цієї причини структура моделі того, кого навчають не є однотипною, а буде
містити такі складові, як:
–
вектор (поточні знання, досвід, психологічні характеристики);
–
граф або мережа (структура курсу);
–
скаляр (стратегія, метод навчання).
Графічно таку модель можна відобразити, як показано на рис. 1.
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Початкові знання

Модель
спеціаліста
з ІТ

вектор або граф (стартовий базис знань та вмінь, що
вимагається на етапі ініціалізації роботи з
навчальним курсом)

Поточні знання

вектор (рівень виконання завдань, рівень знань)

Психологічні
характеристики

вектор (психологічний тип, налаштування і підтримка
позитивного відношення до навчання і практичної
роботи)

Досвід

Структура курсу

Стратегія навчання

вектор (работа з комп’ютером, з системами
дистанційного навчання, тренажерними системами…)

граф, семантична мережа (необхідні знання та зв’язки між
ними)

скаляр (траєкторія навчання, що використовується
на момент навчання)

Рис. 1. Структура комплексної моделі того, кого навчають
Формальний опис моделі того, кого навчають, можна представити кортежем виду:
MН=< ВС, М, ТН, КМ, Adapt, Modif >,

(1)

де ВС – вихідний стан того, кого навчають, М – мотивація, ТН – траєкторія навчання, КМ –
кінцева мета, Adapt – процедура настроювання траєкторії навчання, Modif – процедура
перетворення гратуала в інгратуал.
Основною метою введення об’єкта «Мотивація» є визначення психологічного
налаштування користувача і підтримка позитивного відношення до навчання, практичної
роботи. Позитивна мотивація тих, кого навчають, є одним з основних факторів успішного
навчання. Однак, маючи навіть позитивний психологічний настрой, той, кого навчають,
може бути інгратуалом. Тому виникає проблема перетворення інгратуала в гратуал, що
реалізується процедурою перетворення Modif шляхом проведення психологічних тестівтренінгів. Саме таке перетворення підвищує ступінь і швидкість засвоєння навчального
матеріалу. Звідси випливає, що об’єкт «Мотивація» можна використовувати як одну з
характеристик якості КСН.
Траєкторії навчання являють собою сукупність моделей змісту КСН та її освоєння. У
залежності від вихідного стану того, кого навчають, формується модель навчаємого шляхом
настроювання на ту або іншу траєкторію навчання за допомогою процедури адаптації Adapt.
Процес адаптації є основним при формуванні відповідної моделі і дозволяє реалізувати такі
принципи навчання, як індивідуалізація, відкритість і гнучкість навчання. Прикладом моделі
навчаємого з функцією адаптації до рівня знань і психологічних особливостей того, кого
навчають, є різницева модель. В основі цієї моделі покладений аналіз відповідей того, кого
навчають, (аналіз виконаних практичних вправ або завдань) і їхнє порівняння зі знаннями
експерта (базою знань інтелектуальної системи), що використовуються при рішенні
подібних задач. Розходження між цими знаннями складають основу моделі того, кого
навчають. Ця модель дозволяє враховувати не тільки відсутність знань у того, кого
навчають, але і неправильне використання наявних знань.
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У процесі навчання той, кого навчають, піддається різним видам оцінки знань, умінь та
практичних навичок. Усі види такої оцінки, як адаптивне тестування, тренінг, самоконтроль
знань, проміжний контроль формують модель тестування комп’ютерної системи навчання.
За результатами тестування відбувається настроювання моделі того, кого навчають. Так при
адаптивному тестуванні – при правильних відповідях того, кого навчають, на тестові
завдання (правильному виконанні практичних дій) складність наступних завдань
підвищується, при неправильних – знижується. Крім того, в адаптивних тестах присутні
додаткові питання по темах з метою більш точного з’ясування рівня знань того, кого
навчають, та підкріплення їх практичними навичками. Цей процес може дати поштовх на
перехід від однієї траєкторії навчання до іншої.
Досягнення кінцевої мети навчання перевіряється за допомогою підсумкового
тестування, що складається відповідно до навчальної задачі КСН.
Динамічна складова моделі того, кого навчають, представлена процедурами Adapt і
Modif.
Обрана модель того, кого навчають, специфіка обраних навчальних задач, модель
реалізації сценарію навчання та модель контролю знань безпосередньо впливають на
архітектуру КСН. Під архітектурою КСН розуміється специфікація її взаємодії з
користувачами та внутрішніми компонентами системи між собою. Архітектура відображає
склад основних програмних та інформаційних компонентів системи, а також їх зв’язки між
собою, користувачами та зовнішніми програмними системами.
Узагальнена архітектура КСН передбачає:
–
блок ідентифікації – виступає у якості паспорта КСН і містить короткий опис її
призначення і застосування, відомості про розробників, розповсюджувачів, авторські права,
кінцеву мету навчання;
–
довідку по роботі з КСН – опис структури навчального курсу, вихідні умови та
опис взаємодії із системою на кожному навчальному етапі;
–
блок вмісту (навчального контенту) – асоціюється безпосередньо з навчальним
матеріалом та навчально-тренувальними задачами, що винесені на розгляд;
–
структурні одиниці навчального матеріалу – адресуємі частини навчального
контенту. Адресація дозволяє посилатися та переходити на дану структурну одиницю з
інших одиниць або з змістовного переліку структурних одиниць. У більшості випадків
основу структури навчального матеріалу складають ієрархічні структурні відносини;
–
модуль забезпечення роботи з навчальним матеріалом – забезпечує: доступ до
структурних одиниць навчального матеріалу; вибір поточного фрагмента навчального
матеріалі та передача його для представлення (відображення); виконання сценаріїв
представлення навчального матеріалу; моделювання вивчаємих об’єктів та процесів
(навчального середовища при виконанні навчально-тренувальних задач); виконання
переходів до структурних одиниць навчального матеріалу в залежності від дій користувача;
вибір необхідної траєкторії навчання; ініціалізація процесів контролю поточного рівня знань
того, кого навчають та фіксації відомостей про його роботу;
–
модель того, кого навчають – описує поточний стан його знань, індивідуальні
здібності, що є важливими з точки зору навчального процесу;
–
модуль контролю знань – аналізує поточну теоретичну та практичну діяльність
того, кого навчають, здійснює відповідну оцінку рівня знань та навичок і надає рекомендації
щодо формування та коректировки моделі користувача та траєкторії навчання.
У зв’язку з підвищенням складності і інформаційної насиченості навчального матеріалу,
необхідністю адаптації до індивідуальних здібностей того, кого навчають, забезпечення
здатності навчальної системи самостійно вирішувати задачі з предметної області, по якій
ведеться навчання, з послідуючим поясненням ходу отриманого рішення виникає
необхідність використання в архітектурі КСН інтелектуального модуля, на який буде
покладено:
–
генерація навчальних задач;
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–
вирішення задач, що пред’являються тому, хто навчається, використовуючи
методи представлення знань про предметну область;
–
визначення стратегії та тактики ведення діалогу із тим, хто навчається;
–
моделювання стану знань того, кого навчають;
–
самонавчання на основі аналізу результатів взаємодії з тим, кого навчають.
Інтелектуальний модуль в архітектурі КСН має за мету поєднати переваги людини
та комп’ютера, що розцінюються в якості інструмента пізнання.
Отже, архітектура КСН (інтелектуальної системи навчання, ІСН) прийме вигляд
(рис. 2).
В даний час створено значну кількість систем, що в тій чи іншій мірі відносяться до
класу ІСН, однак не всі з них організовані таким чином, що надають користувачу змогу
доступитися до процесу навчання з будь-якої територіальної точки доступу, що є апаратно та
програмно незалежними.

Рис. 2. Узагальнена архітектура ІСН
Уже загальноприйнятим стає використання WWW-систем [4] у Internet або Intranet, не
тільки в якості мультимедійного гіпертексту, але і як інфраструктури мережних
інформаційних систем. При таких обставинах природно використовувати WWW для освітніх
або навчально-тренувальних цілей.
Дійсно, навчання через Веб може здійснюватися звідки завгодно, у будь-який час, з
будь-якого комп’ютера та без необхідності присутності людини-викладача (human tutor).
Основною характерною рисою Веб-служб є те, що вони взаємодіють із додатками, які їх
викликають, використовуючи стандарти Веб, такі як WSDL (Web Service Definition
Language), SOAP (Simple Object Access Protocol) і UDDI (Universal Description, Discovery and
Integration). Це надає можливості динамічної інтеграції додатків, розподілених у мережі
Інтернет, незалежно від того, на яких платформах вони розміщені. Веб-служби
дотримуються протоколу XML (eXtensible Markup Language = Розширювана Мова Розмітки)
для обміну даними, тому тут дозволено попереднє визначення складних типів даних. Крім
того, використання Веб-службами протоколу SOAP (Simple Object Access Protocol) для
здійснення передачі інформації в рамках роботи ІСН та протоколу передачі гіпертексту
(Hypertext Transfer Protocol) надасть перевагу в здатності проходити через більшість систем
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безпеки (брандмауери, проксі-сервери і т.ін.) і не випробовувати проблеми при одержанні
даних із сервера у випадку роботи ІСН через нестандартний порт.
Просте рішення по розгортанню ІСН у Веб було засновано на Java і застосоване в ADIS
(Warendorf & Tan, 1997). ІСН цілком реалізовувалася Java аплетами, які користувач
завантажує при відвідуванні певної адреси URL. ІСН виконується на стороні клієнта і
страждає від недоліків автономних, залежних від ПК систем щодо повноти та відповідності
моделі того, кого навчають (learner model).
Зовсім інший підхід – це розподілена клієнт-серверна архітектура. У цьому випадку
деякі модулі зберігаються на стороні сервера, а деякі на стороні клієнта. Існує кілька
пропозицій по реалізації такої схеми.
Деякі з них використовують модифікацію звичайної HTML-логіки [5], або інтерактивні
анімаційні програми [6]. Деякі задіють на сервері всю логіку навчальної (тренажерної)
системи, включаючи інтелектуальну складову [7].
Прикладом останнього може служити підхід до побудови інтелектуальної системи
навчання, архітектура якої наведена на рис. 3.
Вона проектується для забезпечення можливості індивідуальної адаптації з повним
використанням існуючих WWW-протоколів і браузерів.
WWW-демон здійснює інтерпретацію програм, що запускаються по запиту клієнтів,
при цьому ініціюється відповідний процес обслуговування. Для обслуговування одного
користувача, запускається один персоналізований процес обслуговування.
Кожний запущений процес реалізує педагогічну логіку, відводячи головну роль
можливості індивідуальної адаптації, що дозволяє представляти сторінки ІСН, динамічно з
огляду на рівень засвоєння того, кого навчають. Для досягнення цієї можливості процес
містить у собі модель того, кого навчають, і Експертну Навчальну Систему (ЕС).
ЕС управляє системою навчання, яка містить деревоподібні цілі вивчення навчального
матеріалу (що складаються з підцілей) і сторінки, зв’язані з цими цілями (рис. 4).
ІСН пропонує наступні типи сторінок (HTML - форм):
–
тестового опитування – з метою з’ясування вихідного стану ВС того, кого
навчають рівня мотивації засвоєння знань М. Результати роботи з даним типом сторінок
безпосередньо впливають на вибір траєкторії навчання ТН та кінцеву мету навчання КМ;
–
надання теоретичних відомостей за поточний крок навчання – з метою
роз’яснення концептуальних особливостей досягнення цілі навчання на поточному кроці.
Інформаційне наповнення сторінок надання теоретичних відомостей безпосередньо залежить
від рівня мотивації засвоєння знань тим, кого навчають, на попередньому кроці, поточної
траєкторії навчання;
–
виконання практичних завдань у модельному середовищі виконання – з метою
опанування практичними прийомами виконання певного кола задач
за допомогою
змодельованої системи, представленої як машини переходів (з одного стану в інший).
Сторінки надання теоретичних відомостей та сторінки для організації практичної
роботи користувача у модельному середовищі виконання можуть використовувати будь-які
технології для представлення інформації у вікні браузера: DHTML, JAVA-аплети, публікація
інформації з баз даних, ActiveX, FLASH-анімація і т.ін. Можливе використання HTMLданих, що належать іншому WWW-серверові.
Прикладом розглянутої архітектури може служити ІСН CALAT, що проектувалася
таким чином, щоб максимально використати WWW- стандарт, у зв’язку з цим мала
виключно модульну архітектуру і функціонувала за технологією „клієнт - сервер”.
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Універсальна
експертна
система

Статистика
навчаємого

HTTP

Клієнт

М
Е
Тестування
Ціль

Підціль
Надання теорії
Підціль

ІСН
WEB
- сервер

Р
Е

HTML
форми

Ж
Виконання
практичних вправ
в модельному
середовищі

А
HTML
форми

WEB - сервер

Рис. 4. Процес обслуговування та сторінки ІСН
Заслуговує певної уваги і технологія побудови ІСН на архітектурі мультиагента
(multi-agent). Комплекс мультиагента складається із групи агентів (agents), які є
автономними або напівавтономними і взаємодіють або працюють разом для того, щоб
виконати деякі завдання або досягти якихось цілей. Розробляючи окремих агентів (agents)
усередині комплексу мультиагента, як перевагу, одержуємо незалежність від розробки інших
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агентів (agents). Останнє значно сприяє розбивці складного на більш прості частини
(breakdown of complexity).
Комплекс мультиагента в інтелектуальній системі Web F-SMILE [8] складається з п’яти
агентів, а саме: Агент Моделювання Навчаємого в Короткостроковому Періоді (МНКП)
(Short Term Learner Modelling (STLM) Agent), Агент Моделювання Навчаємого в
Довгостроковому Періоді (МНДП) (Long Term Learner Modelling (LTLM) Agent), Агент
надання Консультацій (Advising Agent), Агент Навчання (Tutoring Agent) і Агент, що
Управляє Мовою (Speech-driven Agent). Архітектура Web F-SMILE представлена на рис. 5,
де проілюстровані всі агенти (agents) і компонент подання області знань (domain
representation). Агенти спільно працюють для того, щоб спостерігати за учнем і надавати
йому індивідуалізовані знання та поради у випадку, якщо це вважається необхідним
(наприклад, при помилкових діях). Всі ці агенти (agents) працюють локально на комп’ютері клієнті і тільки Агент МНДП відповідає за взаємодію з Веб- сервером для ініціалізації моделі
того, кого навчають як на комп’ютері – сервері так і на комп’ютері-клієнті. У разі відсутності
такої моделі Агент МНДП здійснює її створення шляхом анкетування користувача із
з’ясуванням рівня досвіду роботи з технологіями, що покладені у основу предметної області
ІСН. Іншим способом ініціалізації моделі того, кого навчають, на клієнті є копіювання її з
серверу.
Агент МНКП фіксує пізнавальний стан (cognitive state) та характеристики користувача.
У випадку якщо Агент МУКП припускає, що учень потрапив у проблематичну ситуацію,
використовуючи для цього інструмент аналізу (analysis engine), що заснований на механізмі
розпізнавання з обмеженими цілями (limited goal recognition mechanism) і теорії
правдоподібних людських міркувань (Human Plausible Reasoning theory, HPR theory) (Collins
& Michalski, 1989). Теорія правдоподібних людських міркувань – це незалежна від області
знань теорія, спочатку заснована на сукупності відповідей людей на повсякденні питання.
Виходячи із заданого людині питання, теорія намагається змоделювати міркування, які дана
людина використає з метою знайти правдоподібну відповідь, припускаючи те, що вона не
має готової відповіді.
Агент МНКП застосовує принципи HPR при пошуку альтернативних дій, схожих з
тими, що дав користувач і які він мав намір дати. Як тільки альтернативні дії згенеровані,
вони посилають Консультуючому Агентові, що відповідає за вибір альтернативної дії, що
найімовірніше мав намір зробити користувач. Більше того, якщо Агент МНКП припускає,
що неправильне розуміння навчаємого могло скластися через недолік знань останнього, він
інформує Навчального Агента про це. Навчальний Агент відповідає за формування
адаптивного подання навчального матеріалу, який повинен засвоїти той, хто навчається.
Консультуючий і Навчальний Агенти з’ясовують відомості про того, хто навчається у Агента
МНКП. Це зроблено для того, щоб вони могли пристосувати згенероване навчальне
середовище до потреб і інтересів кожного окремого користувача. Однак Консультуючому і
Навчальному Агентам немає необхідності з’єднуватися із сервером безпосередньо, оскільки
їхні механізми міркувань є і на боці клієнта.
Навчальний Агент використає адаптивні гіпермедіа методи, щоб захистити
користувачів від надлишку інформації та допомогти їм у розумінні нових елементів
одержуваних знань. Існує два основних гіпермедіа методи, а саме:
–
адаптивне подання, у якому варіант адаптації (case adaptation) виконується на рівні
змісту;
–
адаптивна навігаційна підтримка, що виконується на рівні посилань (Brusilovsky,
1996).
Консультуючий Агент і Навчальний Агент направляють результати своєї роботи
Агентові, який управляє мовою, що також розташований на стороні клієнта. Агент, що
управляє мовою відповідає за подання інформації в єдиній і легкій доступній формі, носить
анімований характер і відповідає за комунікацію з тим, кого навчають, у цілому. Щораз, коли
користувач взаємодіє з Web F-SMILE, Агент МНКП збирає нові відомості про користувача і
52

оновлює модель того, кого навчають, що зберігається на локальному комп’ютері. У випадку
якщо Агент МНКП не може знайти модель для конкретного користувача, він намагається
проініціалізувати дану модель, використовуючи стереотипи. Користувальницькі стереотипи
застосовуються для того, щоб надати початкові припущення про користувачів доти, поки
комплекс не одержить достатньо зведень про кожного індивідуального користувача.
Агент МНДП

Агент МНКП

Моделювання
навчаємих

Комунікаційний
модуль
WS

Короткострокова
модель
навчаємого

Стереотипи

Довгострокова
модель
навчаємого

Діагностика
помилок
Diagnoser

Оцінка Поради
Генератор розкладу

Представлення
області знань
Формування

Генератор прикладів

Поради

Консультуючий Агент

Агент Навчання
Агент,
що управляє Мовою

Рис. 5. Архітектура Web F-SMILE
У даному навчальному комплексі користувачів зараховують до одному з трьох
основних класів відповідно до їх рівня знань, а саме: початковий рівень, середній і
досвідчений. Кожний з цих класів представляє зростаючий рівень майстерності у
використанні окремої навчальної програми. Така класифікація вважається важливою, тому
що вона дозволяє комплексові одержати перше представлення про звичайні помилки і
неправильні представлення користувача при належності його до якої-небудь групи.
Web F-SMILE зберігає бібліотеку моделей для кожної групи користувачів, і при кожній
взаємодії нового користувача із системою Агент МНДП у Web F-SMILE повинний визначити
клас, до якого належить даний користувач.
Усі початкові припущення в стереотипах надають зведення про помилки, що
користувачі даної категорії, зазвичай, роблять. Зведення про кожну помилку виражаються з
використанням параметрів достовірних подій теорії HPR. Таким чином можна показати
наскільки часто користувачі, що належать визначеній групі, роблять окрему помилку. Іншою
частиною інформації, що може бути отримана зі стереотипу, є найбільш часті види помилок,
вчинених користувачами, що належать даному стереотипові. Останнє виражається як число,
що представляє перевагу визначеної помилки серед набору з усіх помилок користувачів, що
належать даному стереотипові. І, нарешті, типовість показує, наскільки типову навчальну
дію виконує той, кого навчають, серед безлічі всіх дій, що він може здійснити.
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Для того щоб визначити, до якого стереотипу належить користувач, йому пропонується
відповісти на кілька тестових запитань щодо навчальної предметної області. Дана
інформація далі обробляється Агентом МНКП для того, щоб активізувати відповідний
стереотип.
Після того, як стереотип був активізований, комплекс робить декілька початкових
припущень про можливі помилки користувача і може надати деякий підбір порад. На самому
початку, тільки стереотип надає зведення за того, кого навчають. Однак комплекс також
постійно збирає відомості про спосіб дії і помилки окремого користувача і передає дані до
індивідуальної моделі учня. У міру того, як комплекс збирає усе більше і більше даних про
того, хто навчається, відсоток зведень, одержуваних зі стереотипу, зменшується зі
зростанням відсотку даних, що збираються індивідуальною моделлю учня.
Зокрема, для кожної нової взаємодії Агент МНКП створює новий запис у моделі учня з
використанням тимчасової мітки, таким чином, кожен запис прив’язаний до дати і часу
взаємодії з навчальним комплексом. Таким чином, кожна взаємодія відрізняється від всіх
інших, а Агент МНДП і Веб-служба можуть легко визначити, які з взаємодій з локальною
моделлю того, кого навчають, не були ще включені в модель, що зберігається на Сервері і
навпаки. Більш того, кожний запис у моделі того, кого навчають, містить прапорець, що
показує, чи була дана взаємодія відправлена на Сервер чи ні. Як тільки користувач завершує
свою взаємодію з комплексом, Агент МНКП відповідає за взаємодію з Веб-службою для
того, щоб обновити довгострокову модель даного конкретного навчаємого, що зберігається
на Сервері.
Зв’язок між Клієнтом і WS-LM здійснюється по протоколах Веб-служб.
Висновки
Вищеневедені архітектури ІНС характеризуються різними підходами щодо організації
програмної логіки організації навчального процесу, але, безперечно, перевагою цих підходів
є апаратно-програмна незалежність ІНС і залучення до процесу навчання широкого кола
користувачів, що в не залежності від територіальної відстані за рахунок використання Вебтехнологій.
Подальші дослідження планується проводити в напрямку розробки методики синтезу
оптимальної за критеріями специфіки підготовки спеціалістів ІТ структури ІНС та методів та
алгоритмів для реалізації процедур мотивації і адаптації у моделі того, кого навчають, що
дозволить формувати різноманітні траєкторії начання в напрямку практичної спрямованості.
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АНАЛІЗ МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ НАВАНТАЖЕННЯМ В МОБІЛЬНИХ
РАДІОМЕРЕЖАХ НА ТРАНСПОРТНОМУ РІВНІ МОДЕЛІ OSI
В статті розглядається питання неспроможності протоколів транспортного рівня, що
використовуються в провідних мережах, виконувати свої функції в мобільних радіомережах через
непередбачуваність їх параметрів. Проводиться аналіз можливих протоколів управління навантаженням в
стаціонарних і безпровідних мережах зв’язку.

Розглядаються мобільні радіомережі (МР) або мережі MANET (Mobile Ad-Hoc
Networks) – динамічна самоорганізовувана архітектура побудови мереж зв’язку, яка
передбачає відсутність базових станцій і фіксованих маршрутів передачі інформації.
Класичними прикладами МР є мережі військового призначення (тактичного рівня) [1].
Мережі MANET характеризуються ненадійністю ресурсів радіоканалу, частими
змінами топології, високою мобільністю вузлів та потребують ефективного використання
обмежених мережевих ресурсів.
Постійне підвищення вимог до якості передачі різних типів трафіка в мережах
MANET, робить їх залежними від нижніх рівнів моделі OSI. Більшість типів трафіка чутливі
до перевантажень мережі, затримки та втрати пакетів з даними, що передаються в ній, а
отже, вимагають реалізації методів управління навантаженням, які б забезпечили їхню
повноцінну роботу в мережах MANET [2, 3].
Функціонування мереж MANET в цілому неможливе без впровадження відповідної
системи управління мобільною мережею, одним з елементів якої є підсистема управління
навантаженням [4], яка буде реалізована наступними методами: управління
перевантаженням, управління чергами, управління відновленням передачі після втрати
зв’язності мережі, управління відновленням втрачених пакетів та пакетів, які надійшли з
помилками.
Перевантаження відбуваються в тому випадку, коли кількість даних, відправлених в
мережу, перевищує допустиму величину. Як відомо, завдання боротьби з перевантаженнями,
які, в залежності від типу мережі, можуть виражатися у зростанні кількості втрачених
пакетів, у збільшенні середніх значень та джитера затримки, виконуються на транспортному
рівні моделі OSI [2].
Сьогодні найбільшою системою для зберігання та обміну інформацією без сумніву є
мережа Інтернет, в якій транспортний рівень, в основному, представлений двома
протоколами – ТСР та UDP. Одні прикладні програми (такі як потокові аудіо- та відеодані,
програми реального часу) використовують для передачі своїх пакетів UDP, а інші (передача
даних, FTP) – ТСР. Протокол UDP працює без встановлення з’єднання, і не дає жодних
гарантій надійної доставки інформації. На відміну від нього, протокол ТСР може виконувати
впорядковану доставку і надійну передачу даних за допомогою механізму повторної
передачі [5].
На сьогоднішній день розроблено багато методів і протоколів управління передачею
даних в телекомунікаційних мережах, які відрізняються один від одного місцем
функціонування і властивостями. Їх можна класифікувати за наступними ознаками (рис. 1):
– за типом: активні (запобігають виникненню перевантажень), реактивні (містять
механізми боротьби з перевантаженнями після їх виявлення);
– за кількістю підтримуваних швидкостей передачі: багатошвидкісні (з можливістю
переходу на нижчі швидкості передачі у разі виявлення перевантаження), одношвидкісні
(без можливості переходу на інші швидкості);
– за наявністю зворотного зв’язку: з явним зворотним зв’язком (маршрутизатор явно
інформує джерело навантаження про стан мережі), з неявним зворотнім зв’язком
(відправник інформується про перевантаження через приймач, таким чином вони обидва
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відповідальні за визначення стану мережі. Реалізований в Leaky Bucket та Token Bucket) [2,
5];
– за типом потоків даних: управління зовнішніми потоками, управління внутрішніми
потоками;
– за кількістю маршрутів: одномаршрутні (дані передаються одним маршрутом),
багатомаршрутні (дані передаються кількома різними маршрутами);
– за функціонуванням на рівні моделі OSI: однорівневі, багаторівневі (міжрівневі);
– за наявністю пріоритету обслуговування: без пріоритету, з пріоритетом;
– за місцем управління: мережеві, з кінця в кінець [13];
–за класом апаратних засобів: використовуються в кінцевому обладнанні, в
маршрутизаторах.
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Рис. 1. Класифікація методів управління навантаженням

Через різні умови функціонування провідних та безпровідних мереж, застосування
одних і тих самих протоколів управління навантаженням в цих мережах неможливе. Цьому
сприяє цілий ряд причин: починаючи від відмінності в поведінці абонентів, і закінчуючи
архітектурою мережі та принципами її функціонування, які визначаються механізмами
фізичного, канального, мережевого та транспортного рівнів.
Крім того, необхідно відзначити фактор впливу профілю навантаження на якість
функціонування механізмів. Введення нових прикладних програм в мережу (передача
скомпресованої мови та відео, мультимедійний трафік) визначає нові вимоги до методики
контролю та управління навантаженням. Практично кожна нова прикладна програма
представляє свої власні вимоги до показників якості обслуговування. В першу чергу, саме ці
фактори і визначають необхідність розробки нових методів і механізмів управління
потоками та боротьби з перевантаженнями.
Предметом розгляду даної статті є методи управління навантаженням в мережах
MANET, однак, спочатку доцільно більш докладно розглянути існуючі протоколи, що
використовуються в провідних мережах, з метою визначення тих проблемних питань, через
які ці протоколи не можуть бути використані в безпровідних мережах в їхньому
безпосередньому виконанні.
Протокол ТСР розроблявся для використання в провідних стаціонарних мережах.
Однак, з впровадженням і розвитком безпровідних мереж зв’язку виникла необхідність
модернізації даного протоколу з врахуванням особливостей, властивих радіомережам, а ще
пізніше – адаптувати протокол ТСР до роботи в мережах MANET, які являють собою
динамічну самоорганізовувану архітектуру. Тому з врахуванням класифікації, яка була
наведена раніше, проведемо аналіз існуючих методів управління навантаженням на
транспортному рівні моделі OSI, і розглянемо можливість застосування деяких з них в МР
(таблиця 1).
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Таблиця 1
Аналіз існуючих методів управління навантаженням
на транспортному рівні моделі OSI
Протоколи
управління
навантаженням

ТСР

SACK TCP
TCP Tahoe
Провідні мережі
TCP Reno

TCP Vegas

Непрямий ТСР
Безпровідні
мережі з
централізованим
управлінням

ТСР з
підслуховування
м

Мобільний ТСР

С3ТСР

С3Reno-2
Безпровідні
мережі з
децентралізовани
м управлінням
(MANET)

ТСР-МЕDX

TSR

Методи управління
навантаженням
Повільний старт
Go-Back-N (ковзаюче вікно)
Leaky Bucket
Token Bucket
Повільний старт
Selective Repeat (вибіркова
повторна передача)
Повільний старт
Швидка повторна передача
Повільний старт
Швидка повторна передача
Швидке відновлення
Запобігання перевантаження

Управляючий
параметр

Вікно
перевантаження

Час
кругообігу
пакета (RTT)
Вікно
перевантаження

Вимірювання RTT
Повільний старт
Сегментація з’єднання на
провідну
та
безпровідну
частини мережі
Буферизація даних з метою
здійснення швидкої повторної
передачі
Контроль переданих пакетів та
прийнятих АСК для підтримки
з’єднання
при
тривалій
відсутності зв’язку з мобільним
абонентом
Вимірювання смуги частот та
часу затримки пакетів (у
співпраці з канальним рівнем
мережі)
з
допомогою
додаткового модуля управляння
навантаженням
Метод
використовує
управління потужністю передачі
на
фізичному
рівні
для
запобігання перевантаженням, а
на
транспортному
рівні
використовується
протокол
Reno-2 з віконним механізмом
управління навантаженням
Енергоефективний метод, який
використовує вимірювання часу
затримки передачі та зміну
величини затримки передачі для
виявлення
причини
втрати
пакетів у мережі
Використання
протоколів
маршрутизації для запобігання
втрати пакетів та скорочення
кількості повторних передач
Схема зі зворотнім зв’язком
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В
провідній
частині мережі –
вікно
перевантаження
В
безпровідній
частині мережі –
відповідний
параметр
протоколу,
який
використовується
на
безпровідній
ділянці
Ширина
смуги
частот
Час
затримки
пакетів

Відношення до
класифікації
Реактивні
З кінця в кінець
Багатошвидкісні
Однорівневі
З явним зворотнім
зв’язком
Використовуються
в
кінцевому
обладнанні

Активний
З кінця в кінець
Багато швидкісний
Використовується в
кінцевому обладнанні
Реактивні
Міжвузлові
Багатошвидкісні
Використовуються
в
кінцевому
обладнанні
та
в
точках доступу до
провідної мережі

Міжрівневий
З кінця в кінець
Використовується в
кінцевому обладнанні

Потужність
передавача
Вікно
перевантаження

Міжрівневий
Використовується в
кінцевому обладнанні

Час
затримки
передачі
Зміна
величини
затримки передачі

Реактивний
З кінця в кінець
Використовується в
кінцевому обладнанні
Міжрівневий

Маршрутна
таблиця
Час
кругообігу
пакета (RTT)
Вікно
перевантаження

Міжрівневий
Використовується в
кінцевому обладнанні
Реактивний
Однорівневий
Реактивний
З кінця в кінець
Використовується в
кінцевому обладнанні

Протокол ТСР в провідних мережах
ТСР працює за принципом „з кінця в кінець” і функціонує на транспортному рівні,
тобто реалізований тільки в кінцевому обладнанні. У зв’язку з цим, у маршрутизаторів
відсутня можливість впливати на навантаження, яке створюється кінцевими вузлами. З
іншого боку, джерело навантаження повинне мати можливість якимось чином отримувати
інформацію про наявність перевантаження в транзитному мережевому вузлі. Для цього в
ТСР використовується механізм „зворотного зв’язку”. Без реалізації цього механізму
відправник не може приймати рішення про зміну швидкості передачі.
Передача даних в стаціонарних мережах здійснюється з використанням обладнання
(мережеві адаптери, волоконно-оптичні кабелі, маршрутизатори та ін.), яке, як правило,
функціонує без введення помилок передачі. Відповідно, якщо в стаціонарній мережі
відбувається втрата пакета при пересиланні між відправником і приймачем, то, найчастіше,
вона відбувається не з вини апаратних або програмних збоїв, а через тимчасове
перевантаження в деякій точці маршруту передачі (стан перевантаження деякого вузла) [2].
Для зменшення перевантаження ТСР сильно знижує швидкість передачі даних. Всі решта
з’єднань ТСР в цій ситуації поступають так само, і невдовзі перевантаження зникає.
Протокол ТСР вирішує проблему перевантаження з допомогою зворотного зв’язку,
який є реакцією мережі на певну кількість даних, що була відправлена передавачем. У
відправника є два способи визначення втрати пакету: прийом підтвердження АСК
(acknowledgment) або наявність тайм-ауту. У першому випадку відправник отримає
повідомлення від приймача про те, що пакет було прийнято з помилкою, або що він прийшов
не в тому порядку. У другому випадку ТСР-відправник приймає рішення про втрату пакета
сам, у разі, коли час, відведений на отримання підтвердження АСК, перевищує визначену
норму.
За час функціонування протоколу ТСР було запропоновано багато модифікацій,
зокрема: SACK TCP, TCP Tahoe, TCP Reno, TCP Vegas та ін. Для реалізації своїх функцій ці
протоколи використовують наступні механізми: Leaky Bucket, Token Bucket, Go-back-N,
Selective Repeat, плавний старт та ін [2, 5]. Розглянемо їх більш детально.
Алгоритм Leaky Bucket („діряве відро”) було названо так через те, що його робота
аналогічна механізму потрапляння води у відро певної висоти, у дні якого є дірка. Якщо у
відро наливати воду, яка буде витікати з нього через отвір з деякою сталою швидкістю, то,
очевидно, що вода, яка вливається, поміститься у відрі лише за умови, що у ньому є місце,
інакше виллється через краї.
Одним з головних завдань алгоритму є вимірювання і відповідне управління
навантаженням, яке потрапляє в маршрутизатор, для чого використовується лічильник. При
надходженні пакета до черги, значення лічильника повинно бути збільшене на деяке число,
яке попередньо задається параметром І, що називається „інкрементом”. Якщо сума значень
розміру лічильника та інкременту не перевищує розміру буфера, то визначається, що пакет,
який поступив, відповідає профілю і поміщається в буфер, в іншому випадку пакет
скидається [2, 5].
Token Bucket. Даний алгоритм дозволяє застосовувати будь-які дії (скидання або
маркування) тільки до тих пакетів, які не відповідають заявленому профілю, при цьому
пакети, які відповідають профілю, проходять через Token Bucket без будь-якої додаткової
затримки пов’язаної з обмеженою інтенсивністю вихідного навантаження, в той час, коли
Leaky Bucket є звичайним накопичувачем з детермінованою функцією обслуговування
запитів, які надходять.
Алгоритм складається з двох буферів – для пакетів і для маркерів (tokens). Маркери
генеруються автоматично програмним забезпеченням вузла із заданою інтенсивністю і
поміщаються в чергу. Якщо буфер маркерів заповнений, то новий маркер втрачається. У
випадку відсутності маркерів пакети повинні зберігатися в буфері. У зв’язку з тим, що
генерація маркерів відбувається з певною інтенсивністю, то можна стверджувати, що
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мінімальна інтенсивність обробки пакетів, які поступають, рівна інтенсивності генерації
маркерів [2].
Протокол Go-Back-N (ковзаюче вікно). Однин з основних протоколів роботи ТСР,
який дозволяє передавачеві ТСР надсилати декілька сегментів даних (позначимо їхню
кількість N) без очікування сегмента з підтвердженням (АСК). При цьому, сегменти, що
знаходяться в буфері передавача, можна умовно поділити на чотири класи: надіслані і
підтверджені, надіслані але не підтверджені, готові до надсилання, але не надіслані, не готові
до надсилання (рис. 2).
База

№ наступного сегмента

Розмір вікна
N
підтверджені

можуть бути надіслані

надіслані, але не підтверджені

не готові до відправки

Рис. 2. Функціонування протоколу Go-Back-N на стороні передавача

Під терміном „вікно” в даній схемі будемо розуміти кількість сегментів, позначену
раніше через N. В процесі функціонування протоколу вікно зсувається в сторону зростання
порядкових номерів сегментів. Змінну N називатимемо розміром вікна, а саму функцію
обробки вікна – алгоритмом „ковзаюче вікно” (sliding window).
Selective Repeat (вибіркове повторення, SR). Даний протокол дозволяє уникнути
повторної передачі тих сегментів, які безпомилково, але позачергово були прийняті
ресивером. Повторно передаються тільки сегменти, які були прийняті з помилками.
Так само як і в протоколі Go-Back-N в SR вікно розміром N використовується для
обмеження кількості надісланих, але не підтверджених сегментів. Відмінність SR від GoBack-N полягає в тому, що у вікні протоколу SR можуть знаходитися надіслані і
підтверджені сегменти. Алгоритм „ковзаючого вікна”, реалізований в SR, забезпечує
посилку підтвердження сегмента, прийнятого без помилок, не дивлячись на його номер.
На стороні приймача сегменти, які поступають в ресивер поза чергою, буферизуються
до того часу, поки не поступлять сегменти з необхідним порядковим номером, після чого
дані будуть направлені на прикладний рівень [2, 5].
Плавний старт. Поведінка ТСР після виявлення перевантаження називається
плавним стартом (slow start). В даному механізмі відправник завжди розраховує вікно
перевантаження для приймача. Початковий розмір вікна рівний одному сегменту (пакет
ТСР). Відправник посилає однин пакет і очікує відповіді. Якщо відправник отримує
підтвердження про успішний прийом пакета, то розмір вікна перевантаження збільшується
вдвічі. Дана схема передбачає подвоєння розміру вікна перевантаження після кожного
прибуття підтвердження, що займає один період кругового обертання пакета (RTT). Це
називається степенем збільшення вікна перевантаження в механізмі плавного старту.
Однак постійне подвоєння вікна перевантаження є небезпечним, бо кожного разу крок
подвоєння стає надто великим. Відповідно, степеневе зростання припиняється при
досягненні порогу перевантаження (половина розміру поточного вікна перевантаження).
Подальше збільшення швидкості передачі відбувається лінійно, додаванням до вікна
перевантаження 1 після кожного отриманого підтвердження.
У разі відсутності підтвердження про прийом пакета, або після одержання
підтвердження про втрату пакета, лінійне зростання припиняється, вікно перевантаження
встановлюється розміром один сегмент і відправник починає передачу з одного сегмента.
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Описане вище степеневе зростання починається знову до моменту досягнення нового порогу
перевантаження, а далі вікно зростає лінійно.
Швидка повторна передача (швидке відновлення). Однією з причин зниження
порогу перевантаження є виникнення ситуації, коли відправник безперервно приймає
підтвердження про прийом одного і того ж пакета. Це інформує відправника про дві речі.
По-перше, приймач отримав всі пакети аж до останнього підтвердженого пакета
послідовності (в ТСР приймач надсилає підтвердження тільки в тому випадку, коли він
отримує будь-який пакет від відправника). Це означає, що проміжок в потоці пакетів виник
не через різке перевантаження, а просто пакет був втрачений внаслідок помилок передачі.
Тепер відправник може повторити передачу втраченого пакета (пакетів) до завершення часу
очікування. Такий режим називається швидкою повторною передачею.
Крім того, отримання підтверджень показує, що перевантаження відсутнє, а це
означає, що плавний старт оправданий. Відправник може продовжувати роботу з попереднім
вікном перевантаження. В цьому випадку відправник проводить швидке відновлення
втрачених пакетів. Цей механізм може сильно підвищити ефективність протоколу ТСР [2,
5].
Безпровідні мережі з централізованим управлінням
Ці мережі складаються з стаціонарної частини, яка включає базові станції доступу та
комутаційне обладнання, і мобільної частини у вигляді мобільних абонентів, які з’єднуються
з базовою станцією з допомогою радіоканалу. Саме наявність безпровідної частини мережі
зумовила розробку нових протоколів управління навантаженням в цих мережах.
Непрямий ТСР. Існують дві причини, що привели до розробки непрямого ТСР
(indirect TCP). Одна – неефективність ТСР на безпровідних лініях зв’язку, а інша –
неможливість зміни ТСР в стаціонарних мережах. В результаті, І-ТСР розділив з’єднання
ТСР на дві частини – стаціонарну і провідну (рис. 3).
Між стаціонарним комп’ютером і точкою доступу використовується стандартний
протокол ТСР. Таким чином, ні один з комп’ютерів в Інтернет не бачить жодних змін
відносно стандартного ТСР. Замість мобільного хоста кінцевою точкою з’єднання ТСР тепер
буде точка доступу, яка діятиме як агент. Це означає, що для стаціонарного хоста точка
доступу буде виглядати як мобільний хост, а для мобільного хоста – як стаціонарний хост. В
цій ситуації звичайний ТСР навіть виграє за рахунок меншого періоду кругового обертання, і
відповідно повторна передача (якщо вона буде необхідною) зможе розпочатися швидше [5,
6].

Рис. 3. Розділення з’єднання ТСР на дві частини засобами I-TCP

ТСР з підслуховуванням. Одним з недоліків І-ТСР є сегментація єдиного з’єднання
ТСР на два з’єднання, в результаті чого втрачається початкова наскрізна семантика ТСР.
Модифікація ТСР з підслуховуванням є повністю незалежною, і полягає в буферизації даних
поблизу від мобільного хоста з метою здійснення швидкої повторної передачі при втраті
пакета. Як і в попередньому випадку вдалим місцем введення покращення в контексті
протоколу Mobile IP може бути чужий агент (рис. 4).
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Рис. 4. ТСР з підслуховуванням, як незалежне розширення ТСР

В даному підході чужий агент буферизує всі пакети, адресовані мобільному хосту, і
крім того, „прослуховує” всі потоки пакетів, які рухаються в обох напрямках в пошуках
підтверджень. Метою буферизації всіх пакетів, які рухаються до мобільного вузла, є
можливість здійснення швидкої повторної передачі у випадку виявлення втрати пакета в
безпровідному каналі зв’язку. Чужий агент буферизує кожен пакет, поки не отримає
підтвердження від мобільного хоста. Якщо чужий агент не отримує підтвердження протягом
певного проміжку часу, або отримує АСК про те, що пакет був втрачений – він переправляє
пакет безпосередньо з буфера, здійснюючи тим самим більш швидку повторну передачу в
порівнянні з кореспондентським хостом [5].
Мобільний ТСР. Модель мобільного ТСР має таку ж мету як І-ТСР та ТСР з
підслуховуванням: запобігти зменшенню вікна відправника при появі помилок або
роз’єднанні, але не при перевантаженні. М-ТСР налаштований на підвищення загальної
продуктивності, зменшення затримок, підтримку наскрізної семантики ТСР та здійснення
більш ефективного перемикання. Крім того, його адаптовано до складностей, які виникають
при тривалих або коротких роз’єднаннях.
Координуючий хост (supervisory host, SH) відповідає за обидві ділянки з’єднання
схоже як в І-ТСР. SH відслідковує всі пакети і підтвердження АСК, які через нього
проходять. Якщо SH не отримує підтвердження протягом деякого часу, то він вважає, що
мобільний хост від’єднався. Тоді встановлює розмір вікна відправника рівним 0. Це змушує
відправника перейти у стійкий режим, тобто стан відправника не зміниться незалежно від
того, як довго приймач буде роз’єднаний (відправник не буде намагатися повторяти
передачу даних). Як тільки SH (старий або новий) визначить, що з’єднання відновлене, він
знову відновить вікно передавача до попередніх розмірів. Таким чином відправник зможе
продовжити роботу на повній швидкості.
З безпровідного боку використовується адаптований ТСР, який може швидше
відновлюватися після втрат пакетів. Такий модифікований ТСР не використовує плавного
старту, а це означає, що М-ТСР необхідна служба контролю пропускної спроможності для
реалізації справедливого використання безпровідного каналу [5, 6].
Мережі MANET
Без сумніву схема управління навантаженням, запропонована в протоколі ТСР, є
надійною і ефективною при використанні в провідних мережах зв’язку. Але вона не
спрацьовує при розгляді безпровідних мереж, в яких пакети втрачаються та/або
затримуються не лише через перевантаження в мережі, але і через часті зміни параметрів
самої мережі і безпровідного середовища передачі інформації. Втрата пакетів даних в
мобільних радіомережах відбувається, в основному, за рахунок мобільності абонентів
мережі, що в свою чергу призводить до обриву ланок між абонентами, зміни маршруту
передачі, повторної передачі великої кількості пакетів. Основне джерело проблем для всіх
протоколів, у разі їхнього використання в MANET – велика кількість помилок в каналі (10-3
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– 10-1 для MANET, в порівнянні з 10-8 – 10-6 для провідних мереж), обмежена ширина смуги
пропускання, затримки при доступі до каналу [7].
Крім того, ємність безпровідних каналів не є сталою величиною, і залежить від
інтерференції сигналів і рівня шуму в каналі. Тому транспортні протоколи, які були
спроектовані для провідних мереж (в тому числі ТСР) не можуть бути використані в MANET
у їхньому безпосередньому виконанні. Їхня непридатність пояснюється тим, що ці протоколи
використовують у якості параметра для виявлення перевантаження втрати пакетів, і не
можуть відрізнити втрату від помилок в каналі передачі.
Відкидання пакетів внаслідок високої частоти появи помилок – це не єдиний наслідок
мобільності і використання безпровідних каналів зв’язку. Ще однією проблемою є тривалі
або короткочасні розриви з’єднань. В цій ситуації відправник ТСР намагається повторити
передачу даних під управлінням таймера повторних передач, який подвоюється після кожної
невдалої спроби поки не досягне максимального значення – однієї хвилини. Це означає, що
відправник кожну хвилину пробує повторити передачу непідтвердженого пакета і припинить
робити це після 12 спроб. Навіть якщо з’єднання відновиться раніше – відправник не зможе
передати пакет ще протягом однієї хвилини, адже час очікування не минув, і відправник
повинен чекати.
На протязі останніх років досить потужні зусилля дослідників були спрямовані на
адаптацію ТСР для роботи в мережах MANET. Основні напрямки модифікації алгоритму
управління навантаженням в протоколі ТСР логічно класифікувати наступним чином (рис.
5):
– ТСР-модифікації: заміна транспортного протоколу версіями, які враховують різні
характеристики безпровідних мереж.
– Модифікації з явним зворотнім зв’язком: протоколи цієї групи використовують різні
техніки зворотного зв’язку, покладаються на доступне буферне середовище проміжних
вузлів, що примушує їх бути більш залежними від розміру доступної пам’яті, ніж від ємності
каналів.
– Вимірювання параметрів нижніх рівнів: дані протоколи збирають інформацію про
весь маршрут передачі даних та про тривалість з’єднання. Проте, це вимагає додаткового
трафіка, який використовуватиме і без того обмежені ресурси мережі.
Напрямки модифікації протоколу
ТСР

ТСР - модифікації

TCP Vegas

TCP-MEDX

Модифікації з явним
зворотним зв’язком

Вимірювання параметрів
нижніх рівнів

TSR

C3Reno-2

TCP-F

C3TCP

Рис. 5. Напрямки модифікації протоколу ТСР для мереж MANET

ТСР Vegas. Даний протокол, представляє декілька нових механізмів для ТСР,
включаючи активний механізм уникнення перевантаження, який зберігає початкову
парадигму протоколу ТСР (AIMD, адитивне зростання / мультиплікативне зменшення).
Замість того, щоб збільшувати швидкість передачі до моменту, коли виникне втрата пакета,
ТСР Vegas намагається запобігти схожим втратам, шляхом зменшення швидкості передачі в
момент, коли протокол „відчуває” початок навантаження, навіть якщо немає явної втрати
пакетів. Це досягається наявністю нового механізму передачі, який містить два лічильники
тайм-аутів: перший – для грубого вимірювання величини часу передачі (RTO), схоже до ТСР
Reno, другий – для точного вимірювання величини RTO. Вимірювання проводиться для
кожного сегмента, який передається, шляхом зчитування значень системного часу при
відправленні пакета, і при поверненні АСК від приймача.
Передбачення втрати сегмента відбувається на базі статистики зміни значення RTT –
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чим вище це значення, тим вище навантаження на маршруті до приймача. З одного боку ТСР
Vegas забезпечує достатньо високу пропускну спроможність з’єднання ТСР, а з іншого –
низьку, відносно базового ТСР Reno, ймовірність виникнення перевантаження [8].
TCP-MEDX (Mobile Error Detection eXtension) – розширення протоколу ТСР з
можливістю виявлення помилок, характерних для безпровідних мереж. Основними
характеристиками даного протоколу є: по-перше, енергоефективність (починає працювати
тільки після виявлення втрати пакетів, і, тим самим, економить обмежений енергоресурс
кінцевого обладнання); по-друге, цей метод усовує негативний ефект спричинений
асиметричністю безпровідних ланок, покращуючи точність виявлення випадків втрати
помилок.
В протоколі використовуються два параметри для виявлення перевантаження:
– затримка передачі;
– зміна величини затримки передачі.
TCP-MEDX приймає рішення про те, що мережа знаходиться в стані перевантаження,
якщо виконуються дві умови:
1) поточна затримка передачі значно перевищує поріг, який рівний βP , де P –
середній час затримки передачі, а β – визначається певною прикладною програмою;
2) затримка передачі продовжує зростати протягом певної кількості пакетів.
Коли виявлено втрату пакетів, TCP-MEDX ініціює вище вказані критерії для
прийняття рішення щодо наявності перевантаження. Якщо в мережі присутнє
перевантаження, вікно перевантаження зменшується вдвічі. В іншому випадку, TCP-MEDX
приймає рішення, що пакети були втрачені через помилки передачі, і не міняє розміру вікна
перевантаження [9]. Це створює ефект збільшення смуги пропускання і скорочення затримки
передачі.
TSR (TCP-aware Source Routing). Розробники даного протоколу вважають, що
більшість випадків перевантаження в мережах MANET відбуваються через тривалі таймаути, повторні передачі та невірну послідовність пакетів на прийомі, які спричинені
неточностями маршрутизації пакетів у мережі та вибором хибного шляху при відновленні
втраченого з’єднання.
Протокол TSR було розроблено на основі протоколу маршрутизації DSR, який для
визначення маршруту передачі пакетів використовує службові повідомлення наступного
змісту: ROUTE-REQUEST – запит маршруту; ROUTE-REPLY – підтвердження існування
маршруту; ROUTE-ERROR – для видалення неіснуючого маршруту з маршрутної таблиці. В
ході розробки протоколу TSR були введені два додаткові повідомлення: ROUTE-PROBE –
для виявлення нових можливих маршрутів передачі при втраті з’єднання; REPLY-PROBE –
підтвердження існування нових маршрутів.
У випадку переривання маршруту, протокол переходить у стан утримання, і
відправник припиняє передачу пакетів у мережу до того часу, поки не буде знайдено нового
маршруту. Коли приймач отримує повідомлення REPLY-PROBE, він виходить зі стану
утримання і приступає до вибору маршруту, який здійснюється обчисленням найменшого
значення RTT в даний момент часу.
Таким чином, переходячи в стан утримання, протокол TSR скорочує кількість
повторних передач та пакетів, які прийшли позачергово, а отже зменшує простої в роботі
мережі, ефективніше використовуючи її ресурси [10].
TCP-F (feedback). Протокол зі зворотнім зв’язком, у якому передавач ТСР може
відрізняти втрату пакетів внаслідок перевантажень мережі, від втрати пакетів внаслідок
помилок в каналі передачі за допомогою повідомлення про відсутність маршруту передачі
(RFN), яке надходить від проміжних вузлів. Ідея протоколу полягає у встановленні ТСР у
„сплячий стан” після прийому повідомлення RFN. В цьому стані ТСР припиняє передачу
пакетів і „заморожує” таймер передачі та розмір вікна перевантаження. Після прийому
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повідомлення RRN про наявність необхідного маршруту передавач виходить зі сплячого
стану і продовжує передачу з тими ж параметрами, які були до розриву маршруту.
Продуктивність протоколу ТСР-F вища за продуктивність стандартного ТСР,
особливо в умовах, де затримка при відновленні маршруту є дуже значною. Даний підхід
особливо підходить для мереж з високими швидкостями передачі [11].
Міжрівневий протокол управління навантаженням для ТСР (C 3TCP). На рис. 6
зображено приклад ТСР-з’єднання через 3-прольотну безпровідну мережу. Передавальний
вузол N1 ініціює передачу, відправляючи ТСР дані до вузла N4 через послідовну топологію.
На прийомі пакетів з даними ТСР канальний рівень вузла здійснює вимірювання величини
затримки і ширини смуги пропускання для ланки L1. Далі він включає інформацію про
вимірювання в спеціальне додаткове поле, що міститься в заголовку МАС. Вузол N2,
отримавши пакети даних від вузла N1, виконує схоже вимірювання для ланки L2 і т. д.
Інформація про ширину смуги пропускання обновлюється і заноситься до заголовку МАС.
Розміри затримки, що виникла на ланках L1, L2 та L3 додаються.
ТСР
передавач

МАСзаголовок

ТСР дані

L1
N1

L2
N2

L3
N3

МАСзаголовок

N4

ТСР АСК

ТСР
приймач

Рис. 6. Використання C3TCP в безпровідній мережі з трьома ланками

ТСР приймач вузла N4 відправляє передавачеві підтвердження АСК, яке свідчить про
успішний прийом пакетів. Дане підтвердження також містить в собі заголовки канального та
фізичного рівнів, які включають інформацію про ширину смуги пропускання та величину
затримки, отриману вузлом N4 в ході прийому пакетів. Ця інформація є звичайним сигналом
зворотного зв’язку з використанням відповідних додаткових полів даних.
Після прийому пакета з ТСР АСК, вузол-відправник N1 володіє інформацією про
затримку і ширину смуги пропускання як переданих, так і прийнятих пакетів, і, як наслідок,
може регулювати вихідний трафік. Ширина смуги пропускання отримується при передачі
пакетів з даними ТСР до приймача, в той час як величина затримки отримується як сума
затримок пакетів з даними ТСР та пакетів з підтвердженнями АСК [7].
С 3Reno-2 (Cross Layer Congestion Control Algorithm in TCP Reno-2). Даний протокол
передбачає сумісне управління навантаженням на фізичному рівні з допомогою потужності
передавача, і на транспортному рівні з використанням протоколу Reno-2 (віконне управління
потоком даних).
Ємність безпровідних каналів в мережах MANET не є сталою величиною і залежить
від співвідношення сигнал/шум, яке, в свою чергу, визначається потужністю передавача.
Тому даний протокол було спроектовано для вирішення проблеми застосування методів
управління навантаженням, розроблених для провідних мереж, у мережах MANET. Однак,
як показали дослідження даного протоколу, його ефективність проявляється тільки при
низькій потужності передавача, а при збільшенні потужності – кількість втрачених пакетів
значно зростає, що унеможливлює використання цього методу в даних умовах [12].
Отже, основною проблемою управління навантаженням на транспортному рівні є
втрата пакетів. Однак, на відміну від провідних мереж передачі даних, у яких втрата пакетів
може відбуватися, в основному, через локальні перевантаження на окремих вузлах мережі, в
безпровідних мережах існує багато причин втрати пакетів, через які стандартний протокол
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транспортного рівня ТСР втрачає свою ефективність. Серед них втрата пакетів даних через
мобільність абонентів мережі, що в свою чергу призводить до обриву каналу між
абонентами, зміни маршруту передачі, повторної передачі великої кількості пакетів,
обмежена ширина смуги пропускання, затримки при доступі до каналу, велика кількість
помилок в каналі [7].
Як бачимо з проведеного вище аналізу, на даний час існує багато робіт з адаптації
протоколу ТСР до використання в мобільних мережах, але вони, в основному, враховують
лише окремі особливості безпровідного середовища (C3TCP, TCP-MEDX), або вимагають
суттєвої модернізації мережевого обладнання, яке успішно використовується в теперішній
час (ТСР Vegas). Тому для ефективного функціонування протоколів транспортного рівня
необхідно розробити механізм, який би враховував всі перелічені особливості безпровідних
мереж, і давав можливість чітко і точно визначати причину втрати пакетів (внаслідок
перевантаження, або помилок в мережі).
Метою подальших досліджень буде розробка математичної моделі механізму
виявлення реальних причин втрати ТСР пакетів. Враховуючи проведений аналіз, основна
увага буде приділена міжрівневим протоколам, які мають можливість передбачати та
запобігати перевантаженням, використовуючи параметри МР, характерних для різних рівнів
моделі OSI (час затримки, зміна часу затримки, наявність вільного маршруту, RTT, ширина
смуги пропускання та ін.). У зв’язку з неповною інформацією про мережу пропонується
використання нечіткої логіки для обчислення величини затримки пакетів та її зміни, які по
своїй суті є нелінійними та неповними.
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ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОПУСКНОЇ СПРОМОЖНОСТІ УКХ РАДІОКАНАЛУ
ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ ШЛЯХОМ АДАПТИВНОЇ ЗМІНИ РОЗМІРУ ВІКНА ТА КАДРУ
Розглянуто вплив параметрів канального рівня радіосистем передачі даних УКХ діапазону на
пропускну спроможність радіолінії в симплексному режимі. Сформульовані рекомендації по підвищенню
пропускної спроможності радіолінії в умовах складної електромагнітної обстановки.

Вступ. В теперішній час, поряд з традиційними видами зв’язку (в першу чергу
телефонним) все більше значення набуває передача даних, що обумовлено впровадженням
засобів автоматизації. Передача даних може здійснюватись з використанням як існуючих
радіозасобів КХ та УКХ діапазону, так і з залученням засобів стільникового зв’язку, та
спеціально створених для цієї цілі засобів створення радіомереж передачі даних стандартів
IEEE 802.11, 802.16, 802.20. Порівняльний аналіз вищеназваних варіантів наведено в
наступній таблиці.
Таблиця 1
Засіб
Бітова швидкість
Частотний
Примітка
діапазон
КХ
до 4800 біт/с
До 60 підканалів в смузі каналу ТЧ.
1,5¸30МГц
Модуляція в підканалах ВФМ, ВФМ-4,
КАМ-8+СКК
УКХ
Частотна маніпуляція з девіацією частоти 2/3
16¸19,2 (32)Кбіт/с 30¸88 МГц
С. 32Кбіт/с – лише в небагатьох засобах III
покоління
GSM
9,6 Кбіт/с (корисна), 900, 1800¸1900 1 тайм/слот на прийом, 1 на передачу. 22,8
з можливістю
Кбіт/с фізично, 12 на рівні RLL, R2L, 9,6
МГц
збільшення до
корисна. Збільшення швидкості можливе за
рахунок спрощення коду, що виправляє
12¸14,4 Кбіт/с
помилки (КВП).
GPRS
до 38400 (корисна) 900, 1800¸1900 До 5 тайм/слотів GSM загалом, тобто до 4 в
одному напрямку.
МГц
CDMA 9600, 14000
900, 1800¸1900 Кодовий розділ 64 каналів (55 оперативних)
(IS-95A)
в смузі 1,25МГц, ВФМ-4, КВП.
МГц
CDMA до 115200
900, 1800¸1900 Транк до 8 каналів 8´9,6 Кбіт/с=76,800,
(IS-95B)
МГц
8´14,4 Кбіт/с =115,2
-1
BlueToot 721Кбіт/с
2,4¸2,4835ГГц СЗЧ 1600с , КВП 2/3 до 100 м
h (802.15)
802.11
52 (48 інформаційних, 4 службових) 0,3125
6¸54Мбіт/с
5¸5,75ГГц,
2,4¸2,484ГГц МГц канали в смузі 20МГц.
Смуга до 28МГц, до50км
802.16
75¸135Мбіт/с
2¸11ГГц
З наведених даних бачимо, що КХ радіозасоби мало придатні для передавання даних
через надто низьку бітову швидкість.
Стільникові засоби стандарту GSM забезпечують бітову швидкість, меншу або
приблизно рівну УКХ радіозасобам, навіть перехід до протоколу GPRS („2G”) дозволяє їм
лише наблизитися до пропускної спроможності модемів для телефонних ліній. Таким чином,
їх можна залучати до вирішення задач передачі даних, якщо вони розгорнуті, але розгортати
стільникову мережу спеціально для таких цілей не варто.
Значно більше, за багатьох причин, задовольняють умовам військового зв’язку взагалі,
і передачі даних зокрема, стільникові системи CDMA. Через високу перепускну
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спроможність, і не тільки, системи стандарту IS-95B досить часто називають „2,5G”,
визнаючи, що вони хоча й дещо „не дотягують”, до перспективних стандартів стільникових
мереж „3G” (перепускна спроможність 144 кбіт/с та вище), але значно переважають системи
„2G” (GPRS). Крім того, вони значно ефективніше, відносно інших стільникових систем,
використовують радіочастотний ресурс, мають кращу завадо-, розвід- та імітозахищеність.
Також саме в системах CDMA вдало вирішено ряд інших проблем, таких, наприклад, як
динамічне управління потужністю передавача мобільної станції. Саме системи CDMA можна
було б рекомендувати у випадку, коли б було прийнято рішення мати у складі системи
військового зв’язку стільникову компоненту.
Технологія Bluetouch з самого початку призначався для створення локальних мереж з
малою просторовою протяжністю. Її можна використати для створення мережі елемента
пункту управління. Стандарт IEEE 802.16, та IEEE 802.20, що розробляється, від початку
орієнтовані на магістральні рішення. Перспективним вбачається використання мережних
рішень, що базуються на стандарті IEEE 802.11.
Стандарт IEEE 802.11 передбачає утворення 52 (48 інформаційних, 4 службових)
частотних каналів з відстанню між каналами 0,3125 МГц, у смузі 20 МГц. Передавання по
каналам здійснюється з символьною швидкістю 0,25 Мбод, Застосовуються маніпуляції
ВФМ, ВФМ-4, КАМ-16, КАМ-64, та код з виправленням помилок з відносною швидкістю
1/2, 2/3, 3/4, що забезпечує корисну бітову швидкість від 6 (ВФМ, 1/2) до 54 (КАМ-64, 3/4)
Мбіт/с одиницею кодування з виправленням помилок виступає сукупність символів, що
одночасно передається по всіх 48 інформаційних каналах. Це забезпечує можливість
зменшити імовірність помилок на канальному рівні відносно притаманної радіозасобам 103
¸10-4. Код ½, тобто (48, 24) в цьому випадку дозволяє виправити до 4 помилок, ¾ (48, 36) –
до 2-х. Імовірність неушкодженого прийому кодової комбінації складає
k

PFEC = (1– p)n+ å С n p i (1 - p ) ( n -i ) ,
i

i =1

де PFEC – імовірність того, що кодова комбінація (n, m) коду, що виправляє k помилок,
за умов імовірності пошкодження одиночного символу p, або буде прийнята безпомилково
(перша складова суми), або помилки будуть виправлені кодом (S).
Ефективність кодування, яке застосовується в стандарті IEEE 802.11, можна
проілюструвати наступним розрахунком (Q обчислюється з розрахунку, що код з відносною
швидкістю 3/4 виправляє 2 помилки, код 2/3 – 3, код 1/2 – 4, для передачі кадру
максимальної довжини 2304 байт потрібно 512 кодових комбінацій коду 3/4, 576 коду 2/3 ,
або 768 – коду 1/2):
p
0,0001
0,0002
0,0005
0,001
0,002
0,005
0,01
0,02
0,05
0,1

2
1
1
0,999998
0,999983
0,999871
0,998173
0,987626
0,928775
0,567046
0,128903

3
1
1
1
1
0,999997
0,999898
0,99863
0,984521
0,782035
0,279862

4
1
1
1
1
1
0,999996
0,99988
0,997319
0,909332
0,468561

Q2304 (3/4)
1
1
0,999
0,991
0,99361
0,392
0,0017
3,7´10-17
–
–

Q2304 (2/3)
1
1
1
1
0,998
0,943
0,454
1,25´10-4
–
–

Q2304(1/2)
1
1
1
1
1
0,997
0,912
0,127
2´10-32
–

QRTS/CTS (1/2)
1
1
1
1
1
0,99996
0,9988
0,9735
0,3866
0,0005

Слід зазначити, що здатність коду виправляти помилки збільшується, якщо
демодулюючий пристрій використовує схему зі стиранням. Згідно [6] код з мінімальною
кодовою відстанню d здатен виправити будь-яку комбінацію з i помилок та j стирань за
умови d ³2i+j. Таким чином, якщо імовірність помилкового стирання символу нижче 50 %,
схема демодулятора зі стиранням забезпечує кращі виправляючи можливості коду.
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В цьому випадку
2i + j £ d

PFEC =

åC C

i =0 , j =0

i
n

j
n -i

p

n -i - j

i
j
,
p пом
pстир

де p – імовірність прийому символу неушкодженим, pпом, pст – імовірності прийому
символу з помилкою та стирання символу відповідно, p + pпом + pст = 1.
На канальному рівні використовується схема доступу до середовища, що розділяється
MACA (Multiple Access with Collision Avoidance – множинний доступ з попередженням
колізій). Його особливість полягає в тому, що станція, яка має інформацію до передачі,
надсилає станції-отримувачу кадр RTS (Request To Send – запит прийому), який має довжину
30 байт і повідомляє довжину кадру, що буде переданий. Отримувач відповідає кадром CTS
(Clear To Send – звільнити для прийому), який теж містить код довжини наступного обміну з
кадру RTS. Станції, які отримали кадр CTS, утримуються від передачі на час обміну. Таким
чином попереджуються колізії. Обмін ведеться кадрами максимальної довжини 2304 байтів,
мультіплексування та забезпечення надійного прийому (за схемою з вирішальним зворотнім
зв’язком з рухомим вікном без селективного перезапиту) забезпечується протоколом LLC
(IEEE 802.2).
Очевидним недоліком протоколу IEEE 802.11 є низька частотна щільність потужності,
обумовлена тим, що 52 підканали цього протоколу займають разом 13МГц смуги частот. У
порівнянні з УКХ засобами, де смуга частот сигналу становить не більше 25КГц, при
приблизно однаковій потужності передавача частотна щільність сигналу менше приблизно в
500 разів, що робить канал досить вразливим для завад. Цьому можна протиставити або
невеликі відстані, або антени з великим коефіцієнтом підсилення і вузькою діаграмою
спрямованості. В першому випадку цей стандарт можна використовувати для створення
локальної мережі в межах пункту управління, в другому – для створення магістральної
(опорної) мережі передачі даних, але для зв’язку з рухомими об’єктами, місцезнаходження
яких точно невідомо, його застосування ускладнено. Також явним недоліком протоколу LLC
(IEEE 802.2) слід вважати відсутність селективного перезапиту. Протокол LLC розроблявся
для локальних мереж, де імовірність помилки низька, до того ж в багатьох випадках помилка
діагностується засобами MAC рівня. В той же час для IEEE 802.11 навіть діагностування
передавачем колізій неможливо (незважаючи на досить вдалий алгоритм попередження
колізій MACA, який можна рекомендувати для впровадження в інших радіомережах, колізії
все ж таки можливі, наприклад, з вини станції, яка чомусь не сприйняла кадр CTS). Тому для
радіомереж відсутність селективного перезапиту – суттєвий недолік.
Таким чином, в умовах зв’язку в тактичній ланці управління досить часто єдиним
можливим засобом зв’язку є УКХ радіо. Діапазон частот УКХ радіозв’язку тактичної ланки
управління становить для сучасних засобів 30¸88 МГц. Застосування УКХ радіо зв’язку для
передачі даних має ряд суттєвих особливостей. Перш над усе, УКХ радіозв’язку притаманна
відносно низька (16000¸19200 біт/с) бітова швидкість передачі. Збільшення бітової
швидкості за рахунок зміни виду маніпуляції неможливо тому, що в типових умовах
радіозв’язку застосування багатопозиційних видів маніпуляції (КАМ+СКК), які так добре
зарекомендували себе в модемах для каналів аналогової телефонної мережі, системах xDSL
та ряді інших провідних систем, виявляється вкрай ускладненим.
Адже в умовах шумоподібних завад, розподілених рівномірно в смузі частот, що значно
перевищує можливу смугу частот каналу (а саме такими є загороджувальні завади, що
створюються засобами РЕБ, і більшість природних та промислових завад), класична формула
Шеннона
C=F*log2(1+Ps/Pз)
[1]
може
бути
записана
у
вигляді:
C = F*log2(1+Ps/(F*pз)), де C – пропускна здатність каналу, біт/с, F – смуга частот каналу, Гц,
Ps – потужність сигналу, Pз = F*pз, – потужність завади, Вт, pз – частотна щільність сигналу,
що заважає, Вт/Гц.
Потужність сигналу Ps визначається енергетичними характеристиками радіостанції та
умовами ведення радіозв’язку, і не може бути збільшена. Частотна щільність завади
обумовлена умовами ведення радіозв’язку, отже не є параметром, що управляється. Отже,
68

параметром, що керується, можна вважати лише смугу частот сигналу (за рахунок вибору
виду маніпуляції) і завдання може бути сформульоване так: забезпечити максимальну C при
певному pз, або задану C при максимальній щільності завад pз.
В останній випадок більш типовий, оскільки пропускна здатність каналу в УКХ
радіозв’язку обмежена знизу необхідністю передачі оцифрованої мови (16¸19,2 Кбіт/с), яка в
сучасних УКХ радіостанціях кодується з використанням дельта модуляції.
Отже, pз£ Ps/(F*(2(C/F)–1)), з чого виходить, що звуження смуги частот в умовах (C/F)³1
завжди веде до зменшення максимально можливого pз, отже, до більш жорстких вимог до
завадової обстановки. Саме цим зумовлено використання в більшості УКХ радіостанцій для
цифрової передачі даних та мови частотної маніпуляції з девіацією частоти 4¸4,5 КГц для 16
Кбіт/с та 5,6¸6,5 КГц для 19,2 Кбіт/с. Збільшення пропускної здатності з
16 Кбіт/с (необхідної для передачі дельта модульованої мови) до 19,2 Кбіт/с обумовлено
вимогами зв’язку у режимі ППРЧ, коли приблизно 10 % часу витрачається на
перестроювання частот.
Ситуація ускладнюється високою завадочутливістью УКХ радіозв’язку, яка обумовлена
круговою (в горизонтальній площині) діаграмою спрямованості типових антен „штир”, та
низькою спрямованістю інших антен, що застосовуються. До того ж режим стрибкоподібної
зміни частоти, який добре зарекомендував себе для голосового радіозв’язку, для передачі
даних є малоприйнятним. Це обумовлено тим, що, хоча в обох випадках попадання на
блокований завадою канал призводить до втрати відповідних даних, для мови кілька
відсотків втрачених фрагментів практично несуттєві, навіть втрата 20 % посилок залишає
якість мови задовільною. В той же час для передачі даних попадання на блокований канал
означає неприйняття пакета. Максимальний розмір пакета, що передається в радіомережі,
наприклад, для протоколу АХ.25 становить 256 байтів даних + 20 ¸ 76 службових байтів,
отже (276¸332)*8 = 2208¸2656 бітів. При швидкості 16 Кбіт/с він буде передаватися
протягом (2208¸2656 біт)/16000 біт/с = 0,138¸0,166 с. Навіть при швидкості перестроювання
50 стрибків в секунду за цей час відбудеться 7¸8 стрибків частоти. В цьому випадку, за
n -1

відомою формулою P(³ 1) = p * å (1 - p )i , навіть 5 % блокованих каналів призведуть до 30
i= 0

% імовірності втрати пакета. Таким чином, режим СЗЧ в тому вигляді, як він реалізований у
сучасних УКХ радіозасобах, є малоприйнятним для передачі даних.
Завдання дослідження – визначити шляхи оптимізації пропускної спроможності, як
найважливішого, з точки зору споживача, параметра радіоканалу передачі даних УКХ
діапазону.
Стосовно радіоканалу передачі даних, рішення задачі слід шукати на двох нижчих
рівнях моделі OSI – фізичному і канальному. Фізичний рівень в цьому випадку, як показано
вище, не може бути суттєво вдосконалений за рахунок використання альтернативних видів
модуляції, тобто на фізичному рівні слід шукати рішення в сфері раціонального управління
використанням радіочастотного ресурсу (УВ РЧР), або, в загальному випадку – радіоресурсу
(УВ РР), а також модифікації фізичної топології мережі – застосуванні ретрансляторів
фізичного рівня.
Розглянемо більш докладно канальний рівень передачі даних по УКХ радіомережах.
Пакетні радіомережі УКХ діапазону в якості протоколу канального рівня, зазвичай,
використовують протокол AX.25. Основні методи забезпечення необхідних параметрів
канального рівня приблизно однакові в різних протоколах. Наприклад, протоколи LAP-D,
LLC, так само як AX.25, є варіантом протоколу HDLC, вони теж не підтримують
селективний перезапит, а невеликий розмір кадру є наслідком високої імовірності помилки в
радіоканалі (для кадру розміром 256 байт навіть при імовірності пошкодження одиночного
біта p = 10-4 імовірність коректного прийому кадру становить приблизно 80 %, а для p = 10-3
навіть для кадру довжиною 128 байт відповідна імовірність дорівнює приблизно 30 %). Для
визначеності, будемо вважати, що протоколом канального рівня є AX.25.
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Зазначимо, що крім необхідності забезпечення сумісності з існуючими засобами,
причин додержуватися застарілих протоколів немає – адже протокол канального рівня в
сучасних умовах може бути цілком реалізований програмними засобами, залишивши за
радіостанцією тільки фізичний рівень. Навіть необхідність додаткового адаптера не є
очевидною – формування аналогового сигналу, що подається на вхід радіоканалу і
сприйняття прийнятого сигналу може бути забезпечено звуковою картою комп’ютера, з
наступною його цифровою обробкою. Адже навіть найпростіша „бюджетна” звукова карта
здатна обробляти 2 канали (стерео) з частотою дискретизації 44 КГц та розрядністю
ЦАП/АЦП 16 біт. Знадобиться лише проста схема, яка узгодить електричні параметри.
Сучасною тенденцією є створення так званого „програмного радіо”, де схемні рішення
зведені до мінімуму, а максимум функцій реалізується і управляється програмно. Отже,
модернізація існуючих радіозасобів не обов’язкова.
Протокол AX.25 є адаптованим до використання в радіомережах варіантом протоколу
HDLC. Його особливості наступні:
в якості адресів використовуються 6-байтові позивні радіостанцій, доповнені байтом
вторинного ідентифікатора станції SSID, тобто повна довжина адресу 7 байт (56 біт);
позивний радіостанції може бути присвоєно не один, і, таким чином, можливо
призначення спільного позивного та вторинного ідентифікатора групі радіостанцій (режим
“круглого столу”);
можливість використання маршрутизації „від джерела”, тобто в полі адреса можуть
бути указані адреси до 8 проміжних ретрансляторів;
використання в інформаційних кадрах байта PID (ідентифікації протоколу мережного
рівня), що дозволяє використовувати різні протоколи мережного рівня, в тому числі IP;
селективний перезапит (SREJ, SS =11) протоколом AX.25 не використовується.
не підтримується розширений режим нумерації кадрів (нумерація за модулем 8, але не
за модулем 128);
допускається використання поряд з інформаційними нумерованими кадрами
(асинхронний збалансований режим), інформаційних ненумерованих кадрів (без
встановлення з’єднання).
Особливості, відносно мереж радіозв’язку тактичного призначення, обмовленні тім, що
радіостанції тактичної ланки управління виконані за трансіверною схемою, тобто всі
переносні радіозасоби, та більшість радіозасобів бронеоб’єктів (за виключенням КШМ, де
наявність кількох радіозасобів дозволяє використовувати один як передавач, а інший як
приймач), можуть працювати тільки в напівдуплексному режимі. Протокол AX.25, звичайно,
коректно працює в усіх випадках. Але напівдуплексний режим призводить до необхідності
обміну короткими (не більше 1с) сеансами в обох напрямках – адже модуль нумерації (8)
дозволяє передати без підтвердження не більше 7 інформаційних нумерованих кадрів. 7
кадрів максимальної довжини становлять 7*(19 + 256) = 1925 байт=15400 біт »16000 біт (з
урахуванням бітів стаффінгу).
Як відомо [1–3], пропускна здатність схеми GBN (Go Back N, схема зі зворотнім
зв’язком і поверненням назад на N кадрів у межах рухомого вікна, як в AX.25) становить:
hGBN=Q/(Q+(1–Q)*RTT*C/n,
де Q – ймовірність безпомилкової передачі кадру з n бітів,
RTT – час обернення, тобто проміжок часу від моменту початку передачі кадру до
моменту одержання підтвердження на нього.
C – бітова швидкість передачі.
Вираз N = RTT*C/n практично означає кількість кадрів, що будуть повторно передані
при ушкодженні хоча б одного.
Але в такому вигляді ця формула більш справедлива для випадку дуплексної передачі.
В такому випадку величина RTT відносно невелика, простої або повторні передачі з причини
неотримання своєчасних підтверджень відбуваються нечасто. У випадку сумісного доступу
кількох станцій до середовища, що розділяється (наприклад для мереж IEEE.802.11)
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відповідний ефект забезпечується рівнем доступу до середовища, що розділяється (MAC),
хоча і з інших міркувань – не дозволити якому-небудь вузлу монополізувати середовище, що
розділяється.
В той же час у випадку напівдуплексної передачі картина дещо інша.
Оскільки в цьому випадку передача підтверджень одночасно з кадрами, які
підтверджуються, неможлива, простої відбуваються після передачі кожного вікна. В цьому
випадку
hGBN = M *n/( Tw+Da),
(1)
де M – математичне очікування кількості кадрів, які будуть прийняті до першого
пошкодженого;
n – інформаційне „навантаження” одного кадру (кількість біт інформаційного поля);
Tw – час, протягом якого передається повне вікно (враховуючи послідовність флагів,
що передує першому кадру);
Da – середня затримка між завершенням передачі останнього кадру вікна й одержанням
підтвердження. Складаєтся з часу, що передує інформаційному обміну, та часу передачі
кадру підтвердження
M = M(N,Q) = NQN+

N -1

N -1

i =1

i =1

å iQ i (1 - Q) =NQN+ (1 - Q)å iQ i ,

(2)

де перша складова – імовірність прийому всього вікна з N кадрів помножена на N, а
кожний член суми відповідає випадку прийому рівно i кадрів;
n в типових умовах буде складати максимальний розмір кадру, тобто без проміжних
ретрансляторів 8*(19 + 256)=2200 біт. N дорівнює 7 (тобто передається вікно максимального
розміру з кадрів максимального розміру).
Tw за таких умов дорівнює
Tw= Tп+(N*n)/C= Tп+7*2200/C,
(3)
Де Tп – час, що передує інформаційному обміну. Складаєтся з часу переключення на
передачу, часу пошуку по частотах, часу передачі послідовності кадрів, яка забезпечує
побітову і посимвольну синхронізацію тощо.
Da= Tп+na/C,
(4)
де na – розмір кадру підтвердження.
Tw, як зазначалося раніше, приблизно дорівнює 1 секунді. Da складається з Tп, який
залежить від ряду факторів, але у сучасних системах має порядок сотих долей секунди, і часу
передачі підтвердження – кадру довжиною 20 (REJ або RR – підтвердження канального
рівня) або 60 (20 I+20 IP+20 TCP підтвердження канального і транспортного рівней) байт,
отже час його передачі при C = 16000 біт/с теж складає 0.001¸0.003 с. Таким чином Tw >>Da.
Слід зауважити, що ситуація змінюється, якщо напівдуплексний радіозасіб
використовується в якості ретранслятора канального рівня. В цьому випадку ретранслятор
повинен передати отримані пакети наступній станції, і лише потім підтвердити прийом
відправнику. В цьому випадку Da стає навіть більше Tw, а пропускна спроможність каналу
відразу значно (при одному ретрансляторі канального рівня – приблизно вдвічі) знижується.
Отже, в якості ретранслятора канального рівня слід використовувати тільки об’єкт з,
щонайменше, двома радіостанціями, або радіостанцією, що має розділені передавач і
приймач (як варіант – два трансівери), що дозволить розділити прийом і передачу.
Як бачимо, Tw та Da залишаються незмінними, основним параметром, що впливає на
пропускну спроможність каналу є Q (через M).
Згідно з формулою (1), для N = 7 нескладно обчислити:
M(0,99) = 6.72553
M(0,98) = 6.46185
M(0,97) = 6.20856
M(0,95) = 5.73159
M(0,9) = 4.69533
M(0,85) = 3.85006
M(0,8) = 3.16114
M(0,75) = 2.59955
M(0,7) = 2.14117
Як бачимо, вже при ймовірності втрати пакета 20 % пропускна здатність каналу
зменшується більш ніж в 2 рази. Але ж при розмірі кадру 2200 біт імовірність ураження
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кадру 20 % відповідає достатньо низькій, як для радіоканалу, імовірності ураження
біта » p = 10-4. Її можна обчислити за відомою формулою
Q=(1-p)n
(5)
де p – імовірність ушкодження одиночного біта, – загальна кількість бітів в кадрі, n =
ni+ns, де ni – кількість інформаційних біт кадру, ns – кількість службових біт – прапори,
заголовок, контрольна послідовність (трейлер), біти стафінгу.
Для порівняння, у типових технічних характеристиках радіозасобів чутливість
приймача, зазвичай, нормується для p = 10-2 (беруться до уваги, перш за все, умови,
сприятливі для передачі оцифрованої мови).
Для досягнення p = 10-4 потрібно забезпечити співвідношення сигнал/завада приблизно
8,5 дБ (7 разів). Це, між іншим, відповідає межі Шеннона для частотної щільності інформації
3біт/с´Гц, для УКХ радіозасобів недосяжній. Таким чином, для реальних умов ведення
радіозв’язку характерні високі рівні ймовірності пошкодження символу. В такому випадку
можуть допомогти заходи, які, у випадку дуплексних систем, зазвичай, призводять до
зниження перепускної здатності, а саме – зменшення розміру вікна. Таке зменшення може
відбуватися двома шляхами – зменшення кількості кадрів, що передаються за один сеанс, або
перехід до кадрів зменшеного розміру.
В першому випадку, наприклад, для N = 4 час циклу Tw+Da зменшується з » 1 с до » 0,6
с, тобто приблизно в 1,6 рази. В той же час для N=4:
M(4, 0,8) = 2,3616
M(4, 0,75) = 2,05078
M(4, 0,7) = 1,7731
M(4, 0,65) = 1,52563
M(4, 0,6) = 1,3056
M(4, 0,5) = 0,9375
Таким чином, у випадку Q = 0,8 за 1 с у середньому передається
при N = 4 – 2,3616*1,6 » 3,8 кадрів, а при N = 7 – 3,16114 кадрів, тобто приблизно на 20 %
менше. При Q = 0,5 співвідношення 1,6*0,9375 = 1,5 до 0,992188 кадрів – більше 50 %.
Другий шлях – зменшення розміру кадрів – приводить до збільшення Q при
незмінному p, а також до зменшення Tw+Da.
Так, при переході на кадри половинного розміру (128 байт даних дорівнює
(128+19)*8»1140 біт) при тому ж p = 10-4 Q » 0,9; Tw+Da » 0,6с, M(0,9) » 4,7, що становить в
секунду 4,7*1,6=7,5 кадрів дорівнює 960 байтів, замість 3,16114*256 » 800 байтів для 256
байтів даних на кадр. Навіть з огляду на більший об’єм додаткової службової інформації
виграш помітний.
Задача оптимізації, таким чином, зводиться до знаходження
max
hGBN(N, n, p)
(6)
NÎ1,…7, n£2200
де N – розмір вікна в кадрах, а n – розмір кадру в бітах. p – імовірність ушкодження
біта – забезпечується фізичним рівнем і не є параметром, що управляється, на канальному
рівні.
Розмір вікна N може приймати лише цілі значення від 1 до 7. Розмір кадру може
змінюватися в межах від 256 до 1 байту, звичайно, теж може приймати лише цілі значення.
Вищевикладені умови дозволяють вирішити задачу простим перебором можливих варіантів.
Для розрахунку RTT=(Tw+Da), скористаємося наступними припущеннями:
Час що передує інформаційному обміну становить Tп = 0,04 с;
Час передачі кадру максимальної довжини становить 2200біт/16000біт/с = 0,1375 » 0,14
с (з урахуванням стаффінгу), кадру половинної довжини – 0,07 с;
Час передачі підтвердження дорівнює 0,03 с (тобто передається підтвердження як
канального, так і транспортного рівнів).
З урахуванням вищевикладених припущень RTT = (0,11+N*0,14) c, а за умов обміну
кадрами половинної довжини RTT = 0,11+N*0,07) c.
З урахуванням вищевикладеного, складемо другу таблицю, де будуть відображені
математичні очікування кількості кадрів, прийнятих за секунду, M/RTT. Пропускна здатність
каналу в цьому випадку становить Mni/RTT.
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Таблиця 2
Залежність математичного очікування кількості прийнятих за одну секунду кадрів
від імовірності коректного прийому Q та розміру вікна в кадрах N
при обміні кадрами 256 байт
Q\N
1
2
3
4
5
6
7
0,99
3,96
5,05154
5,54792
5,82238
5,99011
6,09838
6,17021
0,98
3,92
4,97539
5,43697
5,67755
5,8122
5,88813
5,9283
0,97
3,88
4,89974
5,3275
5,53562
5,63901
5,68481
5,69592
0,95
3,8
4,75
5,11297
5,26027
5,29816
5,25834
5,30637
0,9
3,6
4,38462
4,60189
4,55011
4,43898
4,30764
4,61955
0,85
3,4
4,03205
4,04273
3,89177
3,71525
3,53217
4,12571
0,8
3,2
3,68302
3,52478
3,3201
3,10676
2,90013
3,69231
0,75
3
3,27241
3,06087
2,8248
2,59586
2,38491
3,36538
0,7
2,8
2,89245
2,64642
2,39651
2,16718
1,96438
3,05128
0,65
2,6
2,54175
2,27706
2,02674
1,80745
1,62028
2,75
0,6
2,4
2,21887
1,94866
1,70785
1,50528
1,33762
2,46154
0,55
2,1859
1,92241
1,65729
1,43297
1,25094
1,10423
2,2
0,5
1,92308
1,65094
1,39925
1,19599
1,03618
0,910264
2
Жирним шрифтом відзначені позиції, за якими досягається максимальне (при даному
Q) математичне очікування кількості кадрів, переданих за 1 секунду. Як видно з таблиці,
вікнами максимальної довжини доцільно обмінюватися, коли імовірність втрати кадру не
перевищує 2¸3 %. При ймовірності втрати пакету 3¸5 % оптимальний розмір вікна становить
6 кадрів, 5¸8 % – 5, 8¸13 % – 4, 13¸20 % – 3, 20¸45 % – 2, більше 45 % – 1 кадр.
Починаючи з імовірності втрати кадру 15 %, коли оптимальне вікно зменшується до
3<(7/2), доцільно дослідити наслідки переходу на кадри половинної довжини.
Таблиця 3
Залежність математичного очікування кількості прийнятих за одну секунду кадрів
від імовірності коректного прийому кадру Q та розміру вікна в кадрах N
при обміні кадрами 128 байт
Q256
Q128
1
2
3
4
5
6
7
0,85
0,921954
5,12197 7,08782 7,9863
8,40543 8,57441 8,60067 8,54091
0,8
0,894427
4,96904 6,77771 7,53115 7,82043 7,87479 7,80076 7,65391
0,75
0,866025
4,81125 6,4641
7,07983 7,2514
7,20692 7,05105 6,83735
0,7
0,83666
4,64811 6,14664 6,63226 6,69826 6,57019 6,3496
6,0871
0,65
0,806226
4,47903 5,8249
6,18835 6,16096 5,96392 5,69439 5,39906
0,6
0,774597
4,30331 5,49839 5,74798 5,63937 5,38741 5,08342 4,7692
0,55
0,74162
4,12011 5,16648 5,31097 5,13336 4,83989 4,51458 4,19352
0,5
0,707107
3,92837 4,82843 4,87706 4,64272 4,32051 3,98573 3,66804
0,45
0,67082
3,72678 4,48328 4,4459
4,16715 3,82833 3,49463 3,18881
0,4
0,632456
3,51364 4,12982 4,01699 3,70625 3,36224 3,03893 2,75185
0,35
0,591608
3,28671 3,76643 3,5896
3,25941 2,92096 2,61607 2,35314
0,3
0,547723
3,0429
3,39089 3,16262 2,82574 2,5029
2,22327 1,98854
0,25
0,5
2,77778 3
2,73438 2,40385 2,10598 1,85731 1,65365
Як бачимо, при ймовірності втрати кадру повної довжини більше 15 % доцільно
перейти на кадри половинної довжини. Вже при ймовірності втрати кадру повної довжини 15
% математичне очікування кількості байтів протоколу 3-го рівня більше для кадрів
половинної довжини (1101 байт проти 1056). Але слід ураховувати, що в цьому разі
збільшується службове навантаження. Вже з урахуванням 20 байт IP-заголовків [3–5] навіть
для Q=30% корисне навантаження майже вирівнюється (724 байт проти 720). Додавання
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заголовків транспортного рівня зводить переваги коротких кадрів нанівець, за виключенням
зовсім поганих каналів, коли імовірність правильного прийому кадру повної довжини
40¸45 % та менше (394 проти 388 при 45 %, 363 проти 346 при 40).
Одним з варіантів вирішення проблеми заголовків може бути застосування стиснення
заголовків TCP/IP за алгоритмом Ван Джакобсона (Van Jacobson), як це викладено в RFC1144 [4]. У варіанті RFC-1144 таке доповнення не вимагає додаткового номеру протоколу,
але вимагає модифікації модулю TCP/IP. В цьому разі 40-байтний заголовок TCP/IP (20 байт
IP, 20 байт TCP) зменшується, в найбільш типових випадках, до 3-х байт. Це збільшує
корисне навантаження 256-байтного кадру до 253, а 128-байтного – до 125 байт.
Більш радикальний варіант – застосування поля PID рівного 0xF0 – протокол 3-го рівня
не використовується. На послідовність байт, що передається в цьому випадку, можна
накласти протокол PPP, і передавати трафік протоколів вищих рівнів засобами PPP. Цей
варіант тим більш привабливий, що можна застосовувати додаткові можливості PPP, такі як
стиснення заголовків IP+TCP, IP+UDP, IP+UDP+RTP, стиснення та шифрування датаграм
тощо.
Зауважимо, що причиною швидкого зниження математичного очікування кількості
коректно отриманих кадрів є протокол з поверненням до першого пошкодженого кадру,
навіть якщо він єдиний пошкоджений у вікні. За умов використання селективного
перезапиту M = NQ. Корисно було б системи, які працюють на базі старих протоколів
(AX.25, LLC) доповнити селективним перезапитом. Зворотна сумісність з існуючими
системами при цьому не втрачається. Модернізована система, сформувавши селективний
перезапит, отримає від старої системи кадр „відмова від кадру” (FRMR), з встановленим
бітом „недопустиме значення поля управління” „зрозуміє”, що кореспондент не підтримує
селективний перезапит, занесе його адресу у відповідний список, і далі буде працювати з
ним без селективного перезапиту.
У випадку селективного перезапиту стає зайвим маневр розміром вікна в кадрах, але не
розміром кадру. Згідно (5) імовірність коректного прийому кадру дорівнює
Q = (1–p)(ns+ni) = (1–p)(ns)´(1–p)(ni), в той же час V=ni/(ns+ni) – відносна швидкість, яка
забезпечується відповідним розміром кадру, тобто частина фізичної бітової швидкості, що
використовується для передачі інформації в кадрі (суворо кажучи, ns в двох послідовних
формулах дещо різні; так, якщо кадри розділяються одним прапором, при розрахунку V ns
враховує тільки один прапор, а при розрахунку Q – два прапора, тому що для коректного
сприйняття кадру як прапор перед початком кадру, так і прапор після закінчення кадру
повинні бути розпізнані коректно). В простішому випадку системи з селективним
перезапитом, коли hSREJ=Q*V*С, задача полягає в знаходженні максимуму
Q*V = (1–p)(ns)´(1–p)(ni)ni/(ns+ni).
В цьому випадку необхідно знайти 0 (Q*V)’, отже, оскільки Q’ = (1–p) (ns+ni)ln(1–p),
V’ = ns/(ns+ni)2, задача зводиться до вирішення рівняння:
(1–p) (ns+ni)ln(1–p) ni/(ns+ni)+(1–p) (ns+ni)ns/(ns+ni)2 = 0,
або ln(1–p) ni+ns/(ns+ni)=0
(7)
отже ln(1–p) ni=–ns/(ns+ni)
Приклад такого розрахунку наведено в наступній таблиці (ni/8 – довжина поля даних в
байтах, hSREJ = QV – відносна перепускна здатність). При обчисленні ns, передбачалося, що
протокол канального рівня – AX.25, тобто ns складає 152 біти (14 байтів адрес, 2 байти
контрольної послідовності, по 1 байту прапора, поля управління та PID) + біти стафінгу.
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Таблиця 4
hSREJ
0,876444

p
ni/8 V
Q
5´10 227 0,908625 0,904564

hSREJ
0,821909

154 0,876556 0,868223 0,761046

0,0002 104 0,832624 0,817569

0,680728

61

0,001 40

0,410186

p
ni/8 V
Q
2´10 256 0,916639 0,95615
05

0,000
1
0,000
5
0,002
0,01
0,05

0,750914 0,719944 0,540616

05

0,66771

0,614317

26 0,569083 0,473906 0,269692 0,005 14 0,41791 0,250709
0,104774
9 0,316658 0,0942477 0,0298442 0,02 5 0,20526 0,0168915 0,00346714
2 0,093842 0,0001083 1,017´10-05 0,1
1 0,0492687 1,6643´10-8 8,2´10-10

Як бачимо, маневр розміром кадру в цьому випадку дозволяє забезпечити більш-менш
придатну перепускну здатність приблизно до імовірності ураження біта 10-3. Ситуація може
бути дещо поліпшена зниженням надлишковості заголовку за рахунок переходу на більш
короткі (1¸2 байти) адреси, але не принципово. Для більш високих імовірностей ураження
біта доцільно було б доповнити виявлення помилок і зворотній зв’язок виправленням
помилок кодом (див. розрахунок для IEEE 802.11).
Висновки
Таким чином, у випадку напівдуплексного (симплексного) обміну даними, без
селективного перезапиту, коли імовірність втрати кадру повної довжини перевищує 3 %, для
забезпечення максимальної пропускної спроможності напівдуплексного радіонапрямку слід
зменшувати розмір вікна передачі.
За умов, коли ймовірність втрати кадру максимальної довжини перевищує 15 % за умов
малої збитковості заголовків, або 40 % за звичайних умов обміну TCP/IP пакетами, слід
перейти на використання кадрів половинної довжини.
Інформація про імовірність ураження пакета може бути отримана з аналізу статистики
канального рівня. У випадку, коли підтвердження здійснюється супервізорним кадром,
додатково можна судити, чи були після ураженого прийняті неураженні кадри (REJ), чи ні
(RR).
Доцільно доповнити протокол AX.25, так само як і протокол LLC для систем на базі
стандарту IEEE 802.11, процедурою селективного перезапиту. Це може бути реалізовано без
втрати зворотної сумісності з існуючими засобами.
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Павлов І.М. (ВІТІ НТУ „КПІ”)

МОДЕЛЬ ПРОЦЕСУ РОБОТИ КОМПЛЕКСНОЇ СИСТЕМИ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ
В СПЕЦІАЛЬНИХ ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ ТА
ВИМОГИ ДО НЕЇ ПО ЗАХИЩЕНОСТІ ІНФОРМАЦІЇ
Розглядається аналіз загроз для комплексної системи захисту інформації та розроблена модель
процесу ії роботи в спеціальних інформаційно-телекомунікаційних системах, шляхи вдосконалення та вимоги,
які приділяються до комплексних систем захисту інформації по показниках захищеності інформації.

1. ВСТУП
Розвиток форм і способів практичної діяльності людини в XXI сторіччі принципово
змінив як характер, так і кількісно-якісні характеристики інформації, необхідної для
розв’язання проблем збереження державності та забезпечення національної безпеки. Значно
зросли номенклатура, обсяг, достовірність і оперативність отримання даних, потрібних для
прийняття рішень на всіх рівнях управління державою та її складовими частинами –
силовими структурами. Щоб забезпечити ці вимоги, розроблено багато типів машин для
збирання розвідувальних даних та інформації про поточну ситуацію, а також комп’ютерів,
здатних обробляти і розподіляти серед користувачів потік інформації з цих джерел [1].
Під впливом еволюційних змін стрімко збільшується інформаційна складова бойових
засобів, що забезпечує виконання завдань на полі бою, безпосередньо під час збройного
зіткнення. Через це сучасна зброя дістала назву „кмітливої”. Наслідки, так званої,
інформаційної революції у воєнній справі можна порівняти з тим, що були привнесені
танками в першу світову і атомною бомбою – в другу.
Зазначені моменти свідчать про розгортання інформаційної гонки озброєнь і
обумовлюють характер можливої майбутньої війни як інформаційної. За своїм характером
така війна займає проміжне місце між „холодною” та „гарячою” війнами. На відміну від
„холодної” війни, наслідком такої інформаційної війни є реальне порушення функціонування
елементів інфраструктури противника, у тому числі пунктів управління, ракетних позицій,
аеродромів, портів, складів і безпосередньо інформаційно-телекомунікаційної мережі
противника.
Тому метою статті є проведення аналізу загроз, визначення місця комплексної системи
захисту інформації в спеціальних телекомунікаційних мережах, які більш всього залежні від
впливу інформаційної зброї – XXI сторіччя, визначення вимог до комплексної системи
захисту інформації по захищеності інформації та створення моделі роботи комплексної
системи захисту інформації.
2. МІСЦЕ І РОЛЬ КОМПЛЕКСНОЇ СИСТЕМИ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ В
СПЕЦІАЛЬНИХ ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ
Погляди на організацію та ведення інформаційного протиборства збройними силами
відображені в польових статутах збройних сил США та директивах воєнного
відомства
[1]. Згідно польового статуту FM 100-6 „Інформаційні операції”, в якому наводяться
доктринальні засади та формулюються основні принципи використання інформації в
бойових діях, визначені ті особи в стані ворога, які приймають рішення, та інформаційний
процес, який їх забезпечує. Стрижнем цього статуту є така звана боротьба з системами
управління (C2w – Command and Control Warfare). Суть боротьби з системами управління
(БСУ) полягає в тому, щоб скориставшись вразливими місцями системи управління, зв’язку,
комп’ютерного забезпечення і розвідки противника, зменшити ефективність їх роботи,
створити у противника хибну картину обстановки чи викривлене уявлення про неї і в умовах
дефіциту часу примусити його до неправильних і невигідних дій. Це дасть змогу власним
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органам управління, використовуючи перевагу в часі й достовірності інформації, випередити
противника в оцінці обстановки, прийнятті рішення, плануванні і доведенні наказів до
виконавців, перевірці планів розігруванні на автоматизованих системах моделювання
бойових дій і, нарешті, в бойовому застосуванні військ і сил.
Тому безпеку спеціальних інформаційно-телекомунікаційних систем (СІТС) потрібно
розглядати з позиції прогнозування і зменшення загроз. Для чого створюється комплексна
система захисту інформації (КСЗІ). Місце і роль КСЗІ в процесі захисту інформації надана на
рис. 1.
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Рис. 1. Місце КСЗІ в процесі захисту інформації, яка циркулює в СІТС
Як видно з рисунку 1, для КСЗІ в СІТС необхідно оцінити загрози і визначити
контрзаходи, в якості яких виступають механізми захисту (бар’єри). Механізми захисту
повинні перекривати області уразливості КСЗІ, на які впливають загрози.
СІТС за своєю конфігурацією апаратних засобів, обчислювальних систем, їх фізичного
розміщення, кількості і категорій користувачів повинен базуватися на системі безпеки
засобів автоматизації класу 1 (АС-1), класу 2 (АС-2), класу 3 (АС-3). Згідно [2], АС-1 це одно
- або декількомашинний багатокористувальний комплекс, який обробляє інформацію однієї
або декількох категорій конфіденційності. Диспетчером доступу виступає авторизований
користувач. Наприклад, це АРМ начальників родів військ і служб пункту управління
(начальників відділів та служб організації). АС-2 це локальний багатомашинний комплекс,
на якому обробляється інформація різної категорії конфіденційності. Диспетчером доступу
виступає адміністратор безпеки інформації. Наприклад, це локальна мережа штабу, яка
об’єднує усі АС-1 (локальна мережа організації, яка об’єднує АС-1 відділів). АС-3 це
розподілений багатомашинний багатофункціональний комплекс, на якому обробляється
інформація різної категорії конфіденційності.
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Рис. 2. Вплив загроз на спеціальну інформаційно-телекомунікаційну систему під час ії бойового застосування
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Диспетчерами доступу виступають мережевий адміністратор та адміністратор
передачі даних. Наприклад, це автоматизована система управління СІТС, яка включає в себе
АС-1, АС-2. На рис. 2 представлений розподіл автоматизованих систем по рівнях управління
СІТС.
В нищій ланці управління знаходиться АС-1 з розмежуванням доступу до інформації
на рівні авторизованого користувача. В середній ланці управління в кожному відділі мається
АС-1 з розмежуванням доступу до інформації на рівні авторизованого користувача. Усі АС-1
об’єднуються до АС-2 з розмежуванням доступу до інформації на рівні адміністратора
безпеки, який керує безпекою інформації між АС-1. В вищій ланці управління знаходиться
мережевий адміністратор безпеки, який забезпечує безпеку в АС-2, адміністратор безпеки
ПД контролює процес передачі інформації між АС-2.
3. АНАЛІЗ ЗАГРОЗ ДЛЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ІНФОРМАЦІЙНОТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ, КОМПЛЕКСНОЇ СИСТЕМИ ЗАХИСТУ
ІНФОРМАЦІЇ ТА ДЛЯ ІНФОРМАЦІЇ
Як видно з рис. 2 на СІТС впливає велика кількість загроз, як загального характеру, так
і специфічного характеру. Загрози активного впливу (засоби масового ураження, ВТЗ,
артилерійські та авіаційні засоби активного впливу) можуть вивести СІТС зі строю. Для
захисту від загроз активного впливу використовуються різні інженерні засоби, маскування,
засоби РЕП, маневрування засобів зв’язку і автоматизації на місцевості, організаційні заходи.
Найбільш загрозливими для СІТС є загрози інформаційного впливу. Згідно аналізу
концепції інформаційної війни об’єднаний комітет начальників штабів (ОКНШ) ЗС США
прийняв документ „Спільні погляди на період до 2010 року”, в якому викладено офіційну
концепцію інформаційної війни. Згідно цієї концепції до елементів інформаційної війни
належать такі операції, як добування розвідувальної інформації, дезінформація, психологічні
операції, фізичне порушення інформаційних ресурсів противника (у тому числі і з
застосуванням електромагнітного впливу), напади (фізичні, електронні) на його
інформаційну інфраструктуру, зараження комп’ютерними вірусами його обчислювальних
мереж і систем, проникнення в інформаційні мережі тощо [2].
До загальних загроз для СІТС відносяться усі загрози, які можуть внести помилки в
роботу СІТС, або вивести її зі строю. В літературі мається багато класифікацій загроз по
будь- яких ознаках.
В [3] виділені 5 груп різних загроз: крадіжка носіїв, запам’ятовування або копіювання
інформації, несанкціоноване підключення до апаратури зв’язку і автоматизації,
несанкціонований доступ до ресурсів ЕОМ, перехоплення побічних електромагнітних
випромінювань і наведень (ПЕМВіН).
В [4] зроблена спроба класифікації загроз по джерелу можливої небезпеки (людина,
апаратура, програма). До групи загроз, в реалізації яких основну роль грає людина, віднесені:
крадіжка носіїв, зняття інформації з екрану, з роз печаток, чернеток, тощо. До групи загроз, в
реалізації яких виступає апаратура: підключення до пристроїв, перехоплення
випромінювань, тощо. До програм: несанкціонований програмний доступ, програмне
копіювання інформації з носіїв, програмне дешифрування даних, тощо.
В [5-7] виділено три класи загроз: природні (стихійні явища, магнітні бурі,
радіоактивне випромінювання та наведення), технічні (відключення або коливання напруги
мережі електроживлення, відмови та збої апаратно-програмних засобів, ПЕМВіН, витоки по
каналах зв’язку і автоматизації, які утворюються людиною).
Найбільш оптимальною є класифікація загроз для СІТС, яка об’єднує класи загроз, що
представлені в [8-10].
На рис. 3 представлена схема створення небезпечних для СІТС загроз. З всієї
сукупності загроз, які впливають на СІТС, виділяється окрема сукупність загроз, яка впливає
безпосередньо на комплексну систему захисту інформації. Цікавою являється класифікація
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загроз за способами їх негативного впливу, яка пропонується в [11]. Така класифікація
передбачає розподіл загроз на інформаційні, програмно-математичні, фізичні і організаційні.
Оцінка порушником загрози

β i = K i Bi

Ci

С

Небезпечна
для СІТС загроза

hi

i

Множина варіантів загроз

H = {hi }, i = 1, N .

Bi

h1

hN

h2

Система, яка призначена для нападу

K1 , K N

Рис. 3. Схема створення джерелом загроз небезпечних для СІТС загроз
де βi – ефективність загрози, K i - коефіцієнт ступеня реалізації загрози в СІТС, Bi - виграш
порушника від реалізації загрози, Ci - витрати порушника на підготовку і реалізацію
загрози.
В [12] дана класифікація загроз за ступенем прояви, яка надана на рис. 4.
Загрози для КСЗІ
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користувача

Помилки та
закладки в ПЗ

Особисті програми користувача

Некоректність можливих настроювань МЗ

Рис. 4. Класифікація загроз за ступенем їх прояв

В цілому з появою нових загроз класифікація буде постійно змінюватися. Тому
необхідно системно підходити до складання класифікацій загроз для будь-яких систем.
Основним керівними документами в Україні, які визначають два основних класи є [13, 14]. В
цих документах усі загрози розподіляються на два основних класи: загрози
несанкціонованого доступу (НСД) і загрози по каналах витоку інформації.
В загальному випадку усі загрози для КСЗІ можна умовно звести в єдиний перелік.
Загальний перелік загроз для КСЗІ СІТС наданий в таблиці 1.
З усього переліку загроз для КСЗІ в СІТС загрози НСД перекриваються, в основному,
організаційними заходами, тому їм приділяється недостатньо уваги. Для полегшення
процесу аналізу загроз для КСЗІ, усі загрози об’єднуються в загальні групи, такий підхід
розкритий в [11].
Загрози для КСЗІ можна розподілити на 3 класи: атаки (напади), відмови в обладнанні,
програмах, діях та аварії елементів КСЗІ.
Атака (напад) утворює потенційно пошкоджувальні події в КСЗІ, які ініціюються
противником (хакером). Атака включає в себе наступні фази: вторгнення, дослідження і
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експлуатацію. Атаки, як основний клас загроз для КСЗІ, враховуються при розрахунках
живучості КСЗІ [12].
Таблиця 1.
Загрози для КСЗІ СІТС
№
Назва загрози
з/п
1.
Порушення технології роботи з засобами технічного захисту інформації.
Впровадження в апаратні і програмні засоби систем захисту інформації
компонентів, що реалізують функції, які не визначені документацією на ці
2.
засоби.
Розробка і розповсюдження програм, які порушують нормальне
3.
функціонування систем інформаційних систем, в тому числі систем захисту
інформації.
4.
Вплив на парольно-ключові системи захисту КСЗІ.
5.
Компрометація ключів і засобів криптографічного захисту.
6.
Блокування роботи засобів захисту інформації.
Впровадження електронних пристроїв для перехоплення інформації в технічні
засоби обробки, зберігання і передачі інформації по каналах зв’язку і
7.
автоматизації.
Використання несертифікованих вітчизняних і закордонних технологій засобів
8.
захисту інформації при проектуванні і розробці елементів КСЗІ та СІТС.
НСД до інформації в обхід системи захисту, яка знаходиться в банках та базах
9.
даних.
Відмови – потенційно пошкоджувальні події, які пов’язані з недоліками в елементах
КСЗІ або в зовнішньому елементі, від якого залежить КСЗІ. Відмови можуть бути слідством
програмних помилок проектування, апаратних засобів, помилок людини і є згенерованими
подіями. Відмови враховуються при розрахунках надійності КСЗІ [13].
Аварії (випадковості) описують велику кількість потенційно пошкоджувальних подій,
що випадково з’являються і, таких як стихійні лиха (форс-мажор). Аварії визначаються як
зовнішні згенеровані події (тобто за межами КСЗІ). Аварії враховуються при розрахунках
живучості КСЗІ [14].
Враховуючи вищесказане, розглянемо вплив атак на КСЗІ.
Розглядається 3 чітких фази впливу загроз на КСЗІ: вторгнення, дослідження і
експлуатацію.
Фаза вторгнення. В цій фазі зловмисник дотримується доступу до системи через різні
сценарії атаки (нападу). Ці сценарії коливаються від спроб хакерських атак любителів до
високо спланованих атак (нападів) професійних зловмисників. Ці спроби призначені для
отримання вигоди з уразливих місць областей КСЗІ.
Фаза дослідження. В цій фазі система зломана і зловмисник вивчає внутрішню
системну організацію і можливості КСЗІ. Вивчаючи, зловмисник, пізнає як краще отримати і
використати доступ, для досягнення мети вторгнення.
Фаза експлуатації. В цій фазі, зловмисник отримав доступ в необхідну підсистему
КСЗІ і виконує необхідні операції по знищенню підсистем (функцій) КСЗІ.
Вторгнення, дослідження і експлуатація створюють спіраль роботи зловмисника.
Наприклад, проникаючи в систему на рівні користувача зловмисник використовує звичайні
засоби, для визначення уразливих місць. Наприкінці, використовуючи отриману інформацію,
зловмисник проникає в захищені підсистеми.
Такий підхід дозволяє оцінити вплив усієї сукупності загроз на КСЗІ як в мирний час,
так і під час використання СІТС, коли вона знаходиться під впливом противника.
Загрози для інформації визначаються [10] і підрозділяються на загрози
конфіденційності, цілісності, доступності спостережності та гарантій безпеки. Для протидій
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цим загрозам в КСЗІ та елементах СІТС під час проектування та розробки повинні
враховуватися критерії безпеки інформації.
Тому під час аналізу загроз визначені три основних класи загроз, які впливають на
СІТС, представлений на рис. 5.
Класи загроз

Загальні загрози
для СІТС

Загрози
для КСЗІ в
СІТС

Загрози для
інформації в
СІТС

Рис. 5. Класи загроз для спеціальних інформаційно-телекомунікаційних систем
4. МОДЕЛЬ КОМПЛЕКСНОЇ СИСТЕМИ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ В
СПЕЦІАЛЬНИХ ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ.
ВИМОГИ ДО КСЗІ ПО ЗАХИШЕНОСТІ ІНФОРМАЦІЇ
Маючи вихідні дані в виді загроз, які впливають на СІТС, особливостей використання,
вимог до системи управління, а також місця і ролі КСЗІ в процесі захисту інформації можна
побудувати модель роботи КСЗІ в СІТС.
Джерело загроз (людина, технічні засоби, моделі і алгоритми, програми або зовнішнє
середовище) створюють небезпечні для СІТС загрози, з яких, в свою чергу, виділяються
загрози для КСЗІ.
Ці загрози повинні зламати захист для того, щоб загрози для СІТС мали спробу
впливати на процеси та явища, які протікають в СІТС (передача інформації в реальному
масштабі часу, одночасна передача інформації різної категорії терміновості і
конфіденційності, безпосередній і одночасний доступ великої кількості користувачів,
перерозподіл інформаційних потоків та зміна архітектури при впливі оперативно-тактичних
умов застосування СІТС, зміна кількості та категорій користувачів, тощо). В результаті
впливу загроз для СІТС виникають загрози для інформації, що в свою чергу, впливають на
інформацію, яка циркулює в системі управління СІТС.
Безпека та скритність функціонування системи управління СІТС досягаються
комплексним застосуванням організаційних, технічних, програмних і криптографічних
засобів захисту інформації, які об’єднуються в єдину комплексну систему захисту
інформації, яка забезпечує захищеність інформації в СІТС від загроз.
КСЗІ оцінює небезпечні для системи захисту загрози (проводить моніторинг) і в
подальшому через механізми захисту протидіє цим загрозам. Фрагмент алгоритму аналізу
небезпечних загроз представлений на рис. 6.
На рис. 7 представлена модель процесу роботи КСЗІ в СІТС. КСЗІ має свій життєвий
цикл, який являє собою інтервал часу від моменту появи необхідності в створенні КСЗІ, до
зняття її з експлуатації в зв’язку з неефективністю. В життєвому циклі КСЗІ (на етапі
проектування і розробки) необхідно враховувати вплив найбільш небезпечних загроз, які
впливають безпосередньо на живучість та надійність КСЗІ [13].
НАДІЙНІСТЬ КСЗІ від загроз – властивість системи забезпечувати захист інформації в
реальних умовах експлуатації, при збереженні заданих показників якості захисту,
встановлених для кожного елемента КСЗІ.
ЖИВУЧІСТЬ КСЗІ від загроз – властивість системи компенсувати (повністю або хоча
б частково) вплив небезпечних зовнішніх загроз – атак, а також можливих негативних
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внутрішніх загроз на якість її цільового функціонування, відповідним чином організованої
реакцією своєї структури і (або) алгоритму функціонування.
Таким чином, висока живучість та надійність, які закладаються в роботу підсистем
КСЗІ, дозволяють за допомогою механізмів захисту блокувати та не допускати загрози як
елементам самої системи захисту інформації, так і до інформаційної системи, якою є СІТС
[14].
Модель роботи КСЗІ в СІТС актуальна тому, що дозволяє оцінити найбільш небезпечні
загрози для КСЗІ, викреслити їх з загальної кількості загроз для СІТС. В моделі враховані
основні вимоги по захищеності інформації, які необхідно враховувати в життєвому циклі
роботи КСЗІ.
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Рис. 6. Фрагмент схеми алгоритму аналізу небезпечних для КСЗІ загроз
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Рис. 7. Модель процесу роботи комплексної системи захисту інформації в спеціальних телекомунікаційних системах
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ВИСНОВКИ
Під час ведення військами бойових дій спеціальна інформаційно-телекомунікаційна
система піддається великій кількості загроз з боку противника, які спроможні по своїх
можливостях порушувати стійкість, безперервність, оперативність, скритність управління
військами. Проведений, в роботі, аналіз загроз для спеціальної інформаційнотелекомунікаційної системи та розроблена модель процесу роботи комплексної системи
захисту інформації в СІТС дозволяють:
– виділити три основні групи загроз для КСЗІ, такі як атаки, відмови та аварії і
спрощено врахувати їх при оцінці вимог до захищеності інформації комплексною системою
захисту інформації в СІТС;
– розглянути процес захисту інформації в СІТС, який враховує зміни показників роботи
СІТС;
– визначити шляхи подальшого вдосконалення процесу захисту інформації в системі
безпеки інформації спеціальної інформаційно-телекомунікаційної системи.
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МОДЕЛЬ СИНХРОННОГО ГЕНЕРАТОРА З ВИКОРИСТАННЯМ
МИТТЄВИХ ЗНАЧЕНЬ ВЕЛИЧИН
Викладено методику отримання системи диференційних рівнянь синхронного генератора, в якій
використовується нерухома система координат та миттєві значення змінних величин.

Постановка проблеми. На даний час для математичного опису процесів, що мають
місце в електричних машинах використовується узагальнена модель електричної машини з
відомими допущеннями і обмеженнями [1, 2]. Для отримання дійсних значень електричних
та механічних величин використовується громіздкий математичний апарат з великою
кількістю математичних перетворень, що призводить до ряду неточностей та втрати фізичної
наочності процесів. Враховуючи сучасні можливості ПЕОМ пропонуються розв’язання
системи диференційних рівнянь, що описують роботу синхронного генератора з врахуванням
механічних перехідних процесів системи генератор – турбіна і статичної характеристики
регулятора турбіни.
Аналіз літератури. Опис процесу електромеханічного перетворення енергії
запропонований Г. Кроном в 30 роках, подається у вигляді системи із 5 диференційних
рівнянь (чотири із них – рівняння балансу напруг, п’яте – рівняння балансу моментів). Ця
система рівнянь процесу електромеханічного перетворення енергії не має аналітичного
рішення [1]. Але при певних обмеженнях незмінність швидкості, сталість моменту після
відповідних математичних перетворень вдається отримати задовільні результати. На даний
час для опису електромагнітних перехідних процесів використовується наступна методика,
за якою звичайну систему трифазних величин заміняють узагальненим вектором. Потім
узагальнений вектор представляється в проекціях на вісі абсцис і ординат, що еквівалентно
заміні змінних. Застосування такої системи координат дає відомі спрощення, але при цьому
з’являються змінні коефіцієнти при перемінних. Значного спрощення досягають шляхом
застосування перетворення, та переходу до система координат d-q запропонованого
Блонделем, яке потім було розвинуте Р. Х. Парком і А. А. Горевым, що дозволило отримати
рівняння з постійними коефіцієнтами при нових змінних [1 – 7]. Разом з тим виникають
певні складнощі стосовно представлення в даній моделі ЕРС обертання, яку можливо
представити лише частково. Повністю цю ЕРС можна відтворити лише на моделі, яка
побудована за принципом колекторної машини [2]. Вказаний шлях математичних
перетворень принципово не складний, але він потребує великої кількості алгебраїчних і
тригонометричних перетворень, що робить його достатньо кропітким.
Мета статті. Отримати систему диференційних рівнянь, які зв’язують миттєві значення
струмів у фазах, струм збудження, моменти рухомий і електромагнітний, при змінній
швидкості обертання.
Основний матеріал. В відомій літературі [1 – 7] магнітне поле трифазної системи
представляється як поле, що обертається з тою чи іншою швидкістю. Але при цьому слід
пам’ятати, що обертання магнітного поля як і магнітні силові лінії є умовностями, що
використовуються для тлумачення певного явища. Більш реалістичною є модель, в якій
магнітне поле кожної із фаз є пульсуючим, а при об’єднанні і відповідному орієнтування
зсунутих в просторі та часі пульсуючих магнітних полів досягається ефект нібито обертання
магнітного поля. Такий підхід дає підстави розглядати процеси окремо в одній фазі, а потім
належним чином врахувати їх взаємний вплив.
Розглянемо роботу синхронного генератора з неявно вираженими полюсами. За
початок його роботи приймемо режим, коли ротор набрав номінальні оберти, струм обмотки
збудження усталений та відповідає номінальній напрузі генератора. Навантаження активне,
симетричне, за величиною незначне, що дозволяє даний режим прийняти як режим
холостого ходу. Надалі будемо розглядати процеси в одній фазі генератора. Електрорушійна
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сила, що наводиться в статорі залежить від швидкості обертання ротора, магнітного потоку
та конструктивних властивостей. Аналітично це можна виразити в вигляді
E(t ) = kωF 0 sin( wt ) ,
де w – кутова швидкість обертання ротора;
Ф0 – магнітний потік;
k – коефіцієнт пропорційності.
В представленому виразі величини w,Ф0,k сталі, але оскільки ротор обертається, то ЕРС
статора буде змінюватися в часі за гармонічним законом. На рис. 1 представлена модель
синхронного генератора з неявно вираженими полюсами, на якій зображена лише одна фаза.
Вісь фази нерухомої статорної обмотки проходить по прямій а-а. Вісь роторної обмотки, що
обертається з швидкістю w, проходить по прямій о-о. Очевидно, що у випадку коли вісі
співпадають, маємо модель, яка відповідає моделі трансформатора. Різниця полягає в
коефіцієнті розсіювання, який у генератора більший ніж у трансформатора. Для
розглянутого варіанту можливо скористатися описом роботи трансформатора, який
запропонований в роботі [8], а саме наступними рівняннями
ìïU 0 sin( wt + y 0 ) = L1i1' + i1r1 - Mi2'
,
í '
ïî Mi1 = L2i2' + i2 r2

де L1, L2, M – індуктивність первинної і вторинної обмоток та їх взаємоіндуктивність.
Надалі струм, що виникає в обмотці збудження
о
за рахунок трансформації струму статора будемо
називати – трансформаторним, струм, що
виникає внаслідок обертання ротора – обертовим
струмом. Якщо ротор змінює своє положення
відносно статора, то очевидно змінюється і їх
a
взаємоіндуктивність. Максимальною вона буде
а
а
при їх співпаданні, а мінімальною тоді, коли кут
w
(a) між вісями буде кратнм 90о. Допускаючи, що
магнітний потік від струму збудження
розподіляється в повітряному зазорі за
гармонічним законом, можемо записати закон
o
зміни значення взаємоіндуктивності
M = M 0 cos(wt ) .
В цьому виразі знак модуля використаний
на підставі того, що взаємоіндуктивність не Рис. 1. Модель неявнополюсного
може мати від’ємних значень. Запишемо синхронного генератора
рівняння балансу напруг генератора, з
врахуванням трансформаторної складової кола
ротора
U z0
ì
'
'
ïwce × r × sin( wt ) = (rs + R)is (t ) + Ls is (t ) - M 0 cos(wt ) itr (t );
(1)
z0
í
ïM cos(wt ) i ' (t ) = r i (t ) + L i ' (t ),
s
r tr
r tr
î 0
де Ls , rs , Lr , rr – індуктивність та активний опір статора і ротора відповідно;
is is’ – струм статора та його похідна ;
itr itr’ – трансформаторна складова струму ротора та його похідна ;
Uz0 – напруга збудження генератора при незначному навантаженні (холостий хід);
r0z – опір кола збудження;
R – активне навантаження в колі статора;
M0 – максимальна взаємоіндуктивність обмотки статора і ротора коли їх вісі
співпадають;
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се – коефіцієнт пропорційності залежить від конструкції генератора.
У виразі (1) знак мінус перед коефіцієнтом взаємоіндукції використаний на підставі
того, що як і в трансформаторі магнітний потік вторинної обмотки (ротора), направлений
назустріч основному потоку і зменшує загальний реактивний опір. Наступним кроком
врахуємо вплив магнітного потоку статора на провідники ротора, що обертаються.
Максимальна обертова ЕРС буде наводитися в роторі тоді, коли вісь обмотки ротора буде
перпендикулярна вісі обмотки статора, а мінімальна тоді, коли вісі співпадають. Таким
чином магнітний зв’язок буде змінюватися за законом синуса, взятому за модулем. Оскільки
розглядається генератор з неявно вираженими полюсами, то будемо вважати, що
максимальне значення коефіцієнта пропорційності дорівнюватиме се. Тоді можемо записати
U z0
ì
w
×
× sin( wt ) = (rs + R)is (t ) + Ls is' (t ) - M 0 cos(wt ) itr' (t ) + сe sin( wt ) × iv (t )w0
c
e
ï
rz 0
ï
ï
'
'
, (2)
íM 0 cos(wt ) is (t ) = rr itr (t ) + Lr itr (t )
ï
'
ïсe sin( wt ) × is (t )w0 = rr iv (t ) + Lr iv (t )
ïî
де iv(t), iv’(t) – струм в колі ротора, який обумовлений його обертанням, та його похідна;
w0 – усталена кутова швидкість обертання ротора.
В першому рівнянні виразу (2) використано знак + біля обертової складової ЕРС,
оскільки, зі збільшенням швидкості обертання ротора ця складова ЕРС врівноважує причину,
що її викликала, тобто струм статора. Таким чином отримана система диференційних
рівнянь, що описує режим холостого ходу генератора. В моделі не враховуються демпферні
обмотки. Рішення системи диференційних рівнянь (2) знаходимо цифровими методами за
допомогою ПЕОМ. Результат представлено на рис. 1а в діапазоні часу від 0 до t1. Суцільною
кривою показана напруга генератора пунктирною – струм навантаження.
На ділянці t2 див.(рис. 1,а) показаний перехідний процес при вмиканні активного
навантаження. При цьому з’являється перехідний струм і зменшується напруга. Для
підтримання попереднього рівня напруги необхідно збільшити магнітний потік ротора. З
цією метою, штучно (стрибком) збільшимо магнітний потік введенням додаткового струму
збудження D і в рівняння балансу напруг кола статора, отримаємо
wce (i z 0 + Di ) + sin( wt ) = (rs + R )is (t ) + Ls is' (t ) - M 0 cos(wt ) itr' (t ) + сe sin( wt ) × iv (t )w0 .
i(t)

i(t)
U(t),i(t)

U(t),i(t)

U(t)

U(t)

t1

t2

t3

t1

t3

t2

б

a

Рис. 1. Миттєві значення напруги і струму на навантаженні
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Рішення системи рівнянь (2) з врахуванням додаткового струму збудження, який
забезпечить збільшення напруги до попереднього рівня, показано на рис. 1,а (інтервал t3).
При цьому має місце значний кидок струму, що забезпечує вирівнювання значення напруги.
Слід зауважити, що це є досить штучний прийом, оскільки струм збудження стрибком
змінюватися не може. З урахуванням сказаного в систему рівнянь введемо додаткове
рівняння, яке описує закон зміни струму збудження при зміні опору в колі збудження і сталій
напрузі збудження Uz0. Будемо вважати, що та частина струму збудження, що забезпечує
номінальну напругу в режимі холостого ходу залишається незмінною в часі, а додатковий
струм збудження, який обумовлений збільшенням навантаження генератора, буде
змінюватися в часі при зміні активного опору. Можемо записати
U z 0 = rr i z (t ) + Lr i z' (t ) ,
(3)
’
де iz(t), iz (t) – додатковий струм збудження та його похідна, які обумовлені зміною
опору в колі збудження.
Тоді загальне рівняння, що описує роботу генератора зі зміною струму збудження
матиме вигляд
ìwce [iz 0 + ki z (t )]sin( wt ) = (rs + R)is (t ) + Ls is' (t ) - M 0 cos(wt ) itr' (t ) + сe sin( wt ) × iv (t )w0 ;
ï
'
'
ïM 0 cos(wt ) is (t ) = rr itr (t ) + Lr itr (t );
(4)
í
'
ïсe sin( wt ) × is (t )w0 = rr iv (t ) + Lr iv (t );
ï
'
îU z 0 = rr i z (t ) + Lz i z (t ),
де k – коефіцієнт пропорційності.
Додатковий член в першому рівнянні системи (4) wce [i z 0 + ki z (t )] забезпечує
збільшення струму збудження, а отже і вихідної напруги після навантаження генератора.
Таким чином система рівнянь описує фазове компаундування генератора. Результати
рішення системи диференційних рівнянь в разі зміни опору в колі збудження показані на рис.
1,б (інтервал t3). Як видно із приведеного на цьому рисунку графіка, при такому регулюванні
напруги відбувається поступове (за законом експоненти) нарощення напруги статора.
До цього часу ми розглядали електромагнітні перехідні процеси, при незмінній
швидкості обертання. Врахування електромеханічних перехідних процесів здійснюємо таким
чином. Генератор на холостому ходу працює з номінальними параметрами (час t1). Потім
збільшується активне навантаження (час t2) (збудження не змінне). Далі змінюється опір
кола збудження для забезпечення номінальної напруги (час t3). При цьому руховий момент
генератора від турбіни є сталим. Очевидно, що в такому випадку при збільшенні
навантаження генератора його оберти вже не будуть сталими. Розглянемо рівняння руху вала
генератора
dw
MT - Me = j
,
(5)
dt
де Мт – момент, що розвиває турбіна;
Ме – електромагнітний момент опору, який обумовлений навантаженням генератора;
j – момент інерції системи генератор – турбіна;
w – швидкість обертання ротора.
Електромагнітний момент генератора в миттєвих значеннях [8] пропорційний добутку
струму статора на сумарне значення струмів ротора. При цьому струм збудження, є
постійним і порівняно малим, враховувати не будемо.
M e (t ) = c m is (t ) × [itr (t ) + iv (t )] ,
(6)
де сm – коефіцієнт пропорційності
Таким чином загальна система рівнянь роботи генератора з врахуванням зміни
швидкості обертання має наступний вигляд
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ì
'
'
ïw(t )ce [iz 0 + kiz (t )]sin[w(t ) × t ] = (rs + R)is (t ) + Ls is (t ) - M 0 cos[w(t ) × t ] itr (t ) + сe sin[w(t ) × t ] × iv (t )w(t );
ï
'
'
ïM 0 cos[w(t ) × t ]is (t ) = rr itr (t ) + Lr itr (t );
ï
'
(7)
íсe sin[w(t ) × t ] × is (t )w(t ) = rr iv (t ) + Lr iv (t );
ï
'
ïU z 0 = rr iz (t ) + Lz iz (t );
ï
dw
ïM T - cmis (t ) × [itr (t ) + iv (t )] = j .
dt
î
Слід зауважити, що рішення зазначених диференційних рівнянь за схемою холостий хід
– зміна навантаження - регулювання збудження …, обумовлено тим фактом, що для опису
цих процесів необхідно знати початкові умови, а вони є кінцевими попереднього режиму,
тобто програма рішення системи диференційних рівнянь побудована таким чином, що
неможливо обрахувати якийсь режим не знаючи попереднього. Результати рішення системи
рівнянь (7) приведені на рис. 2.

is(t)

w(t)

t2

t1

t3

U(t)
Рис. 2. Перехідні процеси в генераторі при сталому моменті
Отримане рішення показує, що при збільшенні навантаження без корегування напруги
істотні відмінності не спостерігаються, але при збільшенні напруги до номінальної
починають падати оберти, напруга і частота.

Рис. 3. Збільшення моменту турбіни
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Далі після закінчення процесу t2 штучно стрибком збільшувався момент турбіни Мт до
рівня, який забезпечує номінальну частоту обертання. Результати рішення системи рівнянь у
цьому випадку показані на рис. 3. Звичайно, що названі умови досить штучні, але вони дають
змогу перевірити вплив додаткового привідного моменту на параметри генератора.
Відомо, що частота обертання турбіни залежить від активного навантаження. В
сучасних системах підтримка сталої частоти виконується автоматичними системами, які
впливають на регулятори швидкості первинних двигунів. У відповідності з [9] статична
характеристика регулювання має вигляд прямої, яка описується наступним виразом
w(t ) = w0 - l × P(t ) ,
(9)
де w 0 – певна швидкість, що залежить від того, по якій статичній характеристиці
працює турбіна;
l – коефіцієнт пропорційності;
Р – потужність, що віддається на генератор.
Оскільки в нашому випадку рівняння руху турбіни записане у вигляді рівняння (5),
скориставшись виразом (9), знайдемо залежність моменту від швидкості
w(t ) = w0 - l × M (t ) × w(t );
l × M T (t ) × w(t ) = w0 - w(t ) ,
звідки
w - w(t )
M T (t ) = 0
,
(10)
lw(t )
Для підтримання швидкості обертання турбіни номінальною при зміні навантаження
використовується вторинне регулювання, яке дозволяє переходити на іншу характеристику
регулятора, яка паралельна попередній в відповідності з виразом (9). Таким чином,
змінюючи w 0 можливо забезпечити паралельне переміщення характеристики, а отже і
підтримати сталу частоту при зміні потужності. Залежність швидкості обертання від
моменту відрізняється від лінійного закону і має вигляд зміщеної гіперболи, що в певній мірі
ускладнює точність регулювання.
Таким чином є змога отримати систему диференційних рівнянь, які враховують
електромагнітні та електромеханічні перехідні процеси з статичною характеристикою
привідної турбіни. Для цього в вираз (7), де значення моменту турбіни є стале Мт, введемо
залежність моменту від швидкості в відповідності з статичною характеристикою турбіни
вираз (10)
ì
ïw(t)ce [iz 0 + kiz (t )]sin[w(t) × t ] = (rs + R)is (t ) + Ls is' (t ) - M 0 cos[w(t) × t] itr' (t) + сe sin[w(t) × t ] × iv (t )w(t );
ï
ïM 0 cos[w(t ) × t]is' (t) = rr itr (t ) + Lr itr' (t );
ï
'
íсe sin[w(t) × t ] × is (t)w(t) = rr iv (t ) + Lr iv (t);
ï
'
ïU z 0 = rr iz (t ) + Lz iz (t );
ï w0 - w(t )
dw
- cmis (t) × [itr (t ) + iv (t )] = j .
ï
dt
î lw(t)
(11)
Система рівнянь (11) дозволяє провести аналіз таких процесів; як холостий хід
генератора (час t1), вмикання активного навантаження (час t2), регулювання струму
збудження до номінальної напруги шляхом зменшення опору в колі збудження (час t3). Ця
система враховує зміну моменту турбіни в відповідності з характеристикою регулювання (9).
Рішення цієї системи рівнянь приведено на рис. 4.
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t2

t1

t3

U(t)

Рис. 4. Навантаження турбіни при незмінному статизмі
Порівнюючи перехідні процеси при незмінному моменті турбіни див. (рис. 2) та
перехідні процеси, які враховують статичну характеристику регулятора, можна зробити
висновок, що у другому випадку генератор значно скоріше виходить з номінального режиму.
У зв’язку з цим для підтримки номінального режиму роботи генератора в момент часу
t2 був виконаний перехід на іншу статичну характеристику турбіни, що і забезпечило
номінальний режим роботи генератора. Результати рішення для цього випадку приведені на
рис. 5.

w(t)

t1

i(t)

t2

U(t)

t3

Рис.5. Перехід турбіни на іншу статичну характеристику
Висновки. Запропонована система диференційних рівнянь неявнополюсного
синхронного генератора дозволяє вести дослідження перехідних процесів системи
генератор-турбіна, включаючи і режим симетричного короткого замикання. Отримані
залежності зміни в часі статорного струму, струму в колі ротора, моменту, швидкості.
Відмінною рисою їх від існуючих систем рівнянь є те, що вихідні дані знаходяться
безпосередньо в виді миттєвих значень, що дозволяє поступово нарощувати складність
структури.
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УДК 621.391:519.2

Проскуровський Р. В. (СФ СБ України ВІТІ НУТУ „КПІ”)

АНАЛІТИЧНІ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ СТАТИСТИЧНОГО МЕТОДУ
КРИПТОАНАЛІЗУ КОМБІНУВАЛЬНОГО ГЕНЕРАТОРА ГАМИ
З НЕРІВНОМІРНИМ РУХОМ
Отримані аналітичні оцінки ефективності байєсівської та послідовної статистичних процедур
відновлення початкового стану комбінувального генератора гами з нерівномірним рухом. Показано, метод
криптоаналізу даного генератора на основі послідовної статистичної процедури є більш ефективним у
порівнянні з раніше відомим методом. Зокрема, встановлено, що використання послідовної процедури дозволяє
підвищити надійність відновлення початкового стану генератора гами на 7 – 25 % в залежності від обсягу
вихідних даних, що доступні для аналізу.

Вступ
Одним з важливих напрямів наукових досліджень у сучасній криптології є розробка,
удосконалення та впровадження нових методів криптоаналізу потокових криптографічних
систем [1]. Перспективний клас генераторів псевдовипадкових послідовностей, що
використовуються в таких криптосистемах, складають комбінувальні генератори гами (КГГ)
з нерівномірним рухом. Огляд наукових робіт, які присвячені дослідженню криптографічних
властивостей генераторів гами, що основуються на лінійних регістрах зсуву (ЛРЗ) та,
зокрема, КГГ з нерівномірним рухом, можна знайти в [2, 3].
На сьогодні комбінувальні генератори гами з нерівномірним рухом вважаються (за
виконанням певних загальних умов) достатньо стійкими відносно традиційних алгебраїчних
або кореляційних атак, які проводяться на основі єдиного відомого відкритого тексту
(шифрувальної гами) [3]. Проте, застосування таких генераторів у синхронних потокових
шифросистемах, що використовуються на практиці, надає потенційну можливість
реалізовувати на них специфічні криптоаналітичні атаки, які базуються на особливостях їх
функціонування в режимі реініціалізації початкового стану (ПС), тобто ресинхронізації
шифрувальних пристроїв передачі та прийому інформації [1, 4, 5]. Як правило, можливість
реалізації таких атак призводить до суттєвого зменшення оцінок криптографічної стійкості
генераторів гами у порівнянні з оцінками їх стійкості відносно традиційних атак на основі
єдиного відкритого тексту.
В [6, 7] запропоновано метод криптографічного аналізу КГГ з нерівномірним рухом, що
функціонує в режимі реініціалізації початкового стану. Показано, що (за певними
ймовірнісними припущеннями) зазначений метод дозволяє відновляти координати вектора
початкового стану КГГ із як завгодно високою надійністю, якщо число векторів ініціалізації,
що доступні, необмежено зростає. Метою даної статті є подальше удосконалення
статистичних процедур, що використовуються в [6, 7], та підвищення на цій основі
практичної ефективності запропонованого раніше методу криптоаналізу комбінувального
генератора гами (збільшення надійності відновлення початкового стану КГГ або зменшення
середнього обсягу матеріалу, якщо цього потрібно).
В статті вирішується задача отримання аналітичних та експериментальних оцінок
надійності запропонованих статистичних процедур (на основі класичного байісівського
критерію та послідовного критерію А. Вальда відповідно [8]) відновлення лінійних
комбінацій елементів початкового стану КГГ з нерівномірним рухом, що функціонує в
режимі реініціалізації ПС. Результати моделювання криптоаналітичної атаки на КГГ шифру
А5/1 з використанням послідовної статистичної процедури свідчать про те, що така
процедура дозволяє збільшити надійність відновлення ПС цього генератора гами на
7 – 25 % у порівнянні з надійністю раніше відомої процедури, яка викладена в [9].
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1. Визначення основних понять та допоміжні теоретичні результати
Розглянемо комбінувальний генератор гами [1], який складається з n повноциклових
двійкових лінійних регістрів зсуву довжини m1 , ... , mn відповідно, зрівноваженої
комбінувальної булевої функції f = f ( z1 , ... , z n ) та блока управління рухом ЛРЗ, що
виробляє (за детермінованим або випадковим законом) певну послідовність невід’ємних
цілочисельних векторів e(i ) = (e1 (i ), ... , e n (i )) , i = 0, 1, ... .

e1 (i )
Блок
управління
рухом ЛРЗ

.
.
.
.

e n (i)

R1
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0

m1– 1
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.

.
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.
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.

.

.

.

.

.
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γi
f

Rn

0

mn– 1
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Рис. 1. Криптографічна схема комбінувального генератора гами
Число e j (i ) дорівнює величині зсуву j -го ЛРС в i -му такті, j Î1, n , i = 0, 1, ... .
(0)

Позначимо
(0)

Xj

початковий

j -го

стан

ЛРЗ

генератора

m
( X (j0) Î {0, 1} j ),

( 0)

X j (0), X j (1), ... – лінійну рекурентну послідовність, що виробляється j -м ЛРЗ в режимі

рівномірного руху за даним ПС, j Î 1, n . Тоді знак вихідної послідовності генератора в i -му
такті визначається за формулою

g i = f ( X 1(0) (d1 (i )), ... , X n(0) (d n (i ))) , i = 0, 1, ...

(1)

де
i -1

d j (0) = 0 , d j (i) = å e j (k ) , j Î 1, n , i = 1, 2, ... .

(2)

k =0

Нехай КГГ, що розглядається, функціонує в режимі реініціалізації початкового стану [1,
4, 5]. В цьому випадку за даним ПС X (0) = ( X 1(0) , ..., X n(0) ) генератора та послідовністю так
m
(l )
званих векторів ініціалізації C (1) , ... , C (t ) , де C (l ) = (C1(l ) , ..., C n(l ) ) , C j Î {0, 1} j , j Î 1, n ,
(l )

(l )

( 0)

(l )

l Î 1, t , формуються нові початкові стани КГГ X (l ) = ( X 1 , ..., X n(l ) ) , де X j = X j Å C j ,
j Î 1, n , l Î 1, t , за якими виробляється t вихідних послідовностей вигляду (1). Отже,
функціонування КГГ описується системою рівнянь

f ( X 1(0) (d1(l ) (i )) Å C1(l ) (d1(l ) (i )), ..., X n(0) (d (nl ) (i )) Å C n(l ) (d1(l ) (i))) = g (i l ) , i = 0, 1, ... , l Î 1, t ,
(3)
де символи C (jl ) (0), C (jl ) (1), ... позначають знаки лінійної рекуренти, що виробляється

j -м ЛРЗ генератора в режимі рівномірного руху за початковим станом C (lj ) , j Î 1, n , l Î 1, t ,
а вектори d (l ) (i ) = (d1(l ) (i), ..., d (nl ) (i)) , i = 0, 1, ... , l Î1, t , визначаються у відповідності із
законом функціонування блока управління рухом КГГ за формулами, що аналогічні
95

рівностям (2). Далі вважатимемо, що для кожного i = 0, 1, ... вектори d (l ) (i ) , l Î1, t , є
незалежними у сукупності випадковими елементами, які мають однакові розподіли
ймовірностей на певній скінченній множині D(i ) Í N 0n ,
P{d (l ) (i ) = u} = pd, i (u ) , u Î D(i) , l Î 1, t , i = 0, 1, ... .
(4)
В [6, 7] запропоновано метод криптоаналізу КГГ, що розглядається, основу якого
складає статистична процедура відновлення (для певних фіксованих значень i0 Î N та
a = (a1 , ..., a n ) Î D(i0 ) ) двійкового вектора

x (0) (a ) = ( x1(0) (a1 ), ..., x n(0) (a n ))

(5)

за набором
Gt , i0 = g

(1)
i0

, g ( 2) , ... , g (t )
i0

i0

(6)

знаків, що вироблені генератором у момент часу i0 за початковими станами x (1) , x (2) , ... , x (t )
відповідно. З метою викладення та подальшого удосконалення цієї статистичної процедури
сформулюємо ряд припущень щодо процесу функціонування КГГ.
Зафіксуємо довільне L Î N таке, що D(i0 ) Í {0, 1, ..., L - 1}n , та позначимо

U s = {( y j (i ) : j Î 1, n, i Î 0, L - 1) Î VnL | ( y1 (a1 ), ..., y n (a n )) = s} , s Î Vn = {0, 1}n ,

(7)

g (l ) (a) = (c1(l ) (a1 ), ... , c n(l ) (a n )) , l Î 1, t .

(8)

Припустимо, що [7]
(а) упорядкований набір ( x (j0) (i ) : j Î 1, n, i Î 0, L - 1) є реалізацією випадкового вектора

X = ( X j (i ) : j Î 1, n, i Î 0, L - 1) , що розподілений за рівномірним законом на множині VnL ;
(б) вектори (8) фіксовані (не випадкові), і для будь-якого l Î 1, t упорядкований набір
(l )
(c j (i) : j Î 1, n, i Î 0, L - 1) є реалізацією випадкового вектора Z (l ) з рівномірним законом

розподілу на множині U (l )
вигляду (7);
g (a )
(в) випадкові вектори X , Z (l ) , d (l ) (i0 ) , l Î 1, t , незалежні в сукупності.
За даними припущеннями задача відновлення вектора (5) полягає у побудові
статистичного критерію розрізнення за послідовністю (4) наступних 2n гіпотез:
H s : ( X 1 (a1 ), ... , X n (a n )) = s , s Î Vn .
(9)
Оптимальним критерієм для перевірки зазначених гіпотез є байєсівський критерій [8],
що полягає в прийнятті за реалізацією g1 , ... , g t випадкової послідовності (6) такої гіпотези
H s* , що вектор s* = s * ( g1 , ... , g t ) Î Vn є точкою максимуму функції
= g1 , ... , g t
ö
æG
Ps {Gt , i0 = g1 , ... , g t } = Pçç t , i0
÷÷ , s Î Vn .
X
(
a
)
=
s
ø
è
Отже, статистична процедура відновлення вектора (5) має наступний вигляд [7]:
обчислити значення (8) за відомими векторами ініціалізації та многочленам зворотного
зв’язку ЛРЗ;
для кожного s Î Vn обчислити суму
t

()
s s ( g1 , ..., g t ) = å ln æç Ps {g i l = g l }ö÷ ,
0
ø
l =1 è

використовуючи формулу
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(

), g Î {0, 1} ,

(10)

(-1) xy W f ( y )p d (a; y ) , x Î Vn ,

(11)

1
(l )
= g} = 1 + (-1) g r f , a (s Å g (l ) (a))
0
2

Ps {g i

де

r f , a ( x) = 2 -n

å

yÎV n \ {0}

W f ( y ) = å (-1) f ( x) Å xy , p d (a; y ) =

å pd (u ) , y Î Vn \ {0} ,

(12)

D(a; y ) = {u = (u1 , ..., u n ) Î D | "j Î 1, n : ( y j = 1) Þ (u j = a j )} ;

(13)

xÎVn

u Î D (a; y )

3) покласти x (0) (a ) = s * , де s* = s * ( g1 , ... , g t ) – довільний елемент множини Vn , що
задовольняє умові s s * ( g1 , ..., g t ) = max {s s ( g1 , ..., g t )} .
sÎV n

В [7] отримана аналітична оцінка параметра

l t (a, i0 ) = 2 - n å Ps {s * (Gt , i0 ) ¹ s} ,
sÎVn

що дорівнює середній ймовірності помилкового відновлення вектора
використанням описаної статистичної процедури:
ì t
ü
l t (a, i0 ) £ (2 n - 1) exp í- m( f , a) 2 (1 - r( f , a) 2 ) 2 ý ,
î 8
þ
де
r( f , a) = max r f , a ( x) , m( f , a ) =
xÎV n

min

x , y ÎV n :
x¹ y

(5)

з

(14)

r f , a ( x) - r f , a ( y ) ,

та числа r f , a ( x) , x Î Vn , визначаються за формулою (11).
З формули (14) випливає, що за виконанням умов r( f , a) < 1 , m( f , a ) > 0 справедлива
рівність lim l t (a, i0 ) = 0 , тобто викладена статистична процедура дозволяє відновлювати
t ®¥

значення (5) із як завгодно високою надійністю, якщо число векторів ініціалізації, що
доступні для аналізу, нескінченно зростає.
Зауважимо, що відзначенні вище умови, за якими виконується нерівність (14), є занадто
обмежувальними та, як правило, не виконуються на практиці. Нижче викладені модифікації
зазначеної процедури та отримані аналітичні оцінки їх ефективності (надійності або
середнього обсягу матеріалу, що потрібно для аналізу). Показано, що метод криптоаналізу
КГГ з нерівномірним рухом на основі послідовної статистичної процедури [8] дозволяє
відновлювати значення лінійних комбінацій вектора (5) з більш високою надійністю.
3. Аналітичні оцінки параметрів, що визначають ефективність статистичних
процедур криптографічного аналізу КГГ з нерівномірним рухом
Розглянемо модифікацію описаної вище статистичної процедури, що спрямована на
відновлення значення лінійної функції координат вектора (5)

aX (0) (a ) = a1 X 1(0) (a1 ) Å ... Å a n X n(0) (a n ) ,

(15)

де i0 Î N , a = (a1 , ..., a n ) Î D(i0 ) , a = (a1 , ..., a n ) Î Vn \ 0 .
Для заданого вище числа L та будь-якого n Î {0, 1} позначимо

U a , n = {( y j (i ) : j Î 1, n, i Î 0, L - 1) Î VnL | a1 y1 (a1 ) Å ... Å a n y n (a n ) = n} ,
g a(l ) = a1C1(l ) (a1 ) Å ... Å a n C n(l ) (a n ) , l Î 1, t .
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(16)

Припустимо, що
~ def (l )
~ def (0)
X (0) = ( X j (i ) : j Î 1, n, i Î 0, L - 1) , C (l ) = (C j (i ) : j Î 1, n, i Î 0, L - 1) , d (l ) (i0 ) , l Î 1, t
~
~
є незалежними у сукупності випадковими векторами, де вектори X (0) та C (l ) мають
рівномірні розподіли ймовірностей на множинах VnL та U
(l ) відповідно, l Î 1, t . В цьому
a, g a

випадку задачу оцінювання значення виразу (6) можна сформулювати як задачу перевірки
справедливості однієї з двох гіпотез

H n : aX (0) (a ) = n , n Î {0, 1} .
(17)
Оптимальним критерієм для перевірки зазначених гіпотез є байєсівський критерій [8],
що полягає в прийнятті за реалізацією g1 , ... , g t випадкової послідовності (6) такої гіпотези
H n * , що вектор n* = n * (g1 , ... , g t ) Î{0, 1} є точкою максимуму функції
= g1 , ... , g t
ö
æG
Pn {Gt , i0 = g1 , ... , g t } = Pçç t , i0
÷÷ , n Î {0, 1} .
X
a
(
)
=
n
ø
è
Для визначення статистичної процедури розрізняння гіпотез (17) та оцінки її надійності
def

(l )
l
l
встановимо явний вираз розподілу ймовірностей випадкових величин ~gi = g i( ) Å g a( ) ,
0
0

l Î 1, t , за умовою справедливості кожної з цих гіпотез.
На підставі формули (10) справедливі рівності
ö
ö
æ
ö
æ
æ ~g (l ) = g
÷
÷
ç X (a ) = s
÷
ç aX ( a ) = n
ç i0
=
= Pç
Pç
P
å
÷
ç
÷
(
)
(
)
l
l
~g = g ÷
~g = g ÷÷ =
aX ( a ) = n ÷
ç
ç
ç
:
Î
s
V
i0
i0
ø
ø as =nn è
ø
è
è

(

)

é1
ù 1
= å 2 - (n -1) ê 1 + (-1) g r f , a ( s ) ú = + 2 - n (-1) g å r f , a (s ) .
ë2
û 2
sÎVn :
sÎV n :
as = n

(18)

as = n

Далі, використовуючи формули (11), (12) отримаємо, що

å r f , a ( s) = 2 - n

sÎV n :
as = n

Оскільки

å

W f ( y )p d (a; y ) å (-1) sy .

y ÎV n \ {0}

(19)

sÎV n :
as = n

å (-1) sy = 0 за винятком випадку, коли a = y , то, внаслідок формули (19),

sÎV n :
as = n

1
2

å r f , a ( s) = (-1) n W f (a)p d (a; a) .

sÎV n :
as = n

(20)

Отже, безпосередньо зі зроблених припущень відносно функціонування КГГ та
рівностей (18) – (20) випливає таке твердження
Твердження 1. Нехай справедлива будь-яка з гіпотез H n , n Î {0, 1} . Тоді випадкові
величини ~g (l ) , l Î 1, t , є незалежними у сукупності та мають однакові розподіли
i0

ймовірностей

(

)

1
Pn {~gi(l ) = g} = 1 + (-1) g Å n 2 - n W f (a)p d (a, a) , g, n Î {1, 0} ,
0
2
де числа W f (a ) , p d (a, a) , a Î Vn , визначаються за формулою (12).
98

(21)

Отримане твердження дозволяє запропонувати наступну статистичну процедуру
відновлення значення лінійної функції (15):
обчислити значення (16) за відомими векторами ініціалізації та многочленами
зворотного зв’язку ЛРЗ;
для кожного n Î {0, 1} обчислити суму
t

s n ( g1 , ..., g t ) = å ln æç Pn {~gi(l ) = g l }ö÷ ,
0
ø
l =1 è
використовуючи формулу (21);
покласти aX (0) (a ) = n * , де n* = n * ( g1 , ... , g t ) – довільний елемент множини {0, 1} ,
що задовольняє умові s n * ( g1 , ..., g t ) = max {s n ( g1 , ..., g t )} .
nÎ{0, 1}

Аналітичну оцінку надійності викладеної статистичної процедури встановлює наступне
твердження, що доводиться аналогічно теоремі 2 у статті [6].
Твердження 2. За виконанням зроблених припущень для будь-якого натурального t
середня ймовірність l t (a, i0 , a) вірного відновлення значення (15) з використанням
запропонованої статистичної процедури задовольняє нерівності
2ü
ì t
l t (a, i0 , a) ³ 1 - exp í- 2 - n W f (a)p d (a, a) ý .
þ
î 2
Покажемо зараз, що для перевірки гіпотез (17) можна використовувати більш
ефективну процедуру, яка основується на послідовному критерії відношення
правдоподібності. Як відомо (див., наприклад, [8], с. 141) такий критерій є оптимальним за
середньою кількістю спостережень (тобто, в даному випадку, векторів ініціалізації) серед
усіх статистичних критеріїв, що характеризуються фіксованими верхніми межами
ймовірностей помилок.
Зафіксуємо число с Î (0,1 2) та введемо до розгляду випадкові величини

(

)

~g (l )
ö
æ
÷
ç
i0 - n
1 - (-1)
2 W f (a ) p d ( a , a ) ÷
(l )
ç
(22)
h = ln ç
÷ , l Î 1, t .
~g (l )
ç 1 + (-1) i0 2 - n W (a)p (a, a) ÷
f
d
ø
è
Для застосування критерію Вальда сили (a, b) = (с, с) позначимо
æ1- c ö ¢
æ1- c ö
a0¢ = - ln ç
(23)
÷ , a1 = ln ç
÷
è c ø
è c ø
та будемо збільшувати l від 1 до t , поки вперше не порушиться хоча б одна з
нерівностей

a0¢ < h(1) + ... + h(l ) < a1¢ .

(24)

Якщо для деякого l Î 1, t вперше виконується умова h(1) + ... + h (l ) ³ a1¢ , то приймається
гіпотеза H 1 ; якщо ж для деякого l Î 1, t вперше виконується умова h(1) + ... + h (l ) £ a0¢ , то
приймається гіпотеза H 0 .
Нехай a¢ = P( H1 / H 0 ) та b¢ = P( H 0 / H 1 ) позначають відповідно ймовірності помилок
першого та другого роду критерію Вальда з параметрами a0¢ , a1¢ вигляду (23). Відомо [8], що
c
c
, b¢ £
, a¢ + b¢ £ 2c . Отже, середня ймовірність помилки такого критерію
1- c
1- c
1
дорівнює (a¢ + b¢) £ c . При цьому середнє число спостережень до моменту зупинки, тобто
2
a¢ £
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до першого порушення хоча б однієї з нерівностей (24), при виконанні гіпотез H 0 , H1
приблизно дорівнює:
1- c
1- c
(1 - 2c ) ln(
)
(1 - 2c ) ln(
)
c , E =
c
E0 = (25)
1
E0 h(1)
E1h (1)
відповідно, де на підставі рівностей (21), (22)
æ 1 + 2 - n W (a )p ( a , a ) ö
d
f
(1)
(1)
-n
÷.
E0 h = - E1h = -2 W f (a)p d (a, a) ln ç
(26)
ç 1 - 2 - n W (a ) p (a , a ) ÷
d
f
è
ø
Таким чином, справедливе наступне твердження.
Твердження 3. Нехай с Î (0,1 2) . Тоді середній обсяг матеріалу (число векторів
ініціалізації), що достатнє для відновлення значення (15) за допомогою критерію Вальда з
надійністю не менше ніж 1 - c , дорівнює
æ1- c ö
(1 - 2c) ln ç
÷
c ø
è
E (c ) =
.
(27)
æ 1 + 2 - n W f (a)p d (a, a) ö
÷
2 - n W f (a)p d (a, a) ln ç
ç 1 - 2 - n W (a ) p ( a , a ) ÷
d
f
è
ø
4. Експериментальне порівняння ефективностей запропонованих статистичних
процедур
Для оцінки ефективностей (за надійністю та обсягом матеріалу) статистичних
процедур, що викладені в п. 3, були проведені обчислювальні експерименти по складанню
лінійних рівнянь із спотвореними правими частинами відносно елементів початкових станів
двох КГГ з нерівномірним рухом: генератора гами, що використовується в конструкції
шифру А5/1 [9], та генератора, який відрізняється від першого лише комбінувальною
функцією, що має вигляд f ( z1 , z 2 , z 3 ) = z1 z 2 Å z1 z 3 Å z 2 z 3 . Результати експериментальних
досліджень приведені в табл. 1, 2.
Дослідження проводилися за наступною схемою. Генерувався початковий стан X (0)
генератора гами та фіксувався набір (a1 , a 2 , a3 ; i0 ) . Далі проводилася серія з 1000 або 5000
експериментів, в кожному з яких за послідовностями згенерованих (випадково, незалежно
один від одного та рівноймовірно) векторів ініціалізації C (l ) , l = 1, 2, ... , і відповідних їм
знаків гами g i(l ) , l = 1, 2, ... , оцінювалося значення виразу (15). При цьому для першого КГГ
0
( f ( z1 , z 2 , z 3 ) = z1 Å z 2 Å z 3 ) вектор a у виразі (15) покладався рівним (1, 1, 1) , а для другого
КГГ ( f ( z1 , z 2 , z 3 ) = z1 z 2 Å z1 z 3 Å z 2 z 3 ) – одному з векторів (1, 0, 0) , (0, 1, 0) , (0, 0, 1) .
Оцінювання значення (15) проводилося з використанням критерію Вальда сили (с, с), де
с = 0,2 або с = 0,4. При цьому фіксувалося середнє (за всіма експериментами) число E real
векторів ініціалізації, що були використані для отримання оцінки n виразу (15), та
підраховувалося (у відсотках) число вірних оцінок відносно загального числа (1000 або 5000)
експериментів. Символом r (c ) в табл. 1, 2 позначено відношення теоретичної границі (27)
середнього числа векторів ініціалізації, що потрібні для отримання n , до їх фактичного
числа E real .
Для порівняння ефективності (обсягу матеріалу, що потрібно для аналізу, та надійності)
процедури на основі критерію Вальда з ефективністю аналогічної процедури, яка
основується на критерії Неймана-Пірсона [], були проведені обчислювальні експерименти по
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оцінюванню значень виразів (15) з використанням останньої процедури. При цьому в
кожному (з 1000 або 5000) експериментів для оцінювання значення (15) при фіксованому
наборі (a1 , a 2 , a3 ; i0 ) використовувалося рівно E real випадкових, незалежних та
рівноймовірних векторів ініціалізації.
Таблиця 1
Результати порівняння ефективностей процедур оцінювання значень лінійних
комбінацій елементів початкового стану КГГ ( f ( z1 , z 2 , z 3 ) = z1 Å z 2 Å z 3 )
Критерій
НейманаКритерій Вальда
(a1 , a 2 , a3 ; i0 )
Пірсона
1000
5000
1000 5000
c

E(c)

0,2
0,4
0,2
(79, 79, 79; 105)
0,4
0,2
(80, 80, 80; 107)
0,4

438083
42710
491229
47892
519517
50650

(76, 76, 76; 101)

r (c )

Ereal
231790
22130
275971
25074
277817
25842

1,89
1,74
1,78
1,91
1,87
1,96

%
75
58
70
60
73
58

Ereal
248009
21374
283980
25328
312491
25729

r (c )

1,72
1,94
1,86
1,91
1,75
1,83

%
73
57
72
59
70
57

%

%

50

51

49

51

49

50

Таблиця 2
Результати порівняння ефективностей процедур оцінювання значень лінійних
комбінацій елементів початкового стану КГГ ( f ( z1 , z 2 , z 3 ) = z1 z 2 Å z1 z 3 Å z 2 z 3 )
Критерій
НейманаКритерій Вальда
(a1 , a 2 , a3 ; i0 )
Пірсона
1000
5000
1000
5000
c
0,2
0,4
0,2
(79, 79, 79; 105)
0,4
0,2
(80, 80, 80; 107)
0,4
(76, 76, 76; 101)

E(c)
199
19
206
20
213
21

Ereal
109
11
111
11
110
11

r (c )

1,83
1,72
1,86
1,89
1,76
1,85

%
73
58
71
56
69
58

Ereal
104
10
110
11
112
12

r (c )

1,72
1,89
1,87
1,82
1,91
1,75

%
71
57
72
56
70
57

%

%

55

56

56

56

52

54

Як видно з табл. 1, 2, за однаковою кількістю векторів ініціалізації критерій Вальда
забезпечує значно більшу надійність відновлення значень (15) у порівнянні з критерієм
Неймана-Пірсона. Так, наприклад, для відновлення з надійністю 75 % значення лінійної
комбінації X 1(0) (76) Å X 2(0) (76) Å X 3(0) (76) елементів початкового стану КГГ з лінійною
(l )
комбінувальною функцією за відомою послідовністю знаків гами g101
, l = 1, 2, ... , достатньо
(в середньому, за даними 1000 обчислювальних експериментів) E real = 231790 векторів
ініціалізації (див. табл. 1). При цьому надійність відновлення значення цієї лінійної
комбінації з використанням критерію Неймана-Пірсона (за такою ж кількістю векторів
ініціалізації) дорівнює 0,5. Із зменшенням допустимої межі надійності з 0,8 до 0,6 (тобто
збільшенням значення с з 0,2 до 0,4) число векторів ініціалізації, що використовуються при
застосуванні критерію Вальда, зменшується більше ніж на порядок. При цьому надійність
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критерію Неймана-Пірсона фактично не залежить від обсягу матеріалу, що використовується
(див. табл. 1, 2).
Таким чином, отримані теоретичні результати (див. твердження 1, 2, 3) дозволяють
оцінювати надійність відновлення початкового стану КГГ з нерівномірним рухом на основі
запропонованих статистичних процедур. Результати експериментальних досліджень з
використанням ПЕОМ свідчать про більш високу надійність послідовної процедури
відновлення ПС генератора гами у порівнянні з аналогічною процедурою, що основується на
критерії Неймана-Пірсона.
Застосування
послідовного
критерію
Вальда
для
криптографічного аналізу КГГ з нерівномірним рухом та лінійною комбінувальною
функцією дозволяє підвищити надійність відновлення його початкового стану на 7 – 25 % у
порівнянні з алгоритмом, що викладено в [9]. Із зменшенням порядку кореляційної імунності
комбінувальної функції генератора обсяг матеріалу, що потрібен для відновлення елементів
його початкового стану із заданою надійністю, зменшується в десятки разів (див. табл. 2).
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ВИБІР СИСТЕМИ КРИТЕРІЇВ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНФОРМАЦІЙНОВИМІРЮВАЛЬНИХ КОМПЛЕКСІВ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ЛЬОТНИХ
ВИПРОБУВАНЬ
У статті запропонована ієрархічна система взаємозалежних векторних критеріїв ефективності
інформаційно-вимірювальних комплексів, що використовуються для проведення льотних випробувань.

Вступ. Перспективний системний підхід до побудови складних технічних комплексів
[1] забезпечує виділення шуканого варіанта в результаті вирішення завдання векторної
оптимізації на трьох рівнях ієрархії. Взаємозв'язок рішень на різних рівнях, кожне з яких
задає та уточнює обмеження для моделей інших рівнів, гарантує Парето-оптимальність
кінцевого рішення. Необхідною умовою застосування системної векторної методології є
забезпечення взаємозв'язку критеріїв для моделей різних рівнів дослідження технічної
системи [2]. Критерії оцінки ефективності функціонування складних систем багато в чому
визначають напрямок вибору комплексу показників (критеріїв) якості, прийнятих для
оптимізації системи. Вибір критеріїв оптимізації є важкою проблемою системних
досліджень, і її вирішення лежить поза сферою математики. Практика показує [3], що вибір
показників якості – критеріїв оптимізації, проводиться на підставі досвіду, інтуїції, аналогії,
тобто евристичних методів, і в багатьох випадках повністю залежить від свого роду
мистецтва дослідника. Тому актуальною задачею при побудові інформаційно-вимірювальних
комплексів (ІВК) для проведення льотних випробувань (ЛВ) є вибір системи критеріїв
ефективності
Ціль статті: обґрунтування ієрархічної системи взаємозалежних векторних критеріїв
ефективності ІВК, що використовуються для проведення ЛВ.
В сучасних умовах загальної відкритості й украй негативної реакції суспільства на
льотні події, програми створення (модернізації) і випробувань авіаційної техніки (АТ)
можуть виявитися на грані закриття, якщо їхнє виконання приводить до втрати дорогого
унікального зразка АТ, а тим більше, людських життів. Тому визначення ефективності ЛВ,
виходячи із пріоритетів, варто було б починати з розгляду критеріїв забезпечення безпеки
проведення випробувальних робіт і подальшої безпечної льотної експлуатації АТ, що
випробовується. Такий підхід, дійсно, широко застосовується багатьма авторами в науковій
літературі [4], але, у силу неможливості реального обліку великої кількості різнорідних
імовірнісних факторів, що впливають на безпеку випробувань у класичній постановці при
проведенні ЛВ, практично не використається.
Найбільш часто в практиці проведення ЛВ використовуються два критерії ефективності
[5]: загальний наліт дослідного літального апарата (ЛА) і кількість випробувальних польотів,
виконаних для досягнення мети ЛВ. Причому перевага віддається другому критерію, що
дозволяє порівнювати відносні витрати на проведення випробувань різних типів ЛА.
Відрізняючись очевидною простотою, зазначені критерії мають суттєві недоліки: вони не
відбивають кінцевої задачі ЛВ і є апостеріорними за своєю природою.
При виборі критеріїв ефективності будь-якої складної системи треба, у першу чергу,
виходити з кінцевої мети застосування цієї системи. Кінцева мета процесу ЛВ полягає у
формуванні рішення за їхніми результатами. У силу впливу на об'єкт випробувань великої
кількості випадкових зовнішніх факторів, події (відповідність або невідповідність заданим
вимогам), за якими формується рішення, носять імовірнісний характер. Дійсна імовірність
цих подій після завершення ЛВ залишається невідомою. При формуванні рішення може бути
використана оцінка невідомої дійсної імовірності за частотою. Надійність (довірча
імовірність) і точність (довірчий інтервал) такої оцінки дійсної імовірності визначають
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вірогідність рішення, сформованого за результатами ЛВ. Саме показники вірогідності
рішення об'єктивно характеризують ступінь виконання тієї задачі, для якої призначена
система ЛВ. Тому, як основний критерій, що відбиває ефект дії системи ЛВ, доцільно
використати показники вірогідності D рішення, сформованого за результатами ЛВ. Цей
критерій задовольняє основним вимогам, що пред’являються до критеріїв ефективності [6].
У якості витратного критерію при оцінці різних систем широке поширення отримав
критерій вартості. Як критерій економічної ефективності вартість має ряд переваг у
порівнянні з іншими критеріями. По-перше, критерій вартості має властивість адитивності:
вартість системи в цілому є сума вартості її складових. При проведенні досліджень складних
систем ця властивість дозволяє широко використати принцип декомпозиції [6]. По-друге,
критерій вартості забезпечує „тотожність ефекту”: за допомогою вартості може бути
проведено порівняння внеску окремих характеристик у показник якості системи в цілому.
Вартість є мірою, просто й природно пов'язаною з основними характеристиками систем
різного призначення. При цьому залежність вартості від значень характеристик систем є
абстрагованою, вираженою в грошових або відносних одиницях, інформацією про стан рівня
розробки, виробництва й застосування тих засобів, які визначають значення аналізуємих
характеристик. Тому ефективність ІВК на верхньому рівні ієрархії адекватно відбиває вектор
ЛВ

ЛВ

суперечливих часткових критеріїв {D, S } де S
– вартість отримання польотної
інформації для формування рішення за результатами ЛВ.
При оцінці якості ІВК, на власному рівні дослідження, будемо виходити з визначення
його ефективності. Під ефективністю ІВК розуміється міра доцільності застосування
комплексу. Застосування ІВК дозволяє поліпшити апріорні дані про об'єкт ЛВ й, отже,
зменшити імовірність помилкових рішень. Формування помилкових рішень у результаті
літного експерименту (ЛЕ) приводить до втрат, які можна виразити у формі вартості. Якщо
ІВК зменшує імовірність помилкових рішень, то очевидно зменшуються й втрати, викликані
реалізацією цих рішень. З іншого боку, використання ІВК в інтересах проведення ЛВ
вимагає витрат на створення, застосування й розміщення на ЛА самого комплексу. Таким
чином, з одного боку, використання ІВК приносить виграш, а з іншого боку – збитки.
Зрозуміло, що ІВК стає доцільним, якщо виграш від його застосування перевищує збитки. За
показник ефективності ІВК приймемо відносну величину витрат

Е ІВК

S*
= 1- O ,
S
*

де S – вартість витрат на створення, застосування й розміщення ІВК;

S O – вартість втрат на помилкові рішення при відсутності ІВК.
Ефективність ІВК змінюється в інтервалі [0; 1] залежно від витрат на проведення
O

оцінки характеристик об'єкта випробувань. Величину S для задачі ЛВ досить складно
виразити кількісно. Однак очевидно, що при фіксованому значенні величини S
*

O

для

збільшення ефективності ІВК у всіх випадках необхідно зменшувати значення S . Величина
*

витрат S включає три складові:

S * = S ЛЕ + S ЕЕ + S P ,
ЛЕ

де S
– вартість застосування ІВК;
SЕЕ – вартість створення ІВК;
SР – вартість розміщення ІВК на об'єкті випробувань.
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Як основний критерій ефективності ІВК (критерій цільової ефективності) будемо
використовувати вартість витрат на отримання вимірювальної інформації про об'єкт
випробувань (вартість застосування ІВК) у результаті ЛЕ (SЛЕ). Цей критерій зв'язаний
очевидною залежністю із критерієм ефективності системи ЛВ (вартістю S
системою верхнього рівня ієрархії
І

І

m

ЛВ

), що є

m

ЛВ
= å å N j S ЛЕ
S ЛВ = å S ЕТ , а S ЕТ = å S ЛЕ
j ,
j N j , тобто S

і =1

і

і

і =1 j =1

j =1

де N j – кількість ЛЕ, виконаних для формування рішення за j-ми параметрами об'єкта
випробувань, j = 1, m ;

S ЕТ – вартість витрат на отримання вимірювальної інформації для і –го етапу за
і

програмою ЛВ, і = 1, І .
Вартість застосування ІВК, у свою чергу, перебуває у взаємозв'язку й взаємному
протиріччі з витратами на створення ІВК. Збільшення вартості створення ІВК приводить до
зменшення вартості його застосування й навпаки. У цьому випадку витратний критерій
еквівалентний критерію економічної ефективності вимірювального комплексу й дорівнює
вартості створення варіанта ІВК (SЕЕ).
*

У розглянутому представленні S зміна вартості розміщення ІВК SР є адитивною
складовою загальних витрат на отримання польотної інформації й не впливає ні на цільову ні
на економічну ефективність. Тому задачу її мінімізації доцільно ставити й вирішувати
самостійно.
Отже, якість функціонування ІВК у взаємодії із системою верхнього рівня (системою
ЛЕ

ЕЕ

ЛВ) може бути охарактеризована вектором функцій {S , S } компоненти якого
суперечливі й вимагають мінімізації. Аргументами цих критеріальних функцій є сукупність
техніко-економічних характеристик (ТЕХ) ІВК. Ці ТЕХ і виступають у якості шуканих
проектних змінних z, що визначають вигляд ІВК.
Проектні змінні ІВК визначають генеральну ідею створення й використання таких
комплексів, що формально може бути виражена через критерії ефективності, що визначені на
множині ТЕХ

S ЛЕ = S ЛЕ ( z ), S ЕЕ = S ЕЕ ( z ), Z = {z j } mj=1 ,
де m – кількість інформаційних каналів в ІВК.
Прагнення одночасно забезпечити високі значення ТЕХ у всіх m –каналах обмежується
наявними технічними ресурсами. Для підвищення загальної інформативності ЛЕ потрібно
зменшувати витрати ресурсів кожним каналом. Разом з тим, будь-який споживач польотної
інформації зацікавлений у поліпшенні ТЕХ, що спричиняє вимогу збільшення витрат
відповідних ресурсів ІВК.
У якості суперечливих часткових критеріїв на рівні каналів можуть бути використані
значення проектних змінних z j і необхідні для досягнення цих значень витрати ресурсів r j

j –х каналів, що утворять вектор {z j , r j } . При такому підході забезпечується прямий
взаємозв'язок моделі нижнього рівня розгляду ІВК з моделлю вищого рівня. Аргументами
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критеріальних функцій, обраних для вирішення задачі оптимізації на нижньому рівні
ієрархії, є витрати технічних ресурсів, які залучаються для досягнення мети ЛВ.
Висновок. Таким чином, уведена система критеріїв відбиває ієрархічні взаємозв'язки в
структурі ЛВ, конструктивні й інформаційні аспекти процесу отримання й обробки
польотної інформації й вимагає мінімізації кожного компонента. Обмеження на аргументи
критеріальних функцій вищого рівня служать обмеженнями на критерії більш низького рівня
ієрархії. Це дозволяє провести погоджений багатокритеріальний аналіз областей
припустимих рішень на досліджуваних рівнях й їх істотне формалізоване скорочення за
рахунок послідовного уточнення області ефективних рішень.
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АНАЛІЗ ПЕРСПЕКТИВНИХ НАПРЯМКІВ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ І РЕМОНТУ ЗАСОБІВ РУХОМОСТІ
ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ ЗВ’ЯЗКУ
В результаті аналізу стану системи технічного обслуговування і ремонту автомобільної техніки
Збройних Сил України та інших силових структур її задач, структури, методів та принципів встановлені
недоліки і протиріччя існуючої системи технічного обслуговування і ремонту автомобільної техніки, а також
обґрунтовані напрямки їх усунення.

Вступ
Система військового зв’язку – це частина системи керування військами і зброєю, що
представляє собою організаційно-технічне об’єднання сил і засобів зв’язку і призначена для
обміну повідомленнями між органами керування. У загальному випадку до військової
техніки зв’язку відносяться засоби зв’язку, засоби забезпечення зв’язку, рухомі засоби і
предмети, розроблені по замовленнях Міністерства оборони для військового зв’язку [1].
В основу класифікаційної ознаки систем зв’язку можна покласти будь-який предметний
визначник. Однак найбільше часто систему зв’язку класифікують за приналежністю до системи
керування, ступенем мобільності та автоматизації. Крім того, до системи зв’язку
пред’являють вимоги, класифікація яких приведена на рис. 1.

Вимоги до системи зв’язку

Бойова
готовність

ел
Tвисув

Стійкість

Мобільність

Працездатність

ел
T розг

T вхел

ел
Tзгорт

Безпека

ел
Tданн

Рис. 1. Вимоги до системи військового зв’язку
Мобільність системи військового зв’язку – це її здатність до своєчасного розгортання,
нарощуванню і зміні структури у відповідності з обстановкою [1].
Мобільність або ступінь мобільності класифікує засоби військового зв’язку на
стаціонарні і польові.
Мобільність системи зв’язку і її елементів можна оцінити чисельним значенням імовірності
своєчасного забезпечення зв’язку або часом забезпечення зв’язку ( Tзабез ) на інформаційному
напрямку [1]:
сз

ел
сз
ел
ел
ел
Tзабез
= Tвисув
+ Tрозг
+ Tвхел + Tзгорт
+ Tдані
,

де Tвисув – час висування підрозділу зв’язку (елемента системи зв’язку) до місця бойової
роботи;
ел
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ел
Tрозг
– час розгортання елемента системи зв’язку;

Tвхел – час входження в зв’язок;
ел
Tзгорт
– час згортання елемента системи зв’язку;

ел
Tдані
– час переходу на нові дані зв’язку.

Очевидно, чим менше T забез , тим вище мобільність системи зв’язку, отже, підвищення мобільності можна досягти:
– високим рівнем тактико-спеціальної підготовки воїнів-зв’язківців;
– високим рівнем готовності засобів рухомості до переміщень вузлів зв’язку;
– якісним виконанням обслуговування та ремонту засобів рухомості;
– широким застосуванням засобів механізації й автоматизації при розгортанні,
входженні в зв’язок і згортанні елементів системи зв’язку;
– широким використанням високо прохідної транспортної бази засобів зв’язку;
– автоматизацією процесів розподілу і комутації каналів зв’язку і повідомлень та ін.
Виходячи з визначення мобільності, істотний вплив на готовність мобільних вузлів
зв’язку до переміщення здійснює якість технічного обслуговування (ТО) і поточного
ремонту (ПР) транспортної бази апаратних зв’язку.
Дійсна робота на основі аналізу існуючої системи ТО і ПР автомобільної техніки (АТ)
визначає перспективні напрямки її удосконалення в інтересах підвищення мобільності
рухомих вузлів зв’язку.
сз

Система технічного обслуговування і ремонту автомобільної техніки
Основою ТО АТ в Збройних Силах України, на автотранспортних підприємствах і в
організаціях є планово-попереджувальна система, що базується на сумісництві за місцем
роботи і часу комплексного проведення робіт на складових частинах техніки (об’єктів)
зв’язку, тобто передбачене обов’язкове виконання з заданою періодичністю встановленого
комплексу робіт у період використання, збереження і транспортування машин.
Сутність планово-попереджувальної системи полягає в тому, що машина після
встановленого пробігу або періоду часу (по закінченні сезону експлуатації) у примусовому
порядку піддається визначеному виду ТО.
Вид ТО кожної складової частини визначається в залежності від величини наробітку
(пробігу) або календарних термінів зурахуванням умов експлуатації, а також фактичного
стану.
Таким чином, ТО спрямоване на попередження несправностей і виходу з ладу
деталей, агрегатів і механізмів, не доводячи стан АТ до критичного.
Правильно організоване і виконане строго за встановленими термінами і обсягами ТО
забезпечує своєчасне виявлення і усунення несправностей у механізмах машин, а також
причин, що можуть привести до появи несправностей.
Продуктивність робіт з ТО багато в чому обумовлюється організацією і характером
технологічного процесу.
Існують два методи ТО машин – тупиковий і поточний (по розташуванню оглядових
канав на пункті технічного обслуговування і ремонту (ПТОР)) (рис. 2).
Сутність поточного методу технічного обслуговування машин полягає в
розчленуванні технологічного процесу на ряд окремих операцій, виконуваних у
визначеній послідовності. При потоковому методі всі роботи виконуються на декількох
розташованих у технологічній послідовності спеціалізованих постах, сукупність яких
утворить поточну лінію. В останні роки поточний метод ТО машин одержав широке
поширення тому, що в порівнянні з методом ТО бригадою фахівців на одному (тупиковим
методом) мав ряд переваг, але при цьому повинні дотримуватися наступні принципи:
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Попередня
дефектація
машин
в підрозділі

Заправка

Мийка и чистка

Діагностування машин, перевірочнокріпильні, регулювальні і мастильні
роботи на постах поточної лінії.
Контроль
якості
технічного
обслуговування (поточна лінія ТО)
Пост№ Пост№2

Пост№

Передача
машин в
підрозділ

Пост№..

Поточний ремонт

Рис. 2. Схема технічного обслуговування машин поточним методом
1. Основний обсяг робіт ТО виконують безупинно при послідовному переміщенні
машин на постах поточної лінії.
2. Роботи великої трудомісткості виконують поза поточною лінією.
3. Збирально-мийні роботи і дозаправлення пальним виконують до надходження машин
на поточну лінію. На поточну лінію подають машини тільки однієї марки і виконують
один вид ТО. Для переходу на ТО машин іншої марки або на інший вид ТО технологічний
процес на поточній лінії повинен бути підданий корегуванню шляхом перестановки
виконавців, переоснащенням постів або перерозподілу робіт.
4. Поточний метод вимагає забезпечення однакового часу перебування машини на
кожному посту. Неодмінною умовою виконання цієї вимоги є сувора регламентація обсягу
робіт при постійній чисельності виконавців, обумовленою трудомісткістю робіт і тактом
поста; перевищення встановленого обсягу робіт хоча б на одному посту викликає простій
на інших постах, що порушує процес поточного виробництва.
5. Машини повинні надходити на поточну лінію після виконання поточного ремонту.
На поточній лінії допускається усунення несправностей, виявлених і в процесі ТО, за умови,
що такт поточної лінії при цьому не порушиться. Якщо обсяг ремонтних робіт не дозволяє
цього зробити і несправність перешкоджає виконанню наступних робіт з ТО, то машину з
поточної лінії знімають.
6. Робота поточної лінії повинна супроводжуватися чіткою організацією робіт на
ділянках поточного ремонту і на ділянках спеціальних робіт ПТОР.
Сутність тупикового методу технічного обслуговування машин полягає у
виконанні всіх робіт на одному місці
з використанням бригади фахівців або
спеціалізованих бригад.
Найбільш розповсюдженим при тупиковому методі ТО є виконання робіт бригадою
фахівців, яка складається з механіка-регулювальника, автоелектрика, автослюсаря,
мастильника і водія машини, що обслуговується, у відповідності зі схемою розташування
робочих місць.
Виходячи з проведеного аналізу існуючої системи ТО можна виділити деякі недоліки,
протиріччя і можливі напрямки їх вирішення, які приведені в табл. 1.
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Таблиця 1
Результати аналізу системи ТО АТ
Об’єкт
Недоліки
Протиріччя
дослідження
1
2
3
викоСистема ТО АТ Роботи, які заплано- Необхідність
вані ТО, виконуються нання в повному обсязі
(рис. 2.)
не в повному обсязі інструкцій
за-водівчерез відсутність не- виготовлювачів,
обхідних матеріалів. наказів про провеЯкість виконуваних дення ТО при дотриробіт
бажає бути манні норм ЩТО – 0,5
кращою.
чол·год, ТО-1 – 3,0
чол·год, ТО-2 – 12,0
чол·год, витрата матеріалів, витрати чоловіко-годин при відносно технічно справному стані АТ.
метод Впровадження у війМетоди
і Поточний
ефективний при за- ськових частинах попринципи
побудови системи безпеченні повного точного методу утрудзавантаження поточ- нено
через
різноТО
ної лінії, строгому марочної
наявності
дотриманні графіка, машин, їх різного
розподілі
операцій технічного стану і
ТО по виконувачах, складністю виконання
коли роботи широко зазначених умов для
меха-нізовані, є гарна ефективного застосумате-ріальновання методу. Крім
технічна база, добре того, організація ТО
організоване
ускладнюється необпостачання лінії не- хідністю
виконання
обхідними матеріа- супутніх ТО ремонтлами ЗІП та істру- них
робіт
різної
ментами.
складності і трудомісткості, які будуть
збільшувати
час
обслуговування і їх
передбачити завчасно
практично неможливо.
При організації ТО
машин у військових
частинах
поточним
методом
необхідно
враховувати
умови
експлуатації машин,
склад парку, наявність
матеріально-технічної
бази, кількість спеціа-
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Напрямки
усунення
4
Технічне обслуговування
автомобільної
техніки
за
станом.

Прогнозування технічного стану агрегатів і механізмів по
результатам контролю параметрів при
проведенні ТО.

1

Задачі системи
ТО

Матеріальна база

2

Тупиковий
метод
Продуктивність робіт
і час простою машин
на
обслуговуванні
значно більше, ніж
при поточному методі. Необхідність високої
кваліфікації
обслуговуючого персоналу і наявність
універсального технічного устаткування.
Загальна тривалість
знаходження рухомого складу на ТО не
повинна перевищувати норм.

Частина
устаткування, пристосувань
і інструменту морально застаріли, через
відсутність підтримки технічної (бази)
не може бути відновленим.
Практично по військових
частинах
працездатного устаткування залишилося
20–40%, що в значній
мірі
впливає
на
якість проведеного
ТО і відповідно на
постійну готовність
АТ і її безпечну експлуатацію. Жорстка
спеціалізація устаткування по типах АТ.

3
лістів
автомобільної
служби і рівень їхньої
підготовки, а також
вимоги до бойової
готовності.
Метод простий, але не
завжди
ефективний,
хоча на сьогоднішній
день військових частинах з великою кількістю АТ стає усе
менше, тому можливе
впровадження
цього
методу з відповідними
доробками технології
процесу обслуговування.
Військова
АТ
достатньо надійна і пристосована до різних
умов експлуатації при
ефективному і технічно правильному підході до її використання, тому в мирний
час трудовитрати на ТО
ймовірно
мають
завищені значення.
Неукомплектованість
парків
обладнанням
або непрацездатність
до 60% цього устаткування ніколи не
дасть якісного обслуговування АТ...
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Продовження табл. 1
4

Обґрунтування вимог
до
універса-льного
технічного
устаткування,
номенклатури та кількості.

Можлива
зміна
системи
ТО
і
збільшення термі-нів
до проведення більш
суттєвого
обслуговування
не
змінюючи постійну
готовність АТ.

Високо
професійний обслуговуючий
персонал, що вміє
працювати
і
на
застарілому обладнанні або без нього
використовуючи
навіть підручні засоби, заміна застарілого устаткування
або ремонт того, що
мається, направляти
АТ на ТО в інші
спеціалізовані
підрозділи, організації
за відповідну плату.

1
Персонал
(обслуговуючих)
ремонтних
підрозділів

2
В даний час штатні
посади або скорочені, відсутні самі
фахівці, або особи,
що
займають
ці
посади, виконують
інші
задачі.
У
кращому
випадку
обов’язки по кваліфікованому
проведенню ТО покладаються на самих водіїв,
що не завжди можуть
об’єктивно оцінити
стан автомобіля й
обсяг
необхідних
робіт.

Документація

У
документації
відсутні типові несправності, причини
їхнього виникнення і
методи
швидкого
виявлення і можливі
способи усунення.
Постова
технологгічна карта не несе
інформації про технологічний
процес
ТО, а в більшості
випадків служить для
звіту при перевірці в
момент
виконання
операцій ТО при
відвідуванні старших
начальників.

3
При наявності штатних посад обслуговуючих і ремонтних підрозділів значній обсяг робіт припадає на водіїв, що не
мають у більшості
випадків
достатніх
навиків,
а також
практики проведення
обслуговування і ремонту (варто помітити про скорочення
терміну служби до
1-го року, що також
негативно позначиться на якості обслуговування).
Документація, яка
розміщена на ПТОР
не виконує в повному
обсязі покладених на
неї задач, підказок
персоналу.

Продовження табл. 1
4
Державне замовле-ння
фахівців, підго-товка
фахівців
безпосередньо в підрозділах,
організаціях
(розробка
програм
навчання, розраху-нок
навчального ча-су).

Розробка техніч-ної
документації
відповідно
проведеним роботам із
вказівкою
причин
виникнення
несправності, можливого способу виявлення
і
способу
усунення до деталі.

Поточний ремонт рухомого складу автомобільного транспорту державних підприємств
виконуюється на комплексних автотранспортних підприємствах, на автокомбінатах і на
базах централізованого ТО. Для АТ військових формувань – це окремий ремонтновідновлювальний батальон (ОРВБ), авторемонтнімайстерні (АРМ), гарнізонні станції
технічного обслуговування (ГСТО).
Склад і обсяг профілактичних і ремонтних робіт рухомих засобів, виконуваних
централізовано, визначаються автотранспортними підприємствами і транспортними
управліннями в залежності від умов експлуатації, розташування й оснащенності
автотранспортних підприємств, складу парку й інших факторів.
Відповідно до призначення і характера виконуваних робіт ремонт підрозділяється на:
капітальний (КР), що виконується на спеціалізованих ремонтних підприємствах;
поточний (ПР), що виконується в автотранспортних підприємствах або на станціях ТО.
Результати аналізу системи ремонту АТ приведені в табл. 2.
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Таблиця 2
Результати аналізу системи ремонту АТ
Об’єкт
дослідження
1
Система ремонту

Недоліки

Протиріччя

2

3
Відсутність системи
як такої, недостатня
кількість ремонтнообслуговуючих
спеціа-лістів,
невідповідність
правової
бази
в
області ремонту АТ.

Загальна
тривалість
перебування рухомого
складу в ТО і ремонті
(для державних автопідприємств) не повинна перевищувати
норму 0,4–0,5 дні/1000км, а
для військових частин
норм зниження бойової готовності цієї
військової частини.
Визначення
видів
профілактичних
і
ремонтних робіт, що
виконуються за рахунок робочого часу,
проводиться
автотранспортним
підприємством з урахуванням умов роботи
рухомого складу виходячи з необхідності
збільшенні тривалості
роботи
автомобіля
протягом доби.

Напрямки
усунення
4
Відновлення
системи ремонту, створення
нормативноправової бази, підготовка
кваліфікованих спеціалістів і
відповідність оплати
за виконання ремонтно-обслуговуючих робіт.

Висновок
Приведений аналіз системи ТО та ремонту АТ дозволяє визначити наступні
перспективні напрями її вдосконалення.
Обслуговування і ремонт АТ за станом:
1. Аналіз можливостей впровадження й обгрунтування ТО АТ за станом і напрямків
його реалізації.
2. Дослідження можливості прогнозування технічного стану агрегатів і механізмів за
результатами контролю параметрів при проведенні ТО.
3. Розгляд можливості зміни системи ТО й обгрунтування термінів для проведення
якісного обслуговування в умовах забезпечення постійної готовності.
4. Обгрунтування номенклатури і комплектності технічної документації для переходу
до обслуговування АТ за станом.
5. Обгрунтування періодів часу (пробігів) між ТО АТ.
6. Обгрунтування напрямків приведення у відповідність системи ремонту АТ до
впровадження ремонту агрегатним методом і переходові на ТО за станом.
Вдосконалення технологічного обладнання і
діагностичного забезпечення ремонту АТ:
1. Обгрунтування вимог до універсального технологічного обладнання для ТО і
ремонту АТ.
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2. Обгрунтування номенклатури і кількості технологічного обладнання військових
ремонтних органів на основі аналізу потоку ремонтного фонду існуючих і перспективних
зразків АТ.
3. Розробка методик розрахунку ЗІП для реалізації ремонту АТ агрегатним методом.
4. Обгрунтування вимог до матеріальної бази військових ремонтних органів з
урахуванням перспективного рівня її готовності як у стаціонарних, так і в польових умовах.
5. Дослідження перспективних напрямків підвищення ефективності діагностичного
забезпечення поточного ремонту АТ.
Підвищення кваліфікації фахівців ремонтних органів:
1. Оцінка доцільності, можливості і необхідної якості допризовної підготовки фахівців.
2. Аналіз перспективних напрямків створення нормативно-правової і технічної бази
підготовки кваліфікованих фахівців з ремонту АТ у навчальних підрозділах.
Таким чином в результаті проведеного аналізу встановлені недоліки і протиріччя
існуючої системи ТО і ремонту АТ, а також напрямки їх усунення з метою скорочення
матеріальних і трудових витрат на обслуговування і ремонт АТ без зниження якості при
підтримці необхідного рівня бойової готовності і мобільності компонентів системи
військового зв’язку.
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МОДИФІКОВАНА МЕТОДИКА ОЦІНКИ ЯКОСТІ ОБСЛУГОВУВАННЯ В
ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ МЕРЕЖАХ З ВСТАНОВЛЕННЯМ З’ЄДНАННЯ
У даній роботі висвітлюється задача аналізу телекомунікаційної мережі, яка може знаходитись як в
експлуатації, так і на етапі проектування. Вирішення даних задач проводиться з метою перевірки виконання
вимог якості обслуговування заявок на всіх інформаційних напрямках ТКМ, а саме визначення пропускної
спроможності мережі. Вдосконалено методику розрахунку пропускної спроможності мережі, за рахунок
попереднього прогнозування якості обслуговування на гілках мережі та формування розподілу навантаження з
врахуванням ефективного використання обладнання мережі.

Шлях у майбутнє неможливий без застосування нових і вже існуючих мережевих і
телекомунікаційних технологій. Глибокі зміни в техніці зв’язку та в обчислювальній техніці
приводять нас до нової епохи – інформатизації суспільства та створення глобальної
інформаційної інфраструктури (ГІІ) [1]. Для реалізації концепції ГІІ необхідне створення
або модернізація мережі, що має забезпечувати передачу інформації з заданою якістю
обслуговування. Тому питанням теорії проектування та аналізу телекомунікаційних мереж
(ТКМ) приділяється велика увага як в нашій країні так і за кордоном. Це, в свою чергу,
призводить до необхідності створення адекватних методів системної оцінки ефективності
роботи телекомунікаційних мереж.
На сьогоднішній день всі різновиди існуючих мереж можна умовно розділити на два
типи – це мережі з встановленням з’єднання і без встановлення з’єднання.
Мережі з встановленням з’єднання використовуються для передачі голосу, відео, тобто для
трафіку реального часу, який критичний до затримок і потребує виконання вимог по якості
обслуговування. Даний тип мереж використовує технології комутації каналів або
віртуальних каналів. В першому випадку займається фізична лінія (для передачі інформації),
а в другому резервуються ресурси комутаційних центрів [2].
В мережах без встановлення з’єднання не висуваються жорсткі вимоги до якості
обслуговування, а все націлено, в основному, на те щоб доставити інформацію адресату.
Також може використовуватись і повторна передача, що не допустимо в мережах з
встановленням з’єднання.
Для мереж першого типу одна з основних задач аналізу являється оцінка ефективності
їх функціонування при встановлених вимогах за якістю обслуговування. На цей час
методикам, які дозволяють отримати значення показників функціонування мереж з
врахуванням якості обслуговування абонентів, приділяється не достатньо уваги. Тому
отримання рішення такого типу задач являється достатньо актуальним.
За показник якості обслуговування в мережах з встановленням з’єднання можна
прийняти ймовірність втрат встановлення з’єднання. Згідно міжнародного стандарту
(рекомендації E 520 ITU – I) загальною задовільною якістю обслуговування трафіка
реального часу визначається ймовірністю втрат, що не перевищує 70 ‰ за середній час
найбільшого навантаження [3].
Вибір даного показника доцільний з практичної точки зору, бо висуває вимоги перед
ТКМ з боку абонента, тобто гарантує якість обслуговування абоненту.
Критерієм оцінки якості обслуговування мережі може виступати пропускна
спроможність – здатність мережі обслуговувати трафік (об’єм інформації) за одиницю часу,
на всіх інформаційних напрямках, при встановлених вимогах по якості обслуговування.
В даній статті пропонується модифікація методики оцінки пропускної спроможності
мережі [4] за рахунок введення етапу попереднього прогнозування втрат на гілках мережі, та
запропоновані пропозиції формування ПРН, які дозволяють підвищити рівень рівномірності
розподілу навантаження по елементах мережі, в процесі розрахунків.
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Введення етапу прогнозування втрат на гілках мережі дозволяє зменшити кількість
проведення ітерацій, при розрахунках, на послідуючих етапах, а саме для знаходження
орієнтовних (близьких до істинних) значень втрат на гілках мережі. Також використання
запропонованих алгоритмів, щодо розподілу навантаження з врахуванням збільшення
коефіцієнта ефективного використання каналів, дозволяє усунути невизначеності в виборі
черговості розрахунку інформаційних напрямків на третьому етапі методики [4] та
автоматизувати розрахунок.
Освітлені вище підходи дозволять зменшити кількість проведення ітерацій для
отримання результатів та підвищать точність отриманих результатів, що в сумі призведе до
зменшення часу на проведення розрахунків.
Сама методика [4], оцінки пропускної спроможності мережі, відноситься до задач
аналізу. Вона вирішується для ТКМ, яка знаходиться в експлуатації або після закінчення
проектування мережі з метою перевірки виконання вимог, що висуваються до якості їх
функціонування.
При розрахунку такого типу задач використання сформованого плану розподілення
навантаження (ПРН), як вхідних даних являється практично не можливим або розрахунки
проводяться з великими допущеннями.
Дане питання також не вирішується визначенням найкоротших шляхів по структурі
мережі відомими методами або алгоритмами. Адже, якщо для інформаційного напрямку
існують декілька рівнозначних шляхів встановлення з’єднання, за кількістю транзитних
вузлів або гілок мережі, виникають невизначеності порядку вибору шляхів встановлення
з’єднання. Тобто, саме питання формування ПРН. Ця задача вирішується шляхом
розподілення навантаження, в першу чергу, на менш завантажені гілки мережі, які задіяні в
шляху встановлення з’єднання. Тому в процесі розрахунку ми отримуємо ПРН який
забезпечує ефективне використання каналів мережі.
Сформулюємо класичну постановку даної задачі та представимо її в формальному
вигляді:
Постановка задачі
Вхідними даними для рішення задачі являються:
– структура мережі, яка задається матрицею зв’язності A = | aij |;
– ємність пучків каналів в кожній гілці mij мережі, яка задається матрицею потужності
гілок V = | Vmij |;
– величина навантаження Z = | Z g ij |, яке надходить на обслуговування в кожний ІН для
обслуговування в годину найбільшого навантаження ГНН;
Оскільки аналіз функціонування ТКМ передбачає порівняння отриманих результатів з
допустимими (нормованими) показниками якості обслуговування, то їх також необхідно
внести в початкові дані. Але якщо вимоги до якості обслуговування однакові на всіх ІН, то
нормований показник якості задається одним значенням P max . А якщо вимоги до якості
обслуговування не однакові для ІН, то показник якості обслуговування задається матрицею:
– допустимі (задані) втрати на всіх інформаційних напрямках P max =| Pgmax |.
ij

В результаті рішення задачі повинні бути визначені:
– якість обслуговування заявок q g в кожному напрямку зв’язку:
ij

ìï1 - p в системі обслуговування заявок з втратами;
q=í
(1)
ïî1 - P(t очік > τ ) в системі обслуговування заявок з очікуванням.
– пропускна спроможність кожного напрямку зв’язку:
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Yg

ij

( p ) = Z g ij *( 1 - Pg ij ).

(2)

В процесі рішення використовується ряд допущень:
1. Потік заявок, які надходять на обслуговування в кожний напрямок зв’язку, є
найпростішим;
2. Система знаходиться в стані статичної рівноваги.
3. Система приймається з втратами, тобто: q = 1 - p .
4. Втрати, які виникають в КЦ із - за зайнятості приборів обслуговування і блокувань в
комутаційному полі, малі порівнюючи з втратами із - за зайнятості каналів і гілках і не
враховуються.
5. Ймовірність заняття каналів всіх гілок мережі взаємно незалежні.
6. Час встановлення з’єднання рівний нулю.
7. Кількість можливих шляхів встановлення з’єднання, для кожного інформаційного
напрямку, приймаємо два. Причому шляхи між собою незалежні та найкоротші (по гілках
мережі), для визначеного ІН.
Рішення цієї задачі припускає виконання чотирьох етапів, кожний з яких являє собою
окрему самостійну під задачу [4]. Це:
1. Визначення сукупності шляхів передачі інформації в напрямках зв’язку.
2. Розподіл навантаження по шляхах першого вибору і визначення орієнтовних
значень якості обслуговування на гілках мережі.
3. Корекція значень ймовірності втрат і навантаження на гілках мережі.
4. Визначення
значень якості обслуговування і обслуженого навантаження в
інформаційних напрямках і порівняння з заданими вимогами.
В модифікованій методиці, оцінки якості обслуговування в телекомунікаційних
мережах з встановленням з’єднанням пропонується введення етапу прогнозування втрат на
гілках мережі замість другого етапу, представленої вище методики.
Етап 2. Прогнозування ймовірності втрат на гілках мережі.
Вихідними даними для рішення цієї підзадачі являється:
– матриця маршрутів, яка визначена на першому етапі рішення задачі M = | μ g |,
ij
де μ g – склад гілок, які входять в шлях встановлення з’єднання;
ij
– допустимі (задані) втрати на всіх інформаційних напрямках

P max =

| Pgmax
|
ij

(початкові дані).
Результатом рішення даної підзадачі являється:
– матриця орієнтовних значень втрат на гілках мережі сформована в процесі
розрахунків, а саме pm = | pmij |.
Алгоритм вирішення даної підзадачі наступний:
1. Визначається кількість гілок, які задіяні в шляхах встановлення з’єднання для
кожного інформаційного напрямку, на основі матриці маршрутів M = | μ g |.
ij

2. Знаходимо усереднений показник якості обслуговування на гілках мережі pm cp для
кожного ІН в залежності від заданої якості обслуговування Pg max та кількості гілок для
ij

кожного шляху. Для цього рівняння втрат встановлення з’єднання було перетворено до
вигляду [5]:
P max = (1 - (1 - pm cp ) x ) * (1 - (1 - pm cp ) y ) ,
g ij
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(3)

де x-m ( μ1 ) – кількість гілок в першому шляху; y-m ( μ 2 ) – кількість гілок в другому шляху;
pm cp. – усереднений показник якості обслуговування на гілках.
Дана операція виконується для можливості рекомендацій по черговості вибору ІН для
розрахунків та дозволяє точніше здійснювати вибір ІН з найбільш жорсткими вимогами до
якості обслуговування [5], [6].
3. Проводиться ранжування напрямків зв’язку в залежності від показника pm cp. (від
min pm cp. до max pm cp. ).
4. Якщо при розрахунку ІН, з найбільш жорсткими вимогами до якості обслуговування
(в порядку ранжування), використовуючи рівняння:
χ

Pg ij = Õ

k =1

nν

[1 - Õ

ν =1

( 1 - pmij )],

(4)

де χ Î kij ( kij = 1, k ) – кількість незалежних шляхів у ІН; nn – кількість гілок в n-му шляху
передачі інформації;
всі значення втрат на гілках pmij невідомі то – п. 5, ні – п. 6.
5. Привласнюється значення ймовірності втрат всім гілкам mij ІН gij , отримане в
результаті рішення (3), тобто pm cp. = pm ij . Визначені втрати p m ij на гілках заносяться в
матрицю pm = | pmij | та використовуються при подальшому розрахунку.
6. Якщо при нормуванні втрат на гілці, виходячи з рівняння втрат для ІН (4), невідома,
тобто нерозрахована, тільки одна гілка pm ij , то – п. 7, ні – п. 9.
7. Провести повторну перевірку вимог до середніх втрат на гілках для всіх ще
нерозрахованих напрямків (тільки по не розрахованих ще гілках) та переходимо до п. 4.
8. Розраховуємо значення втрат на гілках p m ij на основі рівняння (4) та вже
пронормованих (розрахованих) значень втрат на гілках мережі, які були занесені в матрицю
pm = | pm ij |. Отримані значення заносим в матрицю ймовірності втрат на гілках.
9. Розрахунки проводяться до тих пір, поки не будуть пронормовані, визначені, всі
гілки мережі, тобто сформована матриця pm =| pmij |.
На третьому етапі модифікованої методики пропонується алгоритм, який усуває
невизначеності в порядку розрахунку ІН, а також дає змогу формувати ПРН який підвищує
коефіцієнт використання каналів за рахунок рівномірного розподілення навантаження на
гілки мережі.
Етап 3. Корекція значень ймовірності втрат і навантаження на гілках мережі.
Отримані результати на попередньому етапі: ймовірності втрат на гілках мережі pm =

| pmij | являються орієнтованими, так як вони розраховані без врахування навантаження, яке
створюють основні та обхідні шляхи встановлення з’єднання. Тому необхідно провести
корекцію значень ймовірності втрат на гілках з врахуванням цього фактора.
Вихідними даними для рішення цієї задачі являються:
– матриця маршрутів M = | μ g

ij

| (перший етап);
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– ємність пучків каналів в кожній гілці mij мережі, яка задається матрицею потужності
гілок V = | Vmij |;
– величина навантаження Z = | Z g ij | (вхідні дані);
– орієнтовні значення втрат на гілках pm =| pmij | (другий етап).
Після розрахунку даного етапу ми повинні отримати значення втрат на гілках мережі
pm =

| pmij |

з допустимою мінімальною відносною похибкою. Тобто,

щоб розраховані

значення втрат відповідних гілок, при проведенні ітерацій, мали мінімальні допустимі
відхилення.
Для досягнення поставленої мети нам необхідно виконати представлений алгоритм:
1. Проводиться розбиття ІН на групи U p відповідно до матриці маршрутів M = | μ g

ij

|

(перший етап) за мінімальною кількістю гілок, які приймають участь в встановленні
з’єднання.
2. Проводиться вибірка значень навантажень з матриці навантажень Z = | Z g ij | (вхідні
дані) відповідних інформаційних напрямків g ij .
3. Проводиться ранжування відповідних ІН на основі значень навантажень на даних ІН
(від max Z g ij до min Z g ij ) в кожній групі U p та в порядку створення груп ( U1 , U 2 ,.., U p ).
4. Відповідно до визначеного порядку розрахунку обирається ІН та його основний
маршрут встановлення з’єднання з M =| μ g

ij

| ( перший етап), який є найкоротший, тобто має

мінімальну кількість гілок.
5. Якщо для напрямку зв’язку gij не існує декілька рівнозначних за кількістю гілок
основних шляхів встановлення з’єднання μ g ν ≠ μ g ν , то виконуємо п. 6, ні – п. 8.
ij

ij

6. Порівнюємо значення навантаження Z m ij - 1 , які вже присвоїли до цього моменту
гілкам, які ввійшли в склад даних шляхів встановлення з’єднання на попередніх
розрахунках.
7. Визначаємо шлях встановлення з’єднання, гілки якого мали менші значення
навантаження.
8. Визначений маршрут μ g ν ( ν ( ν = 1, kij ) визначає черговість заняття шляхів)
ij
заноситься в матрицю ПРН M PRN = | μ g ν |, як основний.
ij
9. Першій гілці обраного шляху

μgν

ij

приписується значення навантаження

Z m1 = Z g (вхідні дані), яке надходить для обслуговування в даний НЗ; другій гілці –
ij
значення Z m 2 = Z m1 (1 - pm1 ), де pm1 – ймовірність орієнтовних втрат, визначена для першої
гілки основного шляху (другий етап), а Z m1 – розраховане значення навантаження для
першої гілки; третій гілці – значення Z m3 = Z m2 ( 1 - pm2 ), де Z m2 – розраховане значення
навантаження для другої гілки, а pm2 – ймовірність орієнтовних втрат, яка визначена для
другої гілки даного шляху, Z ml = Z ml -1 ( 1 - pml -1 ), де l –кількість гілок, які входять до
складу основного маршруту.
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10. Значення навантаження Z mij гілок mij , які були визначені в процесі розрахунку
основного маршруту записується в відповідну матрицю Z m = | Z mij |.
11. Для того ж ІН ( gij ) вибирається найкоротший шлях другого вибору, тобто
обхідний шлях.
12. Якщо для g ij існує декілька рівнозначних за кількістю гілок обхідних шляхів
встановлення з’єднання: m g ijn ≠ m g n , то виконуємо п. 15, ні – п. 13.
ij
13. Порівнюємо значення навантаження Z mij - 1 , які вже присвоїли до цього моменту
гілкам, які ввійшли в склад даних шляхах встановлення з’єднання на попередніх
розрахунках.
14. Визначаємо обхідний шлях встановлення з’єднання, гілки якого мали менші
значення навантаження, виконуємо п. 15.
15. Визначений маршрут m g ijn заноситься в матрицю ПРН M PRN = | μ g ν |, як обхідний
ij
для ІН, що аналізується.
16. Першій гілці обхідного шляху приписується навантаження рівне:
Z om1 = ( Z g - Z m1 )+( Z m1 - Z m2 )+( Z m2 - Z m3 )+….+( Z ml -1 - Z ml ),
ij

(5)

де l – кількість гілок, які входять до складу основного маршруту, що аналізується.
Тобто, це навантаження рівне необслуженому навантаженню Rμ g , що виникло в
ij

результаті втрат на гілках мережі основного шляху.
Другій і наступним гілкам шляху другого вибору (обхідного шляху) розраховуються
значення навантаження так само, як для гілок шляху першого вибору (основного шляху).
17. Отримані результати, для кожної гілки mij , записується в відповідну матрицю
Z m = | Z mij |.
В відповідності з рекомендаціями інколи доцільної оперувати не математичним
очікуванням Z m навантаження, а його розрахованим Z mroz значенням, визначається
наступним чином:

Z mroz = Z m + η Z m ,

(6)

де η = 0,6724 – коефіцієнт, який враховує коливання середні значення навантаження.
Сумарне значення навантаження від кожного напрямку зв’язку являє собою
функціонуюче навантаження на гілках мережі mij .
18. Якщо проаналізовані всі ІН то виконуємо п. 19, ні то вибираємо наступний ІН
відповідно до порядку черговості п. 4.
19. За розрахованими значеннями Z m або Z mroz (при необхідності) і заданому числу
каналів в кожній гілці мережі зв’язку V =| Vmij | визначаються значення втрат на цих гілках.
Отримані значення записуються в матрицю втрат на гілках мережі pm =| pmij |.
Схема даного алгоритму представлена на рисунку 1.
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M ; pm ; Z ; V

Рис. 1. Схема алгоритму корекції значень ймовірності втрат і навантаження на гілках
мережі
121

Для отримання остаточних результатів з заданою точністю по даному етапу
виконується ітераційна процедура повторення розрахунків. Процедура розрахунків
проводиться по тому ж алгоритму. Але вхідними даними для розрахунків являються
значення втрат на гілках, що розраховані на попередніх ітераціях. Кількість ітерацій може
бути визначена значенням відносної похибки втрат відповідних гілок δ pm .
ij

В попередніх методиках [4] після проведення трьох ітерацій δ pm складала до 7 %..
ij
Тобто дані значення втрат на гілках (після ітерацій) можна використовувати для практичних
розрахунків. В модифікованій методиці зменшено кількість ітерацій при тому самому
значенню відносної похибки d p m і, як наслідок, зменшено час отримання необхідного
ij

результату. Орієнтовна оцінка виграшу часу складає 20 %.
Використання запропонованих алгоритмів, в методиці оцінки якості обслуговування в
телекомунікаційних мережах з встановленням з’єднання, виключає роботу розробника
мережі, на 2, 3, етапах. Тобто збільшується час для прийняття рішення, за рахунок
автоматизації розрахунків. Використання сформованого ПРН дозволяє мінімізувати число
гілок мережі з малим навантаженням та підвищити коефіцієнт використання мережі, а саме
підвищити ефективність використання обладнання.
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ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ДІАГНОСТУВАННЯ СКЛАДНИХ
ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ
Розглядаються можливості забезпечення необхідних показників надійності складних технічних систем
за рахунок використання компонентів штучного інтелекту (самонавчання, експертних систем, штучних
нейронних мереж, нечіткої логіки) в процесі їх діагностування.

Сучасний етап розвитку складних технічних систем характеризується великою
функціональною складністю нових зразків техніки, новими принципами побудови
функціональних блоків і вузлів, цифровою обробкою інформації, широким застосуванням
великих та надвеликих інтегральних мікросхем, що висуває на передній план проблему
забезпечення надійності їх функціонування. В свою чергу, забезпечення необхідних
показників надійності на різних етапах життєвого циклу, а саме, на етапах проектування,
виробництва та експлуатації, неможливе без інтенсивного розвитку методів та засобів
технічної діагностики складних технічних систем [1, 2].
Забезпечення необхідної надійності та діагностування технічних систем потребують
додаткових витрат, крім використання за призначенням. Тому при збільшенні вартості, як
одного з показників ефективності, загальна ефективність знижується. Але, якщо розглядати
ефективність як сукупність відповідності системи своєму призначенню, то такий показник
ефективності, як надійність, її підвищує.
Згадані особливості складних технічних систем ускладнюють процес діагностування та
зменшують його ефективність в порівнянні з раніше використовуваними системами,
побудованими на інтегральних схемах малого та середнього ступеня інтеграції.
В технічній діагностиці вже певний час чітко проявляються намагання використати
елементи і компоненти штучного інтелекту, зокрема, самонавчання та експертні системи.
Але у використанні штучного інтелекту в діагностиці технічних систем на сьогодні не
вироблено чіткої методології та відповідних стратегій. Не розглядалось і питання
взаємодоповнення компонентів штучного інтелекту в реалізації процесу тестового
діагностування та оцінка ефективності їх використання.
Із загального переліку компонентів штучного інтелекту, а саме: подання знань,
розв’язування задач, експертні системи, засоби спілкування з ЕОМ на природній мові,
навчання, когнітивне моделювання, стратегічні ігри, обробка візуальної інформації,
робототехніка та інші, для діагностування складних технічних систем найбільший інтерес
становлять самонавчання, експертні системи, штучні нейронні мережі та нечітка логіка [3].
Стратегічно при розробці систем штучного інтелекту необхідно враховувати всі
елементи, що складають процес прийняття рішення людиною – цілі, факти, правила,
механізми висновку та спрощення.
Що стосується цілей проектування засобів та процесу діагностування технічних систем,
то на першому етапі їх потрібно конкретизувати, виходячи з інформації про об’єкт
діагностування (ОД). На цьому етапі уточнюється, до якого класу відноситься задача, яку
потрібно вирішити, обираються форма і терміни опису.
Визначення фактів є однією з важливих задач. На цьому етапі, по-перше, потрібно
вибрати тільки потрібні факти, по-друге, вказати відносну важливість (вагу) факторів при
розв’язанні задачі, що дає можливість досягти поставлених цілей. Чим більша вага факту,
тим більше значення він має при розв’язанні поставленої задачі.
Після визначення загальних фактів, які необхідні для досягнення цілей, необхідно
перейти до визначення конкретних даних про ОД і відомими змінним присвоїти значення.
Факти представляються в певній формі. Ті факти, які містять конкретну інформацію, стають
даними та заносяться в базу даних. Факти і правила, які будуть використовуватись в
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подальшому процесі діагностування складних технічних систем, зберігаються в комп’ютері,
і вони представлені базою знань.
Правила, як складові штучного інтелекту, допомагають системі діагностування вірно
оцінити дані і досягти мети. Правило узагальнює декілька наявних фактів і спрощує їх
використання.
Механізм висновку може реалізуватись за допомогою способів прямого та оберненого
ланцюжків суджень. В першому випадку судження йде від даних до логічного висновку, в
другому – навпаки, а саме, коли висновок використовується для пошуку даних, які його
підтверджують.
Механізм спрощення керує пошуком додаткових правил для верифікації мети до того
часу, поки не будуть перевірені всі можливі способи досягнення мети діагностування ОД.
Крім того, механізм спрощення передбачає ігнорування непотрібних для діагностування
суджень.
На рис. 1 показані основні компоненти інтелектуалізації процесу діагностування
складних технічних систем і взаємозв’язки між ними.
Визначення цілей
проектування
засобів та процесу
діагностування

Визначення
підходів для
досягнення
цілей

Досягнення цілей за
допомогою правил і
механізму висновків

Визначення фактів
необхідних для
досягнення цілей

Одержання
конкретних
даних про ОД

Документування нових фактів для
верифікації цілей за допомогою
механізму висновків
Рис. 1
Розглянемо використання конкретних компонентів штучного інтелекту щодо
діагностування складних технічних систем.
Самонавчання. Елементи самонавчання автоматизованих систем діагностування
почали використовуватись порівняно раніше, ніж інші компоненти штучного інтелекту.
Самонавчання само по собі тісно пов’язане з навчанням і в системах технічного
діагностування доповнює його. Тобто те, що не вдається досягти безпосередньо навчанням,
намагаються досягти самонавчанням. Це робиться тоді, коли, наприклад, для опису
поведінки ОД не вистачає знань. Реалізація принципу самонавчання в системах
діагностування дозволяє оптимізувати в певній мірі пошук дефектів шляхом накопичення
знань, а також дає можливість забезпечувати необхідну зміну алгоритмів функціонування
системи.
Самонавчання систем діагностування здійснюється за певними стратегіями, зокрема,
стратегії індуктивного навчання на основі дерева прийняття рішень, аналітичного навчання,
навчання з поясненням несправностей, навчання по аналогії, навчання, яке базується на
теорії штучних нейронних мереж та ін. Найбільш привабливим є застосування комбінованої
стратегії, яка поєднує в собі елементи кількох. Крім того, позитивний ефект дає поєднання
знань експерта про несправності ОД із знаннями з математичної моделі об’єкта.
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В загальному, навчання і самонавчання систем діагностування складних технічних
систем є ефективним засобом підвищення достовірності та зниження вартості процесу
тестування. Але ще більший ефект ці компоненти дали б при комбінації їх з іншими
компонентами і елементами штучного інтелекту.
Значному підвищенню ефективності діагностування складних технічних систем сприяє
застосування експертних систем (ЕС) [4, 5]. ЕС технічного діагностування, як правило,
являють собою програмні продукти, що виконують класифікацію ОД та несправностей, котрі
виникають в них, проводять їх аналіз, видають поради та консультації і прогнозують
поведінку ОД в майбутньому. В умовах невизначеності щодо подальшого проходження
процесу діагностування або при неповноті знань про ОД, зокрема, на структурному,
функціональному чи алгоритмічному рівні, експертні системи можна використати для
прийняття рішень. ЕС органічно вписуються в процес пошуку несправностей складних
технічних систем. Вони можуть прискорити цей процес в декілька разів.
При розробці ЕС діагностування складних технічних систем в їх основу можуть бути
покладені правила-продукції і фреймові або семантичні мережі, котрі підтримують весь
об’єм доступних знань про ОД і процес діагностування. Знання в цьому випадку
представляються в модульному вигляді і легко модифікуються. Модифікація бази знань
здійснюється без модифікації програми (алгоритму) діагностування, що спрощує процес
тестування. При неможливості точної ідентифікації несправностей за причиною складності
ОД підвищується роль експертних оцінок. База знань ЕС повинна містити експертні знання,
котрими володіє вузький круг спеціалістів. Вони і повинні в подальшому використовуватись
для експертних оцінок стану ОД. База знань ЕС діагностування поповнюється також за
рахунок зворотних зв’язків між ОД і системою діагностування.
Створення експертної системи технічного діагностування вимагає вирішення ряду
задач, зокрема:
- вияснення цілей функціонування експертної системи діагностування;
- вияснення та вибір способів представлення фактів та знань з технічного
діагностування конкретного зразка техніки;
- вибір способу опису функції, що виконує ОД при тестуванні, та міри спрощення
цього опису;
- вибір способу взаємодії оператора з системою діагностування;
- вибір системи та мови програмування для реалізації експертної системи
діагностування;
- вибір методів і способів розвитку експертної системи діагностування на основі
виявлення нових та зміни існуючих правил.
Зібрані дані про діагностування ОД представляються у вигляді, зручному для наступної
формалізації знань, зокрема, у вигляді таблиць і графіків.
Штучна нейронна мережа [6] – це універсальний апроксиматор, що складається з
взаємопов’язаної сукупності простих обчислювальних елементів – нейронів. Кожен елемент
мережі функціонує за простими правилами. В більшості типів мереж вихідний сигнал
нейрону залежить від зваженої суми вхідних сигналів. В деяких нейронних мережах,
наприклад, в багатошаровому персептроні, кожний елемент імітує поведінку окремої клітини
головного мозку. В нейронних мережах інших типів, наприклад, в радіально-базисних,
функціонування елементів не пов’язано з поведінкою нервових клітин. Фундаментальною
властивістю нейронної мережі є здатність до навчання. Нейронну діагностичну модель
будують через навчання мережі по вибірці експериментальних даних. Кількість входів
нейронної мережі дорівнює числу параметрів стану. Кількість нейронів на вихідному шарі
дорівнює числу можливих причин появи несправності.
Щодо використання штучних нейронних мереж в процесі діагностування, то вони
найбільш ефективно можуть бути застосовані для розробки апаратних і програмних
генераторів тестових впливів. В технічній діагностиці складних технічних систем можна
використати штучні нейронні мережі як з оберненими зв’язками, так і без них.
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Розглянемо узагальнену структурну схему системи тестового діагностування. Вона
представлена на рис. 2.
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Рис. 2
В склад системи тестового діагностування входять блок управління (БУ), генератор
тестових дій (Г) та блок пам’яті (БП) для запам’ятовування відповідних реакцій. БУ формує
блок тест-векторів і записує їх в генератор. Після чого за командою з БУ на основі
записаного блока тест-векторів генератор формує сигнали тестових дій, які через паралельні
незалежні канали подаються на ОД. В процесі подачі на ОД сигналів тестових впливів на
його виходах з’являються сигнали відповідних реакцій, які фіксуються в БП. БП формує
блок векторів відповідних реакцій, які зчитуються БУ для подальшого аналізу. В системах
тестового комбінованого діагностування блоки Г і БП суміщаються, що дає можливість
змінювати напрямок передачі інформації на ОД в кожному такті синхронізатора. Це означає,
що в одному такті по кожному з каналів на ОД можуть подаватись тестові дії, а в
наступному, по цьому ж каналу, прийматися відповідні реакції.
На основі штучних нейронних мереж без обернених зв’язків можна будувати системи
тестування, в яких генератор та блок пам’яті однонапрямлені відносно ОД.
Але найбільший інтерес викликає побудова систем діагностування цифрових структур
на базі штучних нейронних мереж з оберненими зв’язками. Побудова таких систем дає
можливість системі самонавчатись, використовуючи еталон. Суть самонавчання зводиться
до того, що, маючи еталонний цифровий пристрій, наприклад, змонтовану друковану плату,
система при під’єднанні її в якості ОД сама генерує тест. В несправному ОД автоматично
вказується місце прояву несправностей, а їх опис заноситься в базу даних, в тому числі і тих,
що проявилися вперше. Такий підхід значно підвищує ефективність процесу діагностування
цифрових структур. Відпадає необхідність складання тесту для еталону. Автоматизуються
операції знаходження місця прояву несправностей та поповнення бази даних про
несправності.
Нечітка логіка. В багатьох ситуаціях виникає необхідність описувати різні процеси, в
тому числі і технічні, множинами, для яких про належність певної частини елементів не
можна прийняти однозначного рішення. Для технічної діагностики складних технічних
систем це можуть бути такі вирази, як „справний”, „частково несправний”, „несправний”.
Ступінчата характеристична функція „0/1” чіткої множини може переходити в неперервну
функцію належності нечіткої (фуцці) множини. З теорії нечітких множин можна записати
H = ½(x1j1), (x2j2), (xiji) ½ ,
де Н – нечітка (фуцці) множина, яка складається з елементів xi із значеннями істинності ji,
що до них відносяться.
Нечітка логіка та теорія нечітких множин [7] – це формальний математичний апарат
представлення та використання знань у вигляді природно-мовних висловлювань. Найбільш
перспективним застосуванням цієї теорії в процесі діагностування складних технічних
систем є використання систем нечіткого висновку.

126

В нечітких діагностичних системах встановлення діагнозу здійснюється шляхом
логічного висновку по нечіткій базі знань. Нечітка база знань являє собою сукупність
лінгвістичних знань-правил типу:
Якщо x1 = a та x2 = b та x3 = c, тоді D = d,

(1)

де a, b, c, d – слова або словосполучення природної мови.
В правила нечіткої бази знань сконцентровані досвід експерта та його розуміння
причинно-наслідкових зв’язків „входи-вихід”. Особливістю нечіткого висновку є можливість
встановлення діагнозу, коли в базі знань відсутній точний прецедент. Іншими словами, по
правилу (1) можна відповісти на питання: „Яким буде D, якщо x1 = більше a та x2 = менше за
b та x3 = трохи більше за c?”. Нечіткий висновок можна здійснювати при якісних
(лінгвістичних), кількісних та бінарних параметрах стану діагностуємого об’єкта.
Методи навчання нечітких систем значно розширили сферу практичного застосування
теорії нечітких множин. Навчання нечітких систем (також як і нейронних мереж) зводиться
до пошуку таких значень параметрів моделі діагностування, які мінімізують розбіжність між
бажаними та модельними результатами. Це досягається за рахунок того, що структура моделі
діагностування – нечітка база знань, є для кожної задачі діагностики унікальною, а не
універсальною, як в нейронних мережах. Наявність унікальної структури моделі
діагностування для кожного класу задач, дозволяє не тільки значно скоротити обсяг
навчаючої вибірки але і забезпечити певну робастість, тобто нечутливість моделі до
випадкових викидів початкових даних.
Таким чином при комбінації компонентів штучного інтелекту, які були розглянуті,
процес діагностування складних технічних систем в загальному може перейти на новий
рівень якості за рахунок значного підвищення ефективності, яке досягається зменшенням
витрат на розробку тестів, зменшенням часу реалізації процесу діагностування та
збільшенням глибини пошуку дефектів.
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСІВ ДІЯЛЬНОСТІ РЕСУРСАМИ
З ВИЗНАЧЕНИМ РІВНЕМ НАДІЙНОСТІ В ІНФОРМАЦІЙНОТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
В статті розглядаються моделі забезпечення процесів діяльності з визначеним рівнем надійності
відповідними ресурсами інформаційно-телекомунікаційної системи такими як канали зв’язку, сервери, сховища
даних тощо. Вирішуються задачі вибору процесів діяльності, що мають бути підтримані, виходячи з їх
важливості та кількості наявних ресурсів з урахуванням вимог до надійності функціонування процесів
діяльності в інформаційно-телекомунікаційній системі спеціального призначення.

Вступ
Ефективність функціонування інформаційно-телекомунікаційних систем (ІТС)
спеціального призначення залежить від ефективності та надійності систем управління
функціонуванням (СУФ), яка є невід’ємною і надзвичайно важливою складовою сучасних
ІТС [1]. Однією з головних задач, які вирішуються в СУФ є управління в разі виникнення
несправностей в ІТС, оскільки відмови обладнання, порушення в роботі програмного
забезпечення, а також некваліфіковані дії персоналу можуть стати причиною відсутності
доступу до частини ресурсів ІТС. Це, в свою чергу, неминуче приведе до зниження
ефективності здійснення процесів діяльності в ІТС. Тому перспективна СУФ ІТС повинна
здійснювати безперервний моніторинг та аналіз стану ІТС, і, в разі виникнення відмов
доступу до ресурсів, здійснювати ефективний перерозподіл ресурсів, що залишилися, з
урахуванням важливості процесів діяльності та вимог до надійності їх функціонування, а в
разі виявлення неполадок, що спричиняють неможливість нормальної роботи усіх процесів, –
забезпечувати функціонування найважливіших з них.
1. Постановка задачі
Сьогодні автоматизація управління зазнає впливу різноманітних тенденцій, насамперед
інтеграції слабопов’язаних застосувань, адаптації, інтелектуалізації. Інформаційні технології
(ІТ), телекомунікаційні мережі, комп’ютерна техніка постають у якості інформаційноінфраструктурної основи бізнесу. Тому перспективні СУФ ІТС повинні забезпечувати
перехід від управління окремими мережами, комп’ютерними системами та застосуваннями
до комплексного, процесно-орієнтованого управління ресурсами. В цьому напрямку
ведуться наукові дослідження, запропоновано математичні моделі і методи розподілу
обмежених ресурсів [1–3]. Але в цих працях не розглянуті питання розподілу обмежених
ресурсів для підтримки найбільш важливих процесів діяльності з забезпеченням їх
функціонування з заданою надійністю. Тому ціллю цієї статті є розробка моделей управління
розподілом обмежених ресурсів ІТС за умови забезпечення необхідного рівня надійності
функціонування процесів діяльності ІТС спеціального призначення.
2. Модель розподілу інтегрованих ресурсів
В найпростішому випадку модель розподілу обмежених ресурсів може бути
представлена у вигляді декількох процесів діяльності, що безпосередньо використовують
частину одного чи декількох інтегрованих незалежних один від одного ресурсів (рис. 1).
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Рис. 1. Модель розподілу інтегрованих ресурсів
інформаційно-телекомунікаційної системи
Введемо необхідні для опису моделей позначення:
1) Z1, ..., Zn – процеси діяльності, підтримку яких забезпечує функціонування ІТС;
2) W = (w1, ..., wn) – вектор коефіцієнтів важливості процесів діяльності Z1,..., Zn
відповідно;
3) S = (s1, ..., sn) – вектор вимог до показників надійності функціонування процесів
діяльності, наприклад, для коефіцієнта готовності – 0 < si £ 1 , для всіх i = 1,..., n;
4) R1, ..., Rm – інтегровані ресурси ІТС, необхідні для підтримки функціонування
процесів діяльності;
5) Q = (q1, ..., qm) – показники надійності ресурсів, наприклад, для коефіцієнта
готовності – 0 < q j £ 1 , для всіх j=1, ..., m;
6) P = p ij – матриця потреб процесів діяльності у ресурсах ІТС, де pij відповідає
приведеній кількості потрібного для процесу Zi ресурсу Rj чи 0, якщо ресурс не потрібен;
7) D = d ij – матриця наявності потреб процесів діяльності у ресурсах ІТС:

ì d ij = 1, якщо pij > 0,
íd = 0, якщо p = 0.
ij
î ij
8) R = (r1, ..., rm) – вектор існуючих обмежень на ресурси.
Розглянемо дискретний випадок, коли процес діяльності або підтримується в повному
обсязі, або повністю блокується.
Введемо змінну X = (x1, ..., xn):

ì1, якщо процес Z i обслуговується,
xi = í
î0, в протилежному випадку.
Тоді критерій оптимального розподілу ресурсів ІТС можна представити у вигляді:
n

max å xi × wi ,

(1)

i =1

при виконанні ресурсних обмежень:
n

å xi × pij £ r j ,

j = 1, ..., m.

(2)

i =1

Розглянемо випадок, коли процес підтримується в повному обсязі лише за умови
наявності усіх необхідних для нього ресурсів. Тоді для оцінки надійності підтримки процесу
скористаємось послідовною схемою, коли надійність системи розраховується як результат
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перемноження надійностей компонентів (в даному випадку –
застосовуються):

q = q1 × q 2 × ... × q m .

надійності ресурсів, що

(3)

При цьому розрахункова надійність має бути не менша ніж задана si для кожного
процесу.
Для того щоб звільнитись від операції множення, виконаємо таке перетворення обох
частин виразу (3):

ln q = ln q1 + ln q2 + ... + ln qm .

(4)

Враховуючи лише ті ресурси, що застосовуються для підтримки конкретного процесу,
запишемо вимоги до надійності наступним чином:
m

å xi × dij × ln q j ³ ln si , для i = 1, ..., n.

(5)

j =1

Оскільки надійність si задається в інтервалі (0, 1), права частина (5) буде завжди
від’ємна. Для тих процесів діяльності, яким буде відмовлено в обслуговуванні (xi = 0), ліва
частина (5) буде дорівнювати нулю, тобто вираз (5) буде виконуватись при будь-яких qj та si,
тобто не буде заважати відмовлятись від підтримки процесу через брак ресурсів. Для решти
процесів цей вираз буде виконувати роль обмеження по надійності.
Задача (1), (2), (5) є задачею бульового програмування і може бути вирішена
відповідними методами [4].
3. Модель розподілу визначених ресурсів
В попередній задачі між процесами розподілялись інтегровані ресурси. Недоліком
такого підходу є те, що в ньому не враховується можливість чи неможливість підтримки
якогось процесу реальними ресурсами в результаті технічних чи географічних обмежень.
Тому більш практичний інтерес має задача розподілу визначених реальних ресурсів.
Будемо розглядати інтегрований ресурс Rj як групу реальних ресурсів одного типу але
різного об’єму та надійності (рис. 2).
R11

R1

R21

R2

R12

R22

Rm2

R1k

R2k

Rmk

Z1

Rm

Rm1

Z2

Zn

Рис. 2. – Модель розподілу визначених реальних
ресурсів інформаційно-телекомунікаційної системи
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Для цього введемо необхідні для опису моделей додаткові позначення:
mj – кількість окремих ресурсів в групі Rj: j=1, ..., m;
Rjk – конкретні ресурси: j=1, ..., m; k=1, ..., mj;
rjk – об’єм ресурсу k в групі Rj: j=1, ..., m; k=1, ..., mj;
qjk – надійність ресурсу k в групі Rj: j=1, ..., m; k=1, ..., mj;
eijk – можливість підтримки процесу Zi конкретним ресурсом Rjk;

ì1, якщо може бути підтримани й,
eijk = í
î0, в протилежному випадку.
Введемо змінну yijk, що визначає закріплення визначених реальних ресурсів за
обраними
для
підтримки
процесами
для
i=1,
...,
n;
j=1,
...,
m;
k=1, ..., mj.

ì1, якщо ресурс R jk залучається до підтримки процесу Z i ,
yijk = í
î0, в протилежному випадку.
Закріплення ресурсів представимо таким виразом:
mj

å eijk × yijk

k =1

= d ij × xi , для i=1,..., n; j=1, ..., m.

(6)

Цей вираз означає що кожна потреба у ресурсах dij обраного для підтримки процесу xi
має бути задоволена одним з конкретних ресурсів, якщо цей ресурс може бути використаним
для підтримки зазначеного процесу.
За аналогієюї з (2) ресурсні обмеження матимуть вигляд:
n

å yijk × pij £ r jk , для j=1,..., m;

k=1, ..., mj.

(7)

i =1

Обмеження за надійністю за аналогією з (5) матимуть вигляд:
m

mj

åå y
j =1 k =1

ijk

× ln q jk ³ ln si , для i = 1, ..., n.

(8)

Якщо розглядати xi та yijk як змінні, то задача (1), (6), (7), (8) також є задачею бульового
програмування. Однак, слід зазначити, що у зв’язку зі збільшенням розмірності задачі у
порівнянні з попередньою, для її ефективного вирішення може виникнути потреба у розробці
ряду евристичних алгоритмів, що будуть враховувати структуру конкретної ІТС і
властивості її ресурсів.
Таким чином, розроблені моделі можуть бути використані в СУФ ІТС для розподілу
обмежених ресурсів з урахуванням вимог до надійності процесів діяльності, що дозволить
збільшити ефективність функціонування інформаційно-телекомунікаційної системи
спеціального призначення.
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ОЦІНКИ БОЙОВОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ВІЙСЬКАМИ
Для оцінки бойової ефективності системи управління військами за допомогою імовірності, яка є
безрозмірним нормованим показником, пропонується визначати апріорні імовірності pi появи різнорідних
задач на розв¢язані аналітичним методом (методом зважених сум), розраховуючи їх, виходячи зі
співвідношення переваг за вагомістю часткових показників бойової ефективності системи Фбі, а також
застосовувати інші критерії імовірнісних оцінок для оптимізації системи управління військами.

Відомо, що корисний ефект від системи управління військами досягається тільки на
циклі управління у військовий час у вигляді перемоги в розв’язаному збройному конфлікті.
Очевидно, що ця мета досягається не внаслідок однократного зусилля, а внаслідок
вирішення множини бойових завдань, виникаючих як результат декомпозиції глобальної
мети. Звідси виникає поняття бойової ефективності системи управління військами.
Під бойовою ефективністю системи управління військами розуміють міру її
пристосованості до вирішення заданого кола бойових завдань за заданий час, при певних
умовах і з якістю не гірше заданої, до досягнення поставленої мети.
Розробка і обґрунтування кількісних показників бойової ефективності системи управління військами – не математична, а найсерйозніша концептуальна проблема, що
вирішується конкретно для кожної системи і значною мірою визначає всі подальші дії і
рішення по побудові і використанню цієї системи. Помилки у визначенні таких показників
мають дуже серйозні і часто непоправні наслідки. З урахуванням даного визначення
ефективності, як міри пристосованості для досягнення мети, можна вважати, що найбільш
загальні вимоги до показників ефективності – це адекватність мети та всебічний обхват
проблеми. Показник, що задовольняє цим вимогам, є найбільш загальним і називається
показником цільової ефективності. Бажано, щоб показник цільової ефективності мав деякі
додаткові особливості [1]:
Він повинен бути єдиним (оскільки векторні показники істотно складніші у
використанні), або з мінімальним числом складових.
Повинна забезпечуватися фізична наочність і простота (бажано, щоб показник був
числом, а не функцією).
Бажані обмежені межі зміни і відповідність зростання ефективності зростанню
показника.
Вказані вимоги дещо обмежують область вибору, однак і в цих умовах формування потрібного показника залишається складною концептуальною проблемою. Її вирішення
базується на глибокому знанні предметної області і фізичної суті завдань, що вирішуються
системою.
В даний час найбільш продуктивним підходом до формулювання бойових завдань є
такий, який оцінює якість їх вирішення за допомогою імовірності. Імовірність вирішення
сформульованої задачі є безрозмірним нормованим показником. При його використанні
виникає можливість об¢єднання цих показників для різнорідних задач в один на основі
строгих положень теорії імовірності, якщо:
Поява на рішенні i-ої задачі є випадкова подія;
Вказані задачі несумісні і утворюють повну групу, тобто для апріорних імовірностей pi,
їх появи, справедливе співвідношення ∑pi = 1, i = 1,2,…,n.
На її основі показник бойової ефективності системи, призначеної для розв¢язання n
задач визначається як математичне очікування:
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n

Ф б =å рi Ф бi ,

(1)

i=1

n

де pi ≥ 0,

å р =1.
i

i=1

Апріорні імовірності рi можуть називатися ваговими коефіцієнтами (ступенем
корисності i-го показника, вагою показника та інше). Показники Фбi, i=1,2,…,n бойової
ефективності системи, які призначені для розв’язання n задач будемо вважати кількісно
сумірними, якщо вони характеризують важливість кожного з них порівняно з іншими
показниками. Показник бойової функціональної ефективності Фб може називатися
адитивною функцією корисності, утворенням суми часткових показників з множенням їх на
свої вагові коефіцієнти.
Потрібно зазначити, що отримати кількісні оцінки бойової ефективності системи
досить складно тому, що взагалі необхідна інформація надходить такими шляхами:
на основі бойового досвіду (бойова статистика підрозділів);
на основі полігонних випробувань;
внаслідок проведення вчень і штабних ігор;
статистичного моделювання на ЕОМ.
Складність отримання і порівняно мала достовірність (через обмеження статистики)
затрудняє практичне застосування цього показника.
Тому, у даній статті пропонується визначати вагові коефіцієнти pi
аналітичним
методом (методом зважених сум), розраховуючи їх, виходячи зі співвідношення переваг за
вагомістю часткових показників бойової ефективності системи Фбі.
Нехай задано перевагу за вагомістю для часткових показників бойової ефективності
системи Фбi. Причому, ця перевага задана умовою, при якій показник Фб1 вагоміший ніж
показник Фб2, а показник Фб2 вагоміший ніж показник Фб3 і інші. У цьому випадку
об’єднання часткових показників може бути здійснено за допомогою введення найбільш
вагомого – „основного” показника Фб = Фб1, тобто показник бойової ефективності системи
Фб потрібно зменшити при заданих „граничних” значеннях Фбi інших часткових показників.
Одним зі способів упорядкування часткових показників ефективності за вагомістю є
введення оцінок пріоритету kij [2]. Наприклад, 10/1 – переважна вагомість і-го показника
порівняно з j-м показником, 5/1 – значно більша вагомість, 2/1 – велика вагомість і 1/1 –
приблизно рівна вагомість. Ця інформація про ступінь порівняння (переваги за вагомістю)
показників наводиться у вигляді таблиці n´(n+1), у кожний рядок якої вноситься оцінка
пріоритетів kij, які характеризують вагомість показника Ф і відносно інших показників.
Нехай оцінка k23 = 5/1, тобто показник Фб2 має ще більшу вагомість, ніж показник Фб3.
Тоді на перетині другого рядка і третього стовпчика ставимо цифру 5, а на перетині третього
рядка та другого стовпчика ставимо 1 і т.д. У останньому (n + 1)-му стовпчику таблиці
знаходяться для кожного рядка суми S оцінок за стовпчиками.
Наприклад, розглянемо систему, яка призначена для розв’язання трьох бойових задач з
ефективністями їх розв’язання Фб1, Фб2, Фб3. Відомо, що показник Фб1 має переважну
вагомість порівняно з Фб2, а показник Фб2 має ще більшу вагомість, ніж Фб3. Інформація про
часткові показники, тобто при апріорних імовірностях появи їх на рішенні дає змогу звести
оцінки пріоритетів:
k12 = 10/1, k13 = 10/1, k23 = 5/1.
При цьому таблиця пріоритетів має вигляд:
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Фб1
0
1
1

Фб1
Фб2
Фб3

Фб2
10
0
1

Фб3
10
5
0

S
20
6
2

Для визначення апріорних імовірностей появи бойових задач на рішенні (вагових
коефіцієнтів р1, р2 і р3) з цієї таблиці визначимо їх відношення, як

pm sm
= , Sm
pi
si

max
= S, m ¹ i , а також p1 + p2 + p3 = 1,

(2)

тобто

p1 20
= ;
p2 6

p1 20
= ;
p3 2

p1 +p 2 +p3 =1.

(3)

З урахуванням (3) для визначення вагових коефіцієнтів р1, р2 і р3 маємо систему лінійних
алгебраїчних рівнянь (СЛАР):
6p1 – 20p2 = 0
2p1 – 20p3 = 0
p1 + p2 + p3 = 1,
звідки p1 = 0.714, p2 = 0.214, p3 = 0.071, тобто адитивна функція корисності має вигляд:
Фб = р1Фб1 + р2Фб2 + р3Фб3 = 0,714 Фб1 + 0,214 Фб2 + 0,071 Фб3.
Природно, що у цього показника є загальний недолік – затушовується роль задач, які
рідко зустрічаються. Так, наприклад, якщо у системі, яка розглядається, ефективність
розв’язання першої бойової задачі є Фб1 = 0,9, другої Фб2 = 0,5 і третьої Фб3 = 0,8, то при
апріорних імовірностях Р1 = 0,714, Р2 = 0,214, Р3 = 0,071 появи їх на рішенні відповідна
кінцева ефективність системи в цілому оцінюються як
Фб = р1Фб1 + р2Фб2 + р3Фб3 = 0,714×0,9 + 0,214×0,5 + 0,071×0,8 = 0,806. (4)
Таким чином, недоліком методу зважених сум є те, що компромісне та оптимальне
рішення у складі узагальненої функції корисності Фб може виявитися незадовільним за
одним з часткових показників бойової ефективності Фбi, тобто при забезпеченні
максимального значення для Фб може виявитися, що один показник компенсується за
рахунок інших, які можуть виявитися дуже великими. Для усунення цього недоліку
необхідно ввести параметр Сi, що дає змогу визначити відхилення одного з часткових
показників від адитивної функції корисності Фб:

Сi =

Ф б - Ф бi
.
Фб

(5)

Значення параметра Ci характеризує вплив показника Фбi на загальний показник
бойової ефективності системи Фб.
Так, відхилення одного з часткових показників Фб1, Фб2 та Фб3 від адитивної функції
корисності Фб згідно (5) визначимо через параметр Сi:
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С1 =

Ф б - Ф б1
Ф - Ф б2
Ф - Ф б3
= 0,117; С2 = б
= 0,38; С3 = б
= 0,00744.
Фб
Фб
Фб

Таким чином, на загальний показник бойової ефективності системи управління Фб в
першу чергу впливає показник ефективності розв’язання задачі Фб2 (С2 = 0,38), потім –
показник задачі Фб1 (С1 = 0,117) і не впливає показник ефективності розв’язання задачі Фб3
(С3 = 0,00714).
Таким чином, ефективність системи в цілому оцінюється досить високо, хоча третя
задача в ній, практично, не розв’язується. Для нас, однак, більш істотне то, що такий підхід
дозволяє оцінити бойову ефективність системи управління військами загальним скалярним
показником. Помітимо, що на бойову ефективність системи управління військами повинна
впливати автоматизація системи управління за рахунок підвищення міри її пристосованості
до вирішення бойових завдань.
За відсутності інформації про вагомість часткових показників можна припустити, що
вони рівноцінні. Це дає можливість як узагальнений показник використовувати суму
відносних відхилень часткових показників від їх оптимальних значень:

Ф бср =

n

[Ф*бi - Ф бi ]
.
Ф*
i=1
бi

å

(6)

Розв’язок задачі оптимізації з цільовою функцією, заданим виразом (6), забезпечує
одержання компромісного рішення, тобто найкращим „середнім”.
Так, наприклад, якщо у системі, яка розглядається, ефективність розв’язання першої
бойової задачі є Фб1 = 0,9, другої Фб2 = 0,5 і третьої Фб3 = 0,8, то при їх однакових потрібних
значеннях, наприклад, Ф*б1 = Ф*б2 = Ф*б3 = 0,95 появи їх на рішенні відповідна кінцева
ефективність системи в цілому оцінюються як

Ф бср =

Ф*б1 - Ф б1 Ф*б2 - Ф б2 Ф*б3 - Фб3
+
+
= 0,053+0,474+0,158=0,684 .
Ф*б1
Ф*б2
Ф*б3

В системі управління військами для отримання рішення, яке забезпечує найкраще
наближення до показника, „найбільш” віддаленого від свого оптимального значення,
необхідно розглянути узагальнені показники:
n

[Ф*бi - Ф бi ]
),
Ф*бi
i=1

Ф бmax = max(å

(7)

тобто у вищенаведеному прикладі

Ф*б1 - Ф б1 Ф*б2 - Ф б2 Ф*б3 - Фб3
Ф бmax = max(
+
+
) = 0,474 .
Ф*б1
Ф*б2
Ф*б3
У деяких випадках допускається порівнювати не показники Фбi, i = 1,2,…,n бойової
ефективності системи, а втрати за кожним з них. Втрати визначаються як різниця між Фбi і
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його оптимальною величиною Ф*бi : Ф*бi = max Фбi. При цьому адитивна функція корисності
має вигляд:
Ф’б = ∑pi [Ф*бi – Фбi], I = 1,2, …, n,

(8)

Таким чином, за допомогою поданих методів об¢єднання часткових критеріїв
оптимальності можна отримати кількісні дані про задачу багатокритеріальної оптимізації
системи управління військами.
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ОСНОВНІ НАПРЯМИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ
ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ МЕРЕЖ ЗВ’ЯЗКУ ТРЕТЬОГО ПОКОЛІННЯ В УКРАЇНІ
Стаття розкриває основні напрями і особливості впровадженню мереж зв’язку третього покоління в
Україні, що є актуальним і перспективним напрямком, так як найбільші операторські компанії зацікавлені у
впровадженні передових технологій для того, щоб задовольнити попит абонентів на новітні інформаційнокомунікаційні послуги.

Наше сьогодення – це бурхливий розвиток інформаційних і телекомунікаційних
технологій, які сьогодні повинні прискорювати розвиток економіки та соціального
середовища суспільства.
Концепція створення систем зв’язку третього покоління IMT-2000 (International Mobile
Telecommunications), розроблена з метою формування єдиного загальносвітового
інформаційного простору. Його реалізація припускає подальше злиття стільникового зв’язку
з інформаційно-телекомунікаційними і комп’ютерними технологіями, радикальне оновлення
устаткування і, як наслідок, подальше розширення спектру послуг, що надаються,
включаючи послуги високошвидкісної передачі інформації, глобального роуминга і
мультимедіа, незалежно від місцеположення абонента і швидкості його пересування [1].
До теперішнього часу на діяльність в мережах зв’язку третього покоління видано
більше 100 ліцензій, зокрема – в більшості країн Європи, що дало можливість почати
практичні роботи по розгортанню мереж 3G (3th Generation – третє покоління систем
мобільного зв’язку) для їх комерційної експлуатації. Проте сьогодні вже очевидно, що
розгортання повномасштабної мережі UMTS є виключно важливим і в багатьох аспектах
надзвичайно складним завданням, для успішного вирішення якого необхідно враховувати
наступні обставини:
– затримки з виробництвом мобільних терміналів, що задовольняють вимогам за
поданням нових послуг;
– поява нових технологій, які в рамках розгорнених систем другого покоління здатні
забезпечити надання аналогічних сервісних послуг, зокрема мультимедійних, з прийнятною
якістю і доступною ціною;
– необхідність залучення великих інвестицій для розгортання мереж 3G і тривалі
терміни їх окупності;
– успішне впровадження і широке розповсюдження бездротових технологій
широкосмугового доступу до Інтернету [2].
Еволюція мереж стільникового зв’язку неминуча, альтернативи переходу до
використання технології 3G немає і тому інтерес до впровадження мереж зв’язку нового
покоління не спадає. Постійно діють наукові семінари по обґрунтуванню та перспективах
розвитку таких мереж. Активну участь у роботі семінару беруть представники Укртелекому,
який наприкінці минулого року отримав ліцензію на впровадження мобільного зв’язоку
третього покоління. У Києві в цьому році пройшов міжнародний семінар з питань
стратегічного лідерства 3G, організований Форумом UMTS за підтримки ВАТ „Укртелеком”.
Понад сто учасників заходу, які представляють мобільних операторів, виробників та
адміністраторів, змогли оцінити український ринок мобільного зв’язку та переваги розвитку
на ньому послуг широкосмугового мобільного зв’язку 3G/UMTS.
Провідні телекомунікаційні компанії, розробники програмного забезпечення і
постачальники устаткування як і раніше пов’язують перспективи свого подальшого розвитку
з прискореним розгортанням мереж зв’язку третього покоління, розробляють нові стратегії і
бізнес-моделі для своєчасного вирішення виникаючих проблем. При цьому враховується
досвід розгортання мереж GSM, який показує, що раннє і активне впровадження мереж
зв’язку нового покоління може надати операторським компаніям важливі маркетингові і
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організаційно-технічні переваги перед конкурентами, а також набути необхідного досвіду в
області новітніх технологій.
Важливим підсумком семінарів і науково-практичних конференцій з’явилося розуміння
того, що питання впровадження мереж зв’язку третього покоління з розряду теоретичних
перейшов в практичну площину. На думку експертів, час недовіри до технологій 3G в
європейських країнах пройшов [3].
Україна, будучи частиною світової телекомунікаційної спільноти, продовжує
впроваджувати новітні технології, що сприяє зміцненню економіки, стимулює бізнес і
дозволяє удосконалювати інформаційну базу нашого суспільства.
Для сучасного етапу розвитку телекомунікаційних систем стільникового зв’язку в
Україні характерне наступне:
– одночасне функціонування систем стільникового зв’язку різних стандартів першого і
другого поколінь;
– значна концентрація абонентів в Київському, Донецькому і Харьківському та
південних регіонах країни;
– активізація діяльності найбільших операторських компаній по реалізації регіональних
проектів свого розвитку;
– перевантаженість частотного діапазону іншими системами різного призначення;
– повна відсутність конкурентноспроможнього вітчизняного устаткування;
– недоліки існуючої системи правового регулювання ринку послуг стільникового
зв’язку і хронічне відставання в розробці нормативних правових актів загального і
спеціального характеру;
– недостатній рівень цифровізації мережі зв’язку загального користування.
Проте, не дивлячись на труднощі, галузь стільникового зв’язку України продовжує
розвиватися прискореними темпами.
Таким чином, сьогодні можна констатувати, що стільниковий зв’язок України вступив в
новий етап свого розвитку і свідоцтвами цьому є:
– масовий приток нових абонентів;
– інвестиції в регіональні проекти;
– розвиток діючої і створення нової мережевої інфраструктури;
– розширення спектра послуг, що надаються, і впровадження нових технологій.
Послуги стільникового зв’язку, що надаються, дійсно стали масовими і надалі
пропозиція нових послуг може стати одним з найважливіших чинників успішної діяльності
операторських компаній на телекомунікаційному ринку.
Рішення задачі впровадження мереж зв’язку третього покоління в Україні визнане
актуальним і найбільш перспективним напрямом.
Разом із зарубіжним досвідом стратегія впровадження мереж зв’язку третього
покоління в Україні обов’язково повинна враховувати її геополітичні особливості, рівень
соціально-економічного розвитку і загальний стан телекомунікаційної галузі.
В даний час в нашій країні є не тільки передумови до розгортання мереж UMTS, але і
можливості для цього. Необхідність розгортання мереж UMTS зумовлюється зацікавленістю
найбільших операторських компаній у впровадженні передових технологій, яка у свою чергу
диктується попитом, що росте, на новітні інформаційні послуги. Зацікавленість в цьому
виявляють вітчизняні і зарубіжні інвестори, що розглядають перехід до UMTS як
стратегічний напрям розвитку свого бізнесу.
Розповсюдження 3G в нашій країні планується провести в три етапи: на першому
підключаться „дослідники”, на другому – ті, хто дізнається від них про результати
використання технології і ті, кому розширені можливості дійсно потрібні, а потім піде
масовіше підключення. На цьому етапі буде потрібно цінове маніпулювання, в якому
„Укртелеком” може мати додаткові конкурентні переваги: йому не потрібно витрачатися на
оренду каналів і додаткову організацію енергетичних майданчиків, безпроблемно також
шлюзування між сегментами мобільного і фіксованого зв’язку в рамках однієї компанії.
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Своєчасне розгортання мереж UMTS в Україні може надати унікальний шанс для
прискореного розвитку всієї телекомунікаційної галузі країни, зокрема, в області створення і
розвитку конкурентноспроможного вітчизняного виробництва устаткування мобільного
зв’язку і мультисервісної мережі зв’язку загального користування з пакетною комутацією,
що забезпечує високошвидкісний обмін інформацією по всій території країни, а також в
області розробки високопродуктивних систем білінга для здійснення розрахунків за надані
абонентам послуги передачі даних.
Успішне впровадження і динамічний розвиток систем рухомого зв’язку третього
покоління неможливе без визначення на всесвітній основі єдиних для всіх регіонів смуг
частот. У Європі для початкового етапу розгортання наземного сегмента системи UMTS в
діапазоні 2 ГГц операторам вже надані „базові” смуги частот сумарною шириною 155 МГц.
В Україні ж із-за специфіки розподілу частот цей діапазон переобтяжений
радіоелектронними засобами (РЕЗ) фіксованої служби різного призначення, особливо
поблизу адміністративних центрів, де щільність їх розміщення на квадратний кілометр може
досягати декількох сотень одиниць. Тому на етапі впровадження мереж UMTS неминуче
виникнуть проблеми електромагнітної сумісності (ЕМС) з існуючими РЕЗ різного
призначення, причому їх поєднання або проблематично, або неможливо. Для того, щоб
гарантувати своєчасне впровадження систем зв’язку третього покоління і поступальний
розвиток відповідного ринку послуг існуючий розподіл радіочастотного спектра необхідно
переглянути з подальшим проведенням комплексу організаційно-технічних заходів щодо
переводу РЕЗ, що діють, в інші діапазони частот.
Не менш важливим на сьогоднішній день є створення мережевої архітектури UMTS,
зокрема – транспортній мережі, що забезпечує можливість передачі мультимедійних
повідомлень з необхідною якістю по всій території України. З урахуванням стратегії
впровадження систем UMTS в Європі їх розгортання в Україні передбачається здійснювати
поетапно при максимальному використанні і модернізації існуючої інфраструктури мереж
зв’язку.
Разом з економічною ефективністю це повинно дозволити своєчасно вводити і
розвивати нові телекомунікаційні послуги відповідно до тенденцій зміни попиту на них з
боку користувачів.
Успішний розвиток систем зв’язку третього покоління можливо тільки при
впровадженні широкого спектра нових послуг, привабливих для великого числа абонентів в
їх повсякденному житті. В більшості своїй виникнення і подальше розповсюдження таких
послуг може здійснюватися на основі конвергенції з Інтернет – технологіями, що знайшло
своє віддзеркалення в появі такого поняття як мобільний Інтернет. Відкриваються широкі
можливості для надання мультимедійних послуг: відеозв’язок (зокрема – відеоконференції),
інтерактивне телебачення, всілякі інформаційні послуги, „мобільне” дистанційне навчання і
телемедицина, які можуть бути затребувані масовим споживачем вже найближчим часом.
Розвиток телекомунікаційних мереж в Україні важливо розглядати в поєднанні з
новітніми технологіями будівництва трафіка (комутації) мультисервісних мереж.
Стратегія розвитку телекомунікаційних мереж в найближчі роки має забеспечити
вимоги Закону України „Про телекомунікації”, де зазначено: „Основною метою розвитку та
надання загальнодоступних телекомунікаційних послуг є надання громадянам України за
регульованими державою тарифами можливості задовольнити власні потреби в
телекомунікаційних послугах…”. Дані, що характеризують доступ споживачів, – загальна
телефонна щільність, яка сьогодні в Україні становить лише 23 – 24 %, а тому
першочерговим завданням має бути надання загальнодоступних телекомунікаційних послуг
на рівні 45 – 50 %, тобто на умовах Міжнародного Союзу Електрозв’язку (МСЕ) про перехід
від Концепції загального доступу до Концепції загального обслуговування [4].
Зважений підхід України до питань впровадження мереж зв’язку третього покоління в
нашій країні дозволить уникнути ухвалення поспішних рішень і провести ретельний аналіз
всіх аспектів цього процесу. Тим самим, Україна отримала унікальний шанс врахувати на
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практиці як позитивний, так і негативний досвід зарубіжних країн. Проте, вся історія
розвитку ринку мобільного зв’язку показує, що його майбутнє визначається своєчасністю
впровадження новітніх технологій, і лише той, хто бачить цю перспективу може
претендувати на лідерство.
Впровадження мереж зв’язку третього покоління в Україні –
актуальний і
перспективний напрям. В Україні є не тільки передумови до розгортання мереж зв’язку
третього покоління, але і всі можливості для цього. Найбільші операторські компанії
зацікавлені у впровадженні передових технологій для того, щоб задовольнити попит
абонентів на новітні інфокомунікаційні послуги. Виникає новий сегмент ринку послуг
зв’язку, в якому важлива роль відводиться розробці сервісних додатків і постачанню
контента. Ринок пред’явить попит на конкурентоздатне вітчизняне устаткування мобільного
зв’язку. Буде даний могутній імпульс для розвитку мультисервісної мережі зв’язку з
пакетною комутацією, що забезпечує високошвидкісний обмін інформацією по всій
території країни. Впровадження мереж 3G сприятиме залученню населення до
інформаційного співтовариства, що є важливим політичним завданням держави.
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МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ РАЦІОНАЛЬНОЇ ПОСЛІДОВНОСТІ НАДАННЯ
ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОВІДОМЛЕНЬ ОПЕРАТОРУ СИСТЕМИ ЗАХИСТУ
У статті розглядається нове розв’язання задачі визначення раціональної послідовності надання
інформаційних повідомлень оператору системи захисту з урахуванням їх важливості, директивного та
середнього часу обробки.

Захист інформаційних систем (ІС) від мережних вторгнень (МВ) вимагає комплексного
використання різноманітних програмно-апаратних засобів захисту (антивірусні, резервного
копіювання, перевірки цілісності даних, виявлення вторгнень, мережного екранування і т.д.)
[1]. Складність системи захисту (СЗ), відповідальність за рішення щодо захисту від МВ,
особливо в ІС корпоративного характеру, обумовлює участь оперативного персоналу в
процесі управління [2–3]. Усунення невизначеності і прийняття рішень (ПР) здійснюється на
підставі аналізу змісту інформаційної моделі, що формується технічними засобами СЗ за
результатами моніторингу поточної ситуації в ІС. Масовість і територіальний розподіл
об’єктів інфраструктури сучасних ІС, інтенсивність появи множини різнотипних МВ є
підґрунтям для дослідження питань обробки потоку інформаційних повідомлень оператором
СЗ.
В залежності від покладених функцій важливість об’єкта ІС обумовлена ступенем його
впливу на безпечний стан системи взагалі, що визначає вагові коефіцієнти повідомлень від
засобів захисту об’єктів ІС. Зміст повідомлення містить дані для визначення виду МВ, ознак
відповідної ситуації, що в свою чергу дає змогу визначити директивний час обробки та
середній час аналізу повідомлення [3]. Вказані характеристики, обмежена перепускна
спроможність оператора СЗ вимагає розробки науково-методичного апарата визначення
раціональної послідовності надання повідомлень.
Рішення задачі полягає у знаходженні алгоритму, що дозволить відбирати найбільш
важливі повідомлення з найменшим часом аналізу та, відповідно, відкидати найменш
важливі з великим часом аналізу. Задача відноситься до класу задач складання оптимального
розкладу для одного оператора [3].
Дано: n – кількість видів інформаційних повідомлень, що надаються оператору СЗ для
аналізу за час Dt ; Vi – важливість повідомлення i - го виду; t a – середній час аналізу
i
d

повідомлення i - го виду; Ti – директивний час аналізу повідомлення i - го виду, i = 1, n ;
hi (t ) – величина штрафу у випадку перевищення допустимого часу аналізу повідомлення
i - го виду,

ìïVi , якщо t a > Tid ,
i
(1)
де
hi (t ) = í
ïî0, у протилежному випадку.
Необхідно знайти таку перестановку повідомлень P , P(h ) = i , щоб повідомлення
i - го виду було надано для аналізу h – м за рахунком при мінімальній величині сумарної

функції штрафу:

n

å hi (t ) ® min .

(2)

i =1

Результатом розв’язання є ранжирування послідовності повідомлень в порядку
зменшення важливості та зростання часу аналізу. Обробці підлягають повідомлення, що
увійшли у план з урахуванням допустимих втрат з загальної послідовності.
В якості обмежень і припущень можна визначити наступне: рівень кваліфікації
експертів – високий; часові показники для видів повідомлень – встановлені.
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Опис математичного апарата
1. Отримання коефіцієнтів важливості об’єктів ІС V = {V1 , ..., Vi , ..., Vn },

n

å Vi = 1 ,

i =1

Vi > 0 , i = 1, n здійснюється з використанням методу рангових оцінок [4].
Ранг елемента xi Î X – число rq ( xi ) , що характеризує значимість елемента при
формуванні властивості q . Справедливе припущення, чим більший ранг, тим більша
важливість об’єкта xi з позиції властивості q :
V
V
V V
(3)
Vi = rq ( xi ) ,
rq ( xi ) = ri , 1 = 2 ... = i = ... = n .
r1 r2
ri
rn
На підставі відношення (3) визначаються коефіцієнти важливості Vi , наприклад
r
V1 = 2 V2 і т.д. Враховуючи умову нормування коефіцієнтів:
r1

æ r
r
r ö
V1 = çç1 + 2 + ... + i + ... + n ÷÷
r1
r1
r1 ø
è

-1

,
-1

ær r
r ö
Vi = çç 1 + 2 + ... + 1 + ... + n ÷÷ ,
ri ` ø
è ri ri

(4)

-1

ær r
ö
r
Vn = çç 1 + 2 + ... + i + ... + 1÷÷ .
rn
è rn rn
ø
Для визначення коефіцієнтів Vi по (4) призначена матриця, що формується експертами
високої кваліфікації:

A=

1

a12

a13

a 21
a31

1
a32

a 23 ...a 2 n
,
1 ...a3n

a n1

an 2

a n3

...

...

...

...a1n
(5)

...

1

rj

– відносна оцінка елемента xi Î X за якісною шкалою Саати, i, j = 1, n .
ri
Матриця A діагональна, симетрична, транзитивна, що дозволяє визначити елементи всіх
рядків по одному відомому. Важливість Vi ÎV кожного об’єкта ІС xi Î X оцінюється з
позиції його ,, впливу на безпечний стан ІС – q ”.
де aij =

2. Для визначення глибини плану визначаються наступні величини:
w

M
Vi
Vi
, R2 = å
,
i =1 a × t ai
i = w +1 a × t a i

R1 = å

(6)

де R1 і R2 характеризують суму відношення важливості до часу їх аналізу для повідомлень,
що належать плану та не належать йому; a – коефіцієнт нормування для отримання
невимірних величин. Глибина плану залежить від заданого рівня втрат пов’язаних з
відкиданням менш важливих повідомлень з великим часом аналізу. Таким чином, глибина
плану w0 = w , при якому b – заданий рівень втрат :
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R2
£ b.
R1 + R2

(7)

3. Для складання оптимального розкладу в умовах часових обмежень доцільно
використовувати метод динамічного програмування. Розв’язання задачі здійснюється за
алгоритмом Сахні-Горвіца [3].
Множина повідомлень {S1 , ..., S n } розбивається на дві підмножини: U –
повідомлення, що можуть бути розв’язані за директивний час, U – повідомлення, що не
можуть бути розв’язані за директивний час. Простір рішень представляється у вигляді
двійкового дерева. Припустимо, що всі повідомлення пронумеровані в порядку зростання
d

d

d

величини директивного часу T1 £ T2 £ ... £ Tn . Всі допустимі рішення записуються у
вигляді послідовності літералів a1 , a 2 , ..., a n , де a = U або a = U . Якщо a = U , то
S i Î U і повідомлення обробляється за визначеним порядком з дотриманням величини
d

директивного часу Ti . Якщо a = U , то S i Î U і повідомлення може бути оброблено з
перевищенням часу. Всі можливі послідовності можна представити у вигляді гілок
двійкового дерева.
Кожній вершині a1 , a 2 , ..., a n дерева ставиться у відповідність пара (h, t) , де h –
сума штрафів, що викликають повідомлення у U , t – загальний час обробки повідомлень,
що належать U , тобто
h = å hi (t ) , t = å t ai .
(8)
ai = i

Пошуку

оптимального

рішення

ai =i

передує

обчислення

послідовності множин

S (0 ) , S (1) , ..., S (m ) . Кожна множина S (i ) складається з впорядкованого лексикографічним
способом набору пар

(h, t)

для кожної вершини рівня i двійкового дерева (сумарний

штраф, сумарний час виконання). Формування S

(i ) починається з впровадження перевірки:

t + t ai £ Tid .
Якщо умова виконується, то утворюються множини:

{(

(9)

)}

U = U U h, t + t ai , U = U U {(h + hi , t)},

(10)

у протилежному випадку – тільки множина U . Після перегляду всіх пар (h, t) i - го рівня

(i )

множини U і U зливаються, S = U U U .
Видалення безперспективних гілок дерева здійснюється наступним чином. Якщо
вершинам a1 , a 2 , ..., a n і b1 , b 2 , ..., b n відповідають пари (h a , h a ) та hb , t b , для

(

)

яких ha £ hb , t a £ tb , то найліпше повне рішення, що починається з a1 , a 2 , ..., a n є не
гіршим за рішення з b1 , b 2 , ..., b n . Таким чином, часткове рішення, що починається з

b1 , b 2 , ..., b n можна виключити за причиною домінування a1 , a 2 , ..., a n . Оптимальне
(n )

рішення a1 , a 2 , ..., a n відповідає парі з S
з найменшим h .
Схема алгоритму складання оптимального розкладу представлена на рис. 1.
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Рис. 1. Схема алгоритму програмної реалізації визначення оптимального розкладу
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У блоках 1–2 алгоритму здійснюється введення масивів значень важливості,
директивного та середнього часу обробки повідомлень, що входять до плану. Масиви
REZ _ V 2 n , REZ _ T 2 n призначені для відображення значень параметрів
альтернативних варіантів рішень в процесі формування двійкового дерева. На початку
роботи алгоритму масиві поточних параметрів гілок дерева дорівнюють нулю. Змінна
SUM (V [n]) містить значення суми важливості повідомлень у складі плану та
використовується для маркірування варіантів, що не задовольняють перевірці або є
безперспективними.
У блоках 3–11 реалізований механізм формування повного дерева рішень з одночасною
n
перевіркою умови (9) на кожному кроці. Поточні значення елементів масивів REZ _ V 2 ,
REZ _ T 2 n визначаються згідно з описом алгоритму (10). Якщо умова (9) не виконана,
тобто варіант незадовільний, відповідному елементу масиву надається значення
SUM (V [n]) , що в подальшому інформує про безперспективність подальшого розгляду
даного варіанту. Ідентифікація безперспективних варіантів лексикографічним способом,
пошук оптимального варіанту розкладу реалізоване у блоках 16–26. Відповідні перевірки
впроваджуються на етапі формування дерева, в залежності від поточного кроку12–14. В
n
якості оптимального виводиться значення індексу елементу масиву REZ _ V 2 , що має
найменше значення. Блок 16 реалізує відомий обчислювальний алгоритм пошуку
мінімального елемента у одномірному масиві.
Задачі складання оптимального розкладу не можуть бути розв’язані аналітичними
методами та являються NP – повними. Пошук рішення точними методами пов’язане зі
значними часовими витратами. Останнє не припустимо в процесах управління, що
наближуються до реального часу, до яких відноситься інформаційна підтримка прийняття
рішень оператора СЗ. У цих умовах доцільно використовувати ефективні наближені методи,
наприклад, динамічного програмування. Відомо два подібних алгоритму для реалізації
методу динамічного програмування щодо складання оптимального розкладу в умовах
часових обмежень: Хелда-Карпа і Сахні-Горвіца. Вибір алгоритму
Сахні-Горвіца
обумовлений його меншою складністю в порівнянні з алгоритмом Хелда-Карпа [2].
Розглянемо приклад визначення раціональної послідовності надання інформаційних
повідомлень оператору СЗ. Захисту підлягають об’єкти кордонної мережі ІС органу
управління (відділу, служби) (рис. 2). Кордонна мережа (КМ) призначена для розміщення
інформаційних ресурсів, що відрізняються за режимом доступу у складі окремого, фізичного
сегмента мережі, а також реалізації функцій захисту від МВ на мережному, транспортному
та прикладному рівні OSI. Об’єкт КМ – окрема комп’ютерна система (електроннообчислювальна машина), що призначена для виконання функцій КМ.
Захисні функції ґрунтуються на: спеціальній побудові ІС – з двома мережними
шлюзами і кордонною мережею; технології мережного екранування кордонної та
внутрішньої мережі; приховування адресного простору внутрішньої мережі (маскарад);
технології сервера-посереднику (proxy) при організації доступу у зовнішню мережу;
виведенні доступних віддаленим обчислювальним процесам ресурсів та інформаційних
служб з внутрішнього інформаційного простору ІС органу управління (відділу, служби);
розподілу ключових функцій працездатності та захисту між окремими апаратнопрограмними платформами комп’ютерних систем – об’єктами ІС [1]. Змістовний опис
об’єктів КМ:
– x1 – ,,зовнішній шлюз” – забезпечення маршрутизації мережних пакетів; екранування
кордонної мережі; функціонування служби доменних імен ІС на межі між зовнішньою і
кордонною мережею (вхід ІС);

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]
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– x 2 – ,,інформаційний сервер” – забезпечення доступу віддалених авторизованих
обчислювальних процесів зовнішньої мережі, даної ІС до файлів даних в процесі вирішення
задач управління адміністративного характеру; функціонування серверу-посереднику
контролю доступу обчислювальних процесів ІС до даних у кордонній та зовнішній мережах;
функціонування веб-серверу, файлового серверу в кордонній мережі ІС;
Зовнішня
мережа

1. ,,Зовнішній
шлюз”
2. ,,Інформаційний
сервер”

Комутатор

Система захисту
Кордонна мережа

3. ,,Поштовий
сервер”

4. ,,Внутрішній
шлюз”
Інформаційна
підтримки ПР
АРМ оператора СЗ

Внутрішня
мережа

Рис. 2. Інформаційна система, що підлягає захисту
– x3 – ,,поштовий сервер” – забезпечення відправлення, отримання повідомлень
електронної пошти віддаленими авторизованими обчислювальними процесами зовнішньої
мережі, даної ІС в процесі вирішення задач управління оперативного характеру;
функціонування в кордонній мережі ІС серверів відправки, отримання електронної пошти;
– x 4 – ,,внутрішній шлюз” – забезпечення маршрутизації мережних пакетів;
екранування і маскараду внутрішньої мережі на межі між кордонною і внутрішньою
мережею.
Засоби захисту входять до програмно-апаратного комплексу кожного об’єкта КМ, їх
кількісний та якісний склад однаковий. Управління процесом захисту здійснюється в
автоматичному режимі. Оператор здійснює контроль на підставі інформаційної моделі СЗ та
втручається в управління, коли певна задача не може бути вирішена в автоматичному
режимі. Інформаційна модель складається з множини ІП, що надходять від засобів захисту
об’єктів КМ у поточній ситуації. Важливість ІП визначається важливістю об’єктавідправника.
Припустимо, що з боку зовнішньої мережі здійснюється спроба реалізації 4-х видів МВ
з метою порушення безпечного стану кордонної мережі: використання вразливості серверу
DNS на переповнення буфера; визначення активних інформаційних служб КМ; складання
схеми КМ; використання троянської вразливості [5–6]. Серед іншого треба відмітити, що для
даних видів атак характерний етап пошуку цілі тобто спроба реалізації МВ реєструється
усіма об’єктами КМ.
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За результатами моніторингу засобами захисту поточної ситуації на мережному і
транспортному рівні OSI сформовані 16 видів інформаційних повідомлень, по 4 від кожного
об’єкта КМ.
Результати експертної оцінки важливості об’єктів КМ X представлені матрицею A :
1
3
7
5
5
1
1 7
3
3
3
A= 1
.
3
1 5
7
7
7
3
7
1
1
5
5
5
Обробка матриці здійснюється з використанням виразів (4). Так, коефіцієнти
важливості об’єктів КМ:
1
V1 =
= 0,05 ;
1+ 3 + 7 + 5
1
V2 =
= 0,2 ;
1 +1+ 7 + 5
3
3
3
1
V3 =
= 0,43 ;
1 + 3 +1 + 5
7
7
7
1
V4 =
= 0,32 .
1 + 3 + 7 +1
5
5
5
Для кожного ІП, що надійшло, відомо: об’єкт-відправник xi Î X ; важливість
повідомлення Vi ; директивний час обробки повідомлення Tid ; середній час аналізу t ai .
Характеристики повідомлень отримують на підставі експертних знань, статистичних даних,
узагальнення досвіду захисту від МВ та заносять в базу даних інформаційної підтримки.
Вихідні дані про потік ІП (таблиця 1), що надходить від технічних засобів захисту,
визначається видом повідомлення та надаються з бази даних за видом повідомлення.
Таблиця 1
i

M
xi
Vi

Tid ,

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

0,0
5
190

0,2

0,4
3
190

0,3
2
190

0,0
5
120

0,2

0,4
3
120

0,3
2
120

0,0
5
150

0,2

0,4
3
150

0,3
2
150

0,0
5
180

0,2

0,4
3
180

0,3
2
180

250

250

150

40

150

150

150

40

150

250

250

60

19
0

12
0

15
0

18
0

с

t ai
с

,

60

25
0

15
0

25
0

Враховуючи обмежену перепускну спроможність оператора СЗ необхідно відкинути
менш важливі повідомлення, що потребують значного часу аналізу. При допустимому рівні
втрат b = 0,25 глибина плану (6 –7) дорівнює 4-м повідомленням: 1, 6, 11, 16 .
За умовами ранжирування в порядку зменшення важливості та зростання часу аналізу
виділені повідомлення нумеруються в порядку зростання директивного часу: 1 – ,,6”; 2 –
,,11”; 3 – ,,16”; 4 – ,,1”.
Графічна інтерпретація формування повного дерева рішень представлена на рис. 3.
Пунктирною лінією показані гілки варіантів безперспективних рішень. Раціональним
варіантом надання послідовності повідомлень є гілка дерева зі значеннями (0,05; 140);
глибина плану 4; послідовність надання повідомлень: 11, 1, 16, 6. При цьому лише 1
повідомлення (,,спроба реалізації переповнення буфера DNS – серверу”), що надійшло від
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,,зовнішнього шлюзу” буде проаналізоване з перевищенням директивного часу, але
загальний час обробки всіх повідомлень не перевищить відведеного часу.
(0;140)
(0;80)

123

12

(0,32;80)

(0;40)

123

1

(0,43;100)
123

(0,43;40)
12

(0,75;40)

(0,0)

123

l

(0,2;100)
(0,2;40)

123

12

(0,52;40)
123

(0,2;0)

1234 (0;200)

1234 (0,05;140)
1234 (0,32;140)
1234 (0,37;80)

1234 (0,43;160)
1234 (0,48;100)
1234 (0,75;100)
1234 (0,8;40)
1234 (0,2;160)

1234 (0,25;100)
1234 (0,52;100)
1234 (0,57;40)

1

(0,63;60)
(0,63;0)

123

12

(0,95;0)
123

1234 (0,63;120)

1234 (0,68;60)
1234 (0,95;60)
1234

(1;0)

Рис. 3. Повне дерево варіантів оптимального розкладу
Таким чином, методика дозволяє значно скоротити потік інформаційних повідомлень
та зосередити увагу оператора СЗ на найбільш важливих подіях процесу захисту. Подальші
дослідження доцільно спрямувати в напрямку оцінки ефективності роботи оператора СЗ в
ході натурних експериментів із застосуванням представленої методики.
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ПАМ’ЯТКА ДЛЯ АВТОРА
Рукопис статті потрібно подавати разом із зазначеними нижче документами на
українській мові:
– актом експертизи (1 примірник);
– випискою із протоколу засідання кафедри (відділу), в якій повинна бути обгрунтована
необхідність опублікування статті, як наукової праці, що містить нові наукові результати;
– рецензіями (зовнішньою або внутрішньою) – за підписом провідного ученого, який
працює у даному напрямку досліджень;
– довідкою про автора (авторів);
– квитанцією про сплату за опублікування статті від ФЕВ інституту (для авторів
зовнішніх організацій).
Рукопис подається у двох видах: на дискеті (3,5”) і розпечатаний на лазерному принтері
(1 примірник), в текстовому редакторі — Microsoft Word-6 і вище.
Формат аркуша — А4 (210 ´ 297 мм).
Розмір полів: зліва — 25 мм, справа — 15 мм, зверху — 20 мм, знизу — 20 мм.
Стиль - normal (звичайний), інтервал між рядками — 1.0, інтервальний відступ – 1 см.
Шрифт - Times New Roman № 12, з включенням переносів.
1. Підготовка електронного варіанту статті в редакторі Word-6 і вище та особисте
редагування тексту статті.
2. Друкування варіанту статті на аркушах формату А4, згідно вимог до оформлення.
Представлення статті на розгляд відповідальному редактору (кімната № 231 управління
інституту).
3. Стаття починається з анотації, що розміщується між назвою та основним текстом
статті. Анотацію друкують курсивом, шрифт Times New Roman № 10, обсяг тексту до 8
рядків.
3. Передача статті коректору (кімната № 5 редакційно–видавничого відділу) для
вичитки та корегування. Виправлення електронного варіанту статті. Друкування
виправленого варіанту статті, отримання розпису коректора про виправлення помилок, що
були виявлені, на останньому аркуші статті.
Виправлена стаття передається разом з супровідними документами відповідальному
редактору для формування комп’ютерного макету збірника.
Не зараховуються праці, в яких відсутній повний опис наукових результатів, що
засвідчує їх достовірність, або в яких повторюються результати, опубліковані раніше в
інших наукових працях, що входять до списку основних (витяг з Постанови ВАК України
від 10.02.99 р. № 1—02/3). Статті, які містять загальновідому науково-технічну
інформацію не розглядаються і не друкуються.
В один випуск Збірника наукових праць ВІТІ НТУУ “КПІ” приймається не більше
однієї статті за темою дисертації (згідно Постанови ВАК України від 10.02.99 р. № 1—02/3).
Термін розглядання статей і формування одного Збірника наукових праць ВІТІ НТУУ
“КПІ” не перевищує 3-х місяців.
Для опублікування статей від авторів зовнішніх організацій необхідно внести по 5
(п’ять) гривень за одну друковану сторінку до фінансово-економічного відділу ВІТІ НТУУ
“КПІ” встановленим порядком.
Тексти статей і їхні копії на магнітних носіях авторам не повертаються.
Телефон для довідок: 256-22-37, внутрішній 42-37.
Електронна пошта viti@viti.edu.ua для НОВ.
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