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к.т.н. Міночкін А.І. (ВІТІ НТУУ „КПІ”)

МЕТОДОЛОГІЯ  ПОБУДОВИ  ПРИКЛАДНОГО
МАТЕМАТИЧНОГО  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  ОПЕРАТИВНОГО

УПРАВЛІННЯ  МОБІЛЬНИМИ  КОМПОНЕНТАМИ
 МЕРЕЖ ЗВ’ЯЗКУ ВІЙСЬКОВОГО  ПРИЗНАЧЕННЯ

Визначимо два підходи до розробки системи прикладного математичного
забезпечення (СПМЗ) оперативного управління (ОУ) мобільними компонентами
(МК) мереж зв’язку військового призначення (МЗВП):

1) створення СПМЗ конкретного застосування; 2) розробка застосування
засобів, на основі яких розробляється СПМЗ конкретного застосування.

Теорія і практика побудови автоматизованих систем управління (СУ)
мережами зв’язку військового призначення свідчить про те, що особливості
умов реалізації процесів ОУ для (мирного / воєнного часу, відповідної ланки
управління, театру воєнних дій, архітектури МЗВП, операційної, апаратної і
програмної платформ мережі, специфічних умов застосування, тощо) перший
підхід є дуже жорстким і, як правило, неприйнятним для реалізації.

З метою побудови СПМЗ, яка буде орієнтована на потреби ОУ мобільною
компонентою МЗВП і яку можливо органічно вбудувати в середовище реалізації
процесів ОУ, пропонується застосувати другий підхід, який базується на
комбінації методів програмної інженерії, інженерії знань та когнітивної
психології.

У відповідності з цим підходом СПМЗ оперативного управління МК
(конкретної архітектури і умов застосування) МЗВП повинна розроблятися на
основі використання спеціалізованого автоматизованого комплексу підтримки
розробки (САКПР) і еволюційно нарощуватися (перетворюватися) в процесі
реалізації свого функціонального призначення. САКПР складається із
сукупності засобів генерації СПМЗ (так званих спеціалізованих CASE - засобів),
які на основі формування необхідних функцій і задач оперативного управління
МК МЗВП забезпечують вибір адекватних методів, алгоритмів, моделей і
інформаційних ресурсів, що ними споживаються, їх комплектацію,
налагодження і еволюційну адаптацію на конкретну архітектуру МК МЗВП,
операційну, апаратну і програмну платформи, а також специфіку умов бойового
застосування мобільної компоненти за допомогою відповідних формальних
засобів і експертних компонентів [1].

CASE - засіб – це програмний засіб, який дозволяє автоматизувати процеси
життєвого циклу СПМЗ і характеризується:

- наявністю засобів для опису і документування СПМЗ;
- використанням спеціальним чином організованого сховища проектних

метаданих (даних про методи, алгоритми, моделі, прецеденти), так званого
репозиторія.
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На початковій фазі створення СПМЗ оперативного управління  МК МЗВП,
або її адаптації (модифікації) на базі САКПР повинні бути здійснені наступні
операції:

а) введення формальних специфікацій компонентів (задач, функцій
управління) СПМЗ;

б) їх обробка;
в) пошук реалізаційних методів, алгоритмів і моделей, що відповідають

введеним специфікаціям, в сховищі готових методів, алгоритмів, моделей,
знань, прецедентів;

г) компоновка СПМЗ.
Введення формальних специфікацій компонентів СПМЗ може бути

виконано:
а) шляхом безпосереднього завдання на формальній мові представлення

даних і знань (МПДЗ) про задачі і функції системи управління МК МЗВП;
б) шляхом використання експертних компонентів налагодження, які

забезпечують формування необхідного варіанта специфікації в автоматичному
режимі (шляхом здійснення діалогу “питання – відповідь”), заповнення
електронних форм і маніпуляції характеристиками методів, алгоритмів,
моделей, знань, прецедентів і модулів, які підлягають включенню в СПМЗ.

Всі компоненти, які приймають участь в процесі компоновки СПМЗ,
повинні мати уніфікований опис.

Скомпонований варіант СПМЗ адаптується під задану архітектуру
мобільної компоненти і умови її застосування  і узгоджується з конфігурацією
технічної і програмної платформи управління [3]. Така схема зберігає
адаптивність і спроможність модернізації СПМЗ, так як завжди можлива її
перекомпоновка за документацією і специфікаціях, що зберігаються в сховищі
САКПР. Це дуже важливо для умов побудови СУ мобільною компонентою
МЗВП оперативно-тактичної ланки управління.

Еволюційна побудова СПМЗ базується на двох передумовах:
1) на зростаючих можливостях технічної і програмної платформ управління

(компонентів середовища виконання);
2) на зростаючій “компетентності” сховища методів, алгоритмів, моделей,

знань і прецедентів.
Виходячи з цього, еволюційна побудова СПМЗ органічно пов’язана з

розвитком теорії і практики управління мобільними компонентами МЗВП, з
умовами і особливостями їх бойового застосування, враховує модифікації
архітектури мобільних компонент, можливості апаратної і програмної платформ
управління і дозволяє підтримувати морфологічну модель СПМЗ в стані
адекватності.

Еволюційна побудова СПМЗ починається з аналізу постановок задач
управління мобільною компонентою з урахуванням рівня архітектури МК
(рівень сенсорних елементів, мобільних абонентів, МБС, БЛА), рівня управління
(організаційний, організаційно-технологічний, технологічний), етапу управління
(планування, оперативне управління), підсистеми управління (управління
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маршрутизацією, канальним ресурсом, радіоресурсом, топологією,
енергоресурсом, безпекою), рівня моделі OSI.

Особливості бойового застосування МК МЗВП, інваріантність їх
архітектур, характеристики їх життєвих циклів дозволяють запропонувати
введення в схему реалізації еволюційної методології побудови СПМЗ полігона
спеціального прикладного математичного забезпечення (ПСПМЗ) управління
(рис. 1). Така схема дозволяє забезпечити еволюційність методології розробки
СПМЗ управління МК МЗВП при проведенні командно-штабних навчань, при
бойовому застосуванні мобільної компоненти (планування, оперативне
управління), при різних архітектурах МК і при різних варіантах життєвого циклу
СПМЗ.

Головним спеціалістом, який відповідає за функціонування ПСПМЗ і
відображення компонентів БМАМ в середовищі виконання (підсистемах СУ
МК), являється менеджер СПМЗ. Він виконує підтримку інтерфейсу ПСПМЗ,
його інформаційного сховища і здійснює встановлення, налагодження і
модернізацію модулів реалізації методів управління в підсистемах СУ
мобільною компонентою.

Посадові особи системи управління зв’язком мобільної компоненти
здійснюють постановку задач управління і оцінюють ефективність СПМЗ і
системи управління МК в цілому.

Експерти (розробники ПМЗ) виконують класифікацію задач управління, їх
формалізацію, CASE – проектування, модифікацію компонентів і оцінку
ефективності СПМЗ, та експертизу реалізації методів засобами апаратної і
програмної платформи.

Можливі два види еволюційної побудови СПМЗ, які орієнтуються: 1) на
появу нових задач управління, на перерозподіл задач між рівнями
організаційного, організаційно-технологічного і технологічного управління, 2)
на розвиток компонентів сховища інформації ПСПМЗ.
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Рис. 1. Схема реалізації еволюційної методології побудови СПМЗ

Еволюційна побудова СПМЗ, яка орієнтується на перший фактор,
починається з розробки компонентів СПМЗ рішення однієї або декількох задач
управління МК. Розробники (експерти) і посадові особи оцінюють в результаті
цієї стадії розробки систему (рис.1). Оцінювання базується  або на реальних
прецедентах управління МК МЗВП, або на прецедентах дослідження
ефективності методів і алгоритмів рішення цих задач (отриманих на модулях
середовищах виконання) і виявлених необхідностях їх модифікацій.
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Після модифікацій компонентів СПМЗ, у відповідності з результатами
оцінки, знову ініціалізується процес використання і оцінювання нового варіанта
СПМЗ.

Еволюційна побудова СПМЗ, яка орієнтується на другий фактор, повинна
базуватися на використанні засобів реалізації як ручного так і автоматичного
циклів набуття знань [2]. Ручний цикл набуття знань служить для
конструювання і супроводження статичних знань (контекстно-незалежних). Ці
знання дійсні для всіх модифікацій методів, алгоритмів і моделей управління і
стійкі протягом довгого часу. Тому для експерта (розробника) стає можливим
формування цих знань ручним способом.

Автоматичний цикл набуття знань застосовується для створення
динамічних знань. Ручний цикл починається з оцінки ефективності СПМЗ
(рис.2) посадовими особами і експертами.

Рис. 2. Алгоритм ручного і автоматичного набуття знань

Базуючись на цих оцінках, експерти змінюють статичну частину БЗН і
БМАМ. Автоматичний режим починається з запису прецедентів в БПр і
використання їх компонентом набуття знань для зміни БЗН і БМАМ. Здійснені
зміни в сховищі інформації впливають на подальший хід консультацій
посадових осіб і експертів, що призводить до підвищення ефективності СПМЗ.

Таким чином, при використанні запропонованої методології побудови
СПМЗ оперативного управління МК МЗВП життєвий цикл створення її
конкретного варіанта повинен складатися із наступних етапів (рис.3):
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Рис. 3. Схема життєвого циклу створення СПМЗ
1) Розробка прототипу СПМЗ. Розробники (експерти) в ході діалогу з

посадовими особами органів управління зв’язком, використовуючи САКПР,
аналізують моделі середовища виконання, задачі і функції управління МК і
створюють прототип СПМЗ;

2) Налагодження (розширення) прототипу СПМЗ до функціонального
варіанта, який відповідає архітектурі мобільної компоненти, характеристикам
середовища виконання, можливостям апаратної і програмної платформи
управління. Посадові особи органів управління зв’язком і менеджер СПМЗ
пропонують напрямки розвитку компонентів сховища інформації і підсистеми
формування рішень, вказують на відсутні елементи. Експерти (розробники) за
допомогою САКПР і експертних компонентів модифікують і розширюють
компоненти СПМЗ;

3) Тестування варіанта СПМЗ. Засоби моделювання САКПР дозволяють
при тестуванні відтворити різноманітні ситуації, які адекватні ситуаціям, що
виникають при оперативному управлінні МК. Таким чином, логіка роботи
СПМЗ перевіряється в тих умовах, для яких вона створювалась;

4) Супроводження і еволюційне нарощування варіанта СПМЗ. Для
реалізації еволюційного нарощування використовуються моделі середовища
виконання і експертні компоненти.

Основні особливості запропонованої еволюційної методології побудови
СПМЗ, які вирізняють її від відомих методологій розробки автоматизованих і
інформаційних систем (наприклад: методології RAD – Rapid Application
Development, швидка розробка додатків, методології SADT – Structured Analysis
and Design Technique – функціонального моделювання і інших):

1) використання єдиного методологічного підходу на основі використання
САКПР, що дозволяє уніфікувати і спростити як саму процедуру побудови так і
подальше практичне застосування СПМЗ;

2) при створенні СПМЗ пропонується застосовувати технологію, яка
базується на формалізації предметної області (елементів мобільної компоненти,
системи управління МК, задач і процесів управління) з використанням МПДЗ;
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3) її гнучкість, адаптивність і регулярність, що дозволяє:
- враховувати особливості умов реалізації процесів оперативного

управління МК;
- з єдиних позицій реалізовувати широкий спектр функціональних

можливостей, в тому числі включення в СПМЗ уже розроблених методів,
моделей і алгоритмів, які зарекомендували себе на практиці оперативного
управління мережами аналогічного призначення;

4) використання методів еволюційної адаптації СПМЗ, які дозволяють
підтримувати процес створення і удосконалення СПМЗ в ітераційному циклі
„використання - оцінювання”.

Отже запропонована методологія дозволяє адаптувати СПМЗ під задану
архітектуру МК МЗВП, умови її застосування і узгодити її конфігурацію з
конфігурацією технічної і програмної платформ управління.
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д.т.н. Романюк В.А. (ВІТІ НТУУ „КПІ”)

МОБІЛЬНІ РАДІОМЕРЕЖІ (MANET) –
ОСНОВА ПОБУДОВИ ТАКТИЧНИХ МЕРЕЖ ЗВ’ЯЗКУ

В умовах високої ймовірності локальних (регіональних) збройних
конфліктів розвинені країни світу приділяють особливу увагу вдосконаленню
систем зв’язку тактичної ланки управління [1]. Досягнення інформаційної
переваги представляється як об’єктивна необхідність успішного ходу бою
(операції).

Можна підкреслити основні особливості сучасних бойових дій:
розгортання на широкому фронті та великій глибині бойових порядків,
швидкоплинність, висока маневреність, застосування високоточної зброї,
глобальна система розвідки, нові способи ведення бойових дій, глибокі
маневрені рейди й ін.

Основними особливостями процесу управління військами, бойовими
системами і озброєнням є:

– підвищена мобільність підрозділів і частин;
– висока динаміка переміщень угруповань військ у цілому;
– розосереджене розгортання військ на територіях, розділених силами

супротивника;
– інтеграція систем зв’язку, навігації, розвідки й автоматизації й ін.;
– єдиний інформаційний простір для всіх його учасників;
– орієнтація на безпосередніх учасників бойових дій (автоматизація рівнів

батальйон – рота – взвод – окремий солдат);
– децентралізація процесів управління ресурсами мережі.
Відомо, що сучасні принципи організації зв’язку і технічне оснащення

підрозділів зв’язку ЗСУ не дозволяють цілком задовольнити потреби управління
військами в умовах сучасного бою. Основними недоліками існуючої системи
зв’язку тактичної ланки управління є : низька мобільність вузлів зв’язку пунктів
управління; невиконання вимог продуктивності, надійності, розвідзахищеності,
забезпечення радіозв’язку між мобільними абонентами; невиконання
йомовірнісно-часових характеристик інформаційного обміну; низька
автоматизація процесів встановлення, ведення та підтримки радіозв’язку;
моральна та фізична застарілість засобів радіозв’язку тощо. Тобто розробка
нових підходів по створенню системи зв’язку тактичного рівня, яка відповідала
вимогам сьогодення, є актуальною науковою проблемою.

Тому пропонується нова архітектура мобільної компоненти мереж зв'язку
ЗСУ, яка враховує: досвід розвитку тактичних систем зв’язку США; сучасні
вимоги процесу управління військами та відповідні вимоги до систем зв’язку
тактичного рівня; сучасний рівень розвитку безпровідних телекомунікаційних
технологій цивільного призначення.
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Так, в останній час, в США ведуться інтенсивні розробки по створенню
єдиної багатофункціональної інформаційно-управляючої системи [2], яка
інтегрує функції управління військами, зброєю, розвідкою, радіоелектронною
боротьбою, а також зв'язку, навігації, орієнтування й впізнання – C4ISR
(Command, Control, Communications, Computers, Intelligence, Surveillance &
Reconnaissance). Архітектура C4ISR представлена на рис. 1.

Рис. 1. Архітектура C4ISR

З 1999 року введено термін мережецентрична (network-centric) концепція
ведення бойових дій, яка визначила масштабне застосування комп’ютерів,
високошвидкісних каналів та мереж полі бою (рис. 2).

Рис. 1. Мережецентрична (network-centric) концепція ведення бойових дій

Класичний аналоговий радіозв'язок фактично вже не використовується в
корпусній, бригадній і батальйонній ланках управління військами. На зміну
йому прийшли бездротові інформаційні мережі, що дозволяють одержувати не
тільки формалізовані повідомлення про розкриті і знищені цілі, втрати, витрату
боєприпасів і пального, але й відеозображення з місця бойових дій, інформацію
від розвідувальних безпілотних літальних апаратів, літаків радіоелектронного
спостереження й спостереження за наземними цілями.

У збройних силах США пропонується поетапна реалізація програми
створення інформаційної мережі поля бою (WIN-T – Warfighter Information
Network Tactical), що передбачає реорганізацію дивізій у «комп'ютеризовані»
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(рис. 3). Метою реорганізації є зменшення бойового і чисельного складу дивізії
з одночасним зростанням її бойової ефективності за рахунок підвищення
мобільності, досягнення абсолютної переваги в інформаційному забезпеченні і
розвідувальних можливостях.
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Рис. 3. Архітектура WIN

У табл. 1 показані етапи впровадження комерційних технологій і стандартів
у системи військового зв’язку тактичної ланки управління в рамках програми
WIN-Т. На першому етапі (до 2000 року) планувалося: замінити (сполучити)
існуюче устаткування MSE/TPN (Mobile Subscriber Equipment/Tactical Packet
Network) мережі на комерційне (IP маршрутизатори, мости тощо); впровадити
комерційні рішення безпровідних ЛОМ (WLAN), які дозволять здійснювати
переміщення абонентів у межах 3-х миль; забезпечити сервіси персонального
зв’язку (PCS – Personal Communication Services); почати використання
протоколу IPv.6.

Таблиця 1
до 2000 р. 2000-2010 р. 2010 р. →

Застосування комерційних IP
протоколів
Безпровідна електронна пошта
Використання IP v.6 протоколу
Персональний радіозв'язок  (PCS)
Безпровідні локальні мережі (WLAN)
Тактичний Internet

IP телефонія
Реалізація технологій CDMA, АТМ
Високий рівень засекречування
Автоконфігурація мережі
Групова передача (multicasting)
Удосконалювання протоколу IPv.6
Розвиток WLAN

Цілком комерційна
основа.

Нові рішення
мобільності й
мережевого
керування,

мультимедійні IP
протоколи

До цього часу передбачалося об’єднати різнорідні мережі JTIDS, EPLRS,
SINGARS, NTDR у єдину – тактичний Інтернет TI (Tactical Internet) (рис. 4) за
допомогою шлюзів TMG (Tactical Multinet Gateways) і маршрутизаторів INC
(Internet Controller).
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1198 ПЕОМ
12        LAN
10 TMG
950 INC
1534 SINGARS
336 EPLRS
400 NTDR
7 підсистем АСУ

Рис. 4. Тактичний Internet
Замість різнорідних і різнотипних засобів радіозв’язку передбачається

створити уніфікований програмуємий засіб радіозв'язку SDR (Software Defined
Radio), який реалізується в програмі створення JTRS (Joint Tactical Radio
System) – рис. 5.
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Рис. 5. Конвергенція засобів радіозв’язку

Однак TI повною мірою не може забезпечити обслуговування значного
числа користувачів та обсягів переданої інформації і виконати вимоги
мобільності користувачів, оснащених комп’ютерами (зараз у дивізії близько
1200 комп'ютерів, у цілком „комп’ютеризованій” дивізії – більше 5000
комп'ютерів).

Під час другого етапу 2000-2010 р. реалізації програми WIN-T планується
реорганізація дивізій у „комп’ютеризовані” дивізії, що, як передбачається,
стануть основою Сухопутних військ ХХІ століття. Характерною рисою
„комп’ютеризованої” дивізії є оснащення її перспективними зразками
озброєння, військової техніки, АСУ військами, розвідки, ППО і тилу,
інтегрованими в одну систему. За рахунок цього буде зроблена
реструктуризація її бойових систем у бік зменшення бойового і чисельного
складу, але зі зростанням їхньої бойової ефективності за рахунок підвищення
мобільності, досягнення абсолютної переваги в інформаційному забезпеченні і
розвідувальних можливостях.

У цей період часу передбачається: модифікувати  протокол IPv.6 для
армійських умов (вирішити задачі адресації, маршрутизації, групової передачі
мови і даних та відеозображень); збільшити зони обслуговування абонентам у
безпровідних ЛОМ; уніфікувати засоби радіозв'язку; впровадити технологію
АТМ (Asynchronous Transfer Mode – асинхронний вид передачі) у
високошвидкісні транкінгові вузли HCTR (High Capacity Trunk Radio) і мобільні
базові станції, реалізовані у виді RAP (Radio Access Point).
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На третьому етапі (після 2010 р.) військові системи зв'язку цілком будуть
побудовані на основі технологій комерційних мереж. Кожен
військовослужбовець буде мати мобільний доступ для передачі в будь-який час,
у будь-якому місці мови, даних, графіки, відео за допомогою мультимедійного
переносного комп'ютера, сполученого з радіотерміналом.

В даний час швидкий ріст технологій в галузі телекомунікацій привів, з
одного боку, до випереджувального розвитку комерційних мереж, з іншого боку
– необхідність скорочення бюджетних асигнувань на оборону вимагає
впровадження цивільних технологій у військову область. Однак аналіз існуючих
стандартів (IS–54, IS–41, IS–95A) і протоколів (IPv.4, GSM MPT 1327, TETRA
тощо) стільникового та транкінгового зв’язку, безпровідних локальних показує,
що їхнє безпосереднє застосування в тактичних системах військового зв'язку
неможливе. Головна же відмінність мереж тактичного рівня – ненадійність,
тимчасовість каналів, низька їх живучість; в той же час технології, протоколи,
якість обслуговування (QoS) Інтернет розраховані на передбачувану
інфраструктуру на фізичному рівні. Комерційні протоколи оптимізовані до
стаціонарної інфраструктури (базові станції стаціонарні) і не можуть виконувати
функції адресації, маршрутизації, передачі обслуговування з однієї зони в іншу
в мережах з динамічною топологією. Вони реалізують централізовані алгоритми
управління і, крім цього, вносять значне службове навантаження на мережу.

Тому в перспективних тактичних мережах необхідно використовувати
комерційні стандарти та проводити наукові розробки з урахуванням унікальних
характеристик військової інфраструктури.

До особливостей сучасних тактичних мереж зв'язку можна віднести:
– динамічну топологію (вузли мережі мобільні, піддаються знищенню та

відмовам; канали радіозв’язку нестабільні, мають обмежені дальність зв’язку й
пропускну здатність через вплив радіоелектронної протидії супротивника,
взаємних перешкод, умов поширення радіохвиль тощо);

– обмежені потужність і час передачі абонентів, оснащених
радіотерміналами з акумуляторними батареями;

– значна розмірність мереж (сотні або тисячі елементів);
– неоднорідність елементів мережі: за мобільністю (танк, солдат, вертоліт,

літак), за рівнем продуктивності (мобільна базова станція, мобільний абонент).
В той же час основними технічними вимогами для наступного покоління

систем зв'язку є:
– інтеграція всіх видів трафіка (мова, дані, відео, відеоконференція);
– повна мобільність всіх абонентів і елементів мережі;
– забезпечення заданої якості обслуговування користувачів (QoS) на

значних географічних територіях в умовах застосування як звичайної, так і
ядерної, біологічної та хімічної зброї;

– гарантована засекреченість усіх видів інформації;
– мінімальна участь людини в питаннях планування й ведення зв'язку.
Проведений аналіз можливих варіантів побудови архітектури мереж

тактичної ланки продемонстрував переваги застосування мобільних радіомереж
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(Mobile ad-hoc networks, MANET) в порівнянні зі стільниковими чи
транкінговими мережами – стільникових (транкінгових) та МАNЕТ (рис. 6,
табл. 2).

Рис. 6. Відмінності побудови стільникових (транкінгових) та мобільних радіомереж

MANET – динамічна архітектура побудови мереж, яка самоорганізується та
не містить базових станцій і фіксованих маршрутів передачі інформації [3]. Під
вузлом мережі розуміється термінал (переносний комп'ютер, персональний
секретар, сенсорний пристрій, робот й ін., оснащені радіомодемом), який
виконує функції хоста та маршрутизатора. У даних мережах топологія
випадкова, всі її елементи можуть бути мобільними, принцип організації

Таблиця 2
Характеристика Стільникові мережі Транкінгові мережі Мобільні радіомережі

Фіксована стільникова: фіксовані зони
обслуговування, стаціонарні базові станції

Архітектура Використання
стаціонарної мережі

загального користування

Використання
фіксованої мережі для

з’єднання базових
станцій

Відсутність фіксованої
інфраструктури, кожен вузол

являє собою ретранслятор
(маршрутизатор)

повідомлень

Тип топології Статична (базові станції статичні)
Випадкова, високо динамічна,

адаптація топології до умов
функціонування

Дуже великий Значний
Час

розгортання
Необхідний етап

проектування
(планування) мережі

Необхідний етап
планування мережі

Швидке розгортання,
самоорганізація мережі,

легке нарощування

Тип управління Централізований,
наявність окремої (виділеної) мережі управління

Децентралізований,
не має виділеної мережі

управління
Мобільність Мобільні тільки абоненти в межах зон покриття

стаціонарними базовими станціями
Мобільні всі елементи

мережі
Живучість Дуже низька Дуже висока

Розвід захищеність Низька Висока
Швидкість перед. Мала – GPRS (од.-дес. Кб/с) Висока до Гб/c

Сфера
Застосування

Тилові підрозділи,
антитерористичні операції

Поле бою,
надзвичайні ситуації

передачі інформації – комутація повідомлень (пакетів), тип управління
децентралізований.

Вже зараз можна навести приклади використання безпровідних локальних
та міських мереж цивільного призначення, які ґрунтуються на використанні

Стільникові та транкінгові мережі

Стаціонарна
мережа Базова станціяБазова станція

Центр управління

Окрема мережа

МАNЕТ
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протоколів IEEE 802.11, Bluetooth тощо [3]. Подальший розвиток безпровідних
технологій передбачає введення мережі МАNЕТ, як складової мереж зв’язку
четвертого покоління 4G – стільниково/мобільні (гібридні) мережі (рис. 7).

Рис. 7. MANET – технологія четвертого покоління

Основні концептуальні заходи створення 4-го покоління мереж зв’язку (4G)
(рис. 8): підвищена пропускна здатність; збільшена кількість користувачів в
комірці; мала вартість передачі; сумісність з існуючими системами; малий час
реакції; основа протокол ІР v.6; единий інтерфейс для всіх видів звязку;
підвищена мобільність; підтримка мультимедійних додатків; безшовна
зв’язність; Підвищена секретність; підвищений та гарантований (QоS) сервіс;
глобальний роумінг; стандартизація відкритих інтерфейсів; самоорганізація
мережі [2].

Рис. 8. Еволюція 4G
Основні характеристики існуючих протоколів канального рівня

бездротових мереж наведені в табл. 3. Переваги мають протоколи IEEE 802.11,
IEEE 802.16, які після певної модифікації можуть бути застосовані в тактичних
радіомережах. Тобто вже існують певні комерційні технології (стандарти)
канального та фізичного рівнів моделі OSI, які можуть являти собою основу для
створення мобільної компоненти тактичних мереж зв’язку ЗСУ.

4G

WLANCELLUAR

802.11 802.16 802.20UMTS R8LTE

UMB

CDMA2000

UMTS
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Таблиця 3
Протокол канального рівняОсновні

характеристики IEEE 802.11  IEEE 802.16 HiperLAN 2 Bluetooth
Частота (ГГц) 2.4 / 5.1 2 – 66 5.1 2.4
Відстань (м) До 500 / до 100 100 – 20000 До 250 10…100

Швидкість передачі в каналі Мб/c 1 / 2 / 11 / 54 120 54 0.7…1
Метод доступу до каналу DFWMAC

(CSMA/CA)
OFDMA/TDMA /

TDD
Polling / TDD

Тип управління,
Організація мережі

Децентралізоване,
всі вузли одного

рівня

Зонове (кластерізація мережі),
централізоване управління ресурсами в

кожній зоні (пікомережі)
Мобільність вузлів Легко реалізується

на мережевому рівні
Ускладнена, викликає необхідність

 перебудови зон мережі
Пропускна спроможність мережі Обмежена

взаємними завадами
Визначається конфігурацією мережі, час

реконфігурації мережі – значний

Мобільна компонента покликана забезпечити інформаційний обмін в
інтересах усіх військ, що діють в тактичній зоні незалежно від їхнього
підпорядкування і задач, які вони виконують. Передбачається, її архітектура
буде неоднорідною, ієрархічною, яка складається з трьох основних рівнів (рис.
9): 1-й – мобільні радіомережі низової ланки управління; 2-й – мережі мобільних
базових станцій (МБС), що утворять опорну мережу; 3-й – повітряна мережа,
яка може бути реалізована на безпілотних літальних апаратах [1]. Додатковий
нульовий рівень можуть утворювати сенсорні мережі (мережі телеметрії).
Створення кожного рівня передбачає поліпшення показників якості
функціонування всієї системи зв’язку. Кожен рівень мобільної компоненти
використовує свій піддіапазон частот.

2-й рівень – мобільні
базові станції

1-й рівень –
мобільні радіомережі

низової ланки

3-й рівень –
мережа на БЛА

0-й рівень –
сенсорні мережі

Рис. 9. Перспективна архітектура мобільної компоненти
Основні характеристики складових мобільної компоненти наведені в

таблиці 4. Перший рівень (рис. 10) являє собою сукупність MANET низової
ланки управління. Мобільні абоненти (солдат, танк, вертоліт тощо) оснащені
радіотерміналами (переносними комп'ютерами із прийомопередавачами), які
реалізують функції маршрутизації. Абоненти здійснюють інформаційний обмін
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безпосередньо між собою або використовують ретрансляцію (маршрутизацію)
повідомлень. В якості ретранслятора (точніше маршрутизатора) може виступати
будь-який мобільний абонент свого рівня або мобільна базова станція – елемент
другого рівня ієрархії, що перебуває з ним в межах радіозв’язності.

Таблиця 4
Основні

Характеристики
Бойова
MANET

1-го рівня

Мережа МБС –
MANET 2-го

рівня

Сенсорні
мережі –
MANET

 0-го рівня

Мережа на БЛА
–  MANET 3-го

рівня

Розмірність Сотні-тисячі Десятки Сотні-тисячі Десятки
Принцип

організації та
побудови

Самоорганізація мережі, комутація пакетів,
кожен вузол – маршрутизатор інформаційних повідомлень

Мобільність Висока Низька Низька Дуже висока
Тип та спосіб
Управління

Розподілений,
технологічни

й

Зоновий,
організаційно-
технологічний

Розподілений,
(ієрархічний)
технологічний

Зоновий,
організаційно-
технологічний

Способи
розподілу радіо

ресурсу

Випадковий Детермінований,
гібридний

Випадковий Детермінований

Потужність
передавача
терміналу;

відстань зв’язку та
швидкість

передачі (залежать
від частоти,
потужності

передавача, типу
антени тощо)

Солдат – Од.
Вт, до 1 км;

транспортний
засіб –20 Вт,
декілька км;
0.01 – 1 Мб/c

Десятки Вт; до 10
км; між МБС > 20
Мб/c (радіоканал),

між МБС >100
Мб/c

(оптичний канал);
між МБС-МА –
0.01-1 Мб/c; між

МБС-БЛА >20 Мб/c

Визначається
типом

сенсорів;
(для наземних –

мВт,
сотні метрів
>0.01 Мб/c)

Десятки Вт;
десятки км;

>20 Мб/c

МА

Мобільний
абонент

МА

МА МА МА МА

МА

МА

МА

МА

МА

МА

Рис. 10. MANET 1-го рівня

Переваги мобільних радіомереж очевидні: відсутність етапу планування
(можливість самоорганізації), швидке розгортання, децентралізоване управління
(дуже висока живучість), робота в русі всіх елементів мережі тощо (табл. 5).

Таблиця 5
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Переваги
(недоліки)

За рахунок чого досягнуто

(+) Висока
живучість,

мобільність всіх
елементів мережі

Управління мережею – децентралізоване, здатність до
самоорганізації. Кожний вузол – маршрутизатор,

адаптація до умов функціонування

(+) Висока
швидкість
передачі в

радіоканалі –
потенційно Гб/с

Зсув діапазону частот (сотні Мгц, од. ГГц).
Напрямки вдосконалення: адаптація протоколу IEEE
802.11 до тактичних вимог (QoS, пріоритети тощо),

оптимізація використання радіоресурсу (еволюція OFDM
(Orthogonal Frequency-Division Multiplexing)), спрямовані

антени (інтелектуальні фазові решітки), застосування
технології MIMO (Multiple Input Multiple Output)

(+) Висока
продуктивність

мережі

Застосування нових ефективних методів управління
мережею (методів: маршрутизації, управління

топологією, управлінням енергоресурсом тощо),
введення додаткових мережевих рівнів (мобільних
базових станцій, безпілотних літальних апаратів,

супутників)
(–) Незначна

відстань
безпосереднього

зв’язку

Зв’язок в умовах прямої видимості – дальність зв’язку
залежить від частоти, потужності, типу антени тощо.

Недолік усувається використанням за рахунок
маршрутизації

(+) Передача
різних

видів трафіку

Застосування нових протоколів канального та
мережевого рівнів (протоколів підтримки заданої якості

обслуговування – QoS)
(+) Маршрутизація Застосування нових ефективних методів маршрутизації

(+) Висока безпека Застосування гібридних систем захисту (симетричних та
асиметричних), створення розподілених трастових

центрів, систем виявлення вторгнень, використання HIP
(Host Identify Protocol)

(+) Висока
завадозахищеність

Використання широкосмугових сигналів (метод
частотних стрибків – FHSS, метод прямої послідовності –

DSSS), в перспективі застосування гібридних схем
розподілу ресурсів (FDMA/TDMA/CDMA)

Визначено вимоги до перспективних радіозасобів (рис. 11):
– висока пропускна здатність радіоканалу ( > 200 Кб/c);
– багатодіапазонність і багатофункціональність (FDMA/TDMA/CDMA);
– здатність програмування всіх видів і режимів роботи;
– автоматизація процесів ведення зв’язку (режим “включив та працюй” –

Plug-and-Play) та можливість самоорганізації мережі;



25

– інтелектуальність, децентралізованість й оптимізація функцій управління
мережевими ресурсами (маршрутизація, навантаження, топологія, радіоресурс,
безпека й т.д.) [4];

– робота з різними видами трафіка (мова, дані, відео);
– наявність системи позиціювання, спрямованих антен, робота в русі;
–  модульність виконання, відкрита архітектура, низьке енергоспоживання.

Рис. 11. Потенційні можливості використання 4G технологій
В той же час існують вагомі труднощі створення мобільних радіомереж –

необхідність рішення значної кількості наукових проблем (маршрутизація,
розподіл радіоресурсів, управління потужністю, управління топологією,
децентралізоване управління, безпека, забезпечення заданої якості передачі
інформації тощо) при обмеженнях ресурсу радіотерміналу (за ємністю пам'яті,
продуктивністю процесора, енергоємністю батареї). Пропозиції щодо частини їх
рішення можуть бути знайдені в роботах [4 – 11].

Другий рівень мобільної компоненти (рис. 12) утворює мережа мобільних
базових станцій (наземна магістральна мережа). Вона призначена для
поліпшення якості зв’язку, а насамперед, підвищення продуктивності мобільної
компоненти та надання заданої якості обслуговування абонентів (QoS). Кожна
мобільна базова станція є вузол (шлюз) комутації, який за допомогою наявних
засобів передачі:

1. Створює саму мережу МБС за принципами MANET (а не за принципами
стільникової чи транкінгової мережі!) з використанням спрямованих антен. Для
функціонування мережі МБС в режимі MANET необхідно вирішувати задачі
динамічного формування (переформування) топології мережі, маршрутизації,
розподілу радіоресурсів (найбільш доцільніше використовувати детерміновані
методи розподілу радіоресурсів) тощо [10]. Також для збільшення
продуктивності та розвідзахищеності мережі МБС можливе використання
засобів оптичного діапазону – лазерних систем передачі.

2. Забезпечує доступ мобільних абонентів до використання ресурсів мереж
мобільних базових станцій та безпілотних летальних апаратів (БЛА).

Швідкість до 250 км/г

5 км
30 км

1 Гб/сек
100 Мб/сек
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Зони обслуговування
мобільних абонентів

Мобільна
базова станція

Земна магістральна мережа

Мобільні абоненти

Рис. 12. Мережа мобільних базових станцій (MANET 2-го рівня)

Додатковою складовою мобільної компоненти можуть служити сенсорні
мережі (0-рівень), що забезпечують прийом і передачу розвідувальної
інформації про супротивника та видачу її органам управління військами та
зброєю. Сенсорні пристрої являють собою інтегровану платформу, яка поєднує
можливості сенсорів (зовнішніх датчиків, що реєструють сукупність параметрів
– акустичних, вібраційних, радіаційних, хімічних, біологічних тощо) з
мікрокомп'ютерами, які з'єднані у бездротову мережу. Принцип побудови:
децентралізоване управління (для сенсорних мереж значної розмірності –
ієрархічне). Класифікація сенсорних мереж приведена на рис. 13.

Сенсорні мережі

По мобільності По організації

- стаціонарні
- рухомі (роботи)

По середовищу моніторингу

- наземні
- повітряні
- морські

- децентралізовані
- іерархічні

По параметру моніторингу

- акустичні
- хімічні
- тощо

Рис. 13. Класифікація сенсорних мереж
На рис. 14 наведений приклад функціонування наземних стаціонарних

сенсорних мереж: виявлення сенсорами руху танку супротивника, передача
координатної інформації (по сенсорній та інших мережах) засобам враження
(наприклад, бойовому вертоліту) та знищення танка.

Рис. 14. Застосування наземної стаціонарної сенсорної мережі

Для зв'язку між географічно розділеними угрупованнями військ (зонами
мережі) або підвищення надійності зв'язку між МБС та продуктивності
мобільної компоненти створюється верхній рівень – повітряна магістральна
мережа, яка може бути реалізована на безпілотних літальних апаратах (літак,
дирижабль) – рис. 15.
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Повітряна магістральна мережа

БЛА2

БЛА1

БЛА3 БЛА4

Зони покриття

Δf1

Δf2

Δf3

Δf4

Рис. 15. Мережа на БЛА (MANET 3-го рівня)

Кожен БЛА оснащений двома типами радіозасобів з використанням
спрямованих антен: 1-й – для зв’язку з МБС або виділеними абонентами; 2-й –
для обміну інформацією із сусіднім БЛА. БЛА об’єднані у мережу повітряних
вузлів комутації повідомлень (пакетів) з реалізацією функцій маршрутизації:
збір (розсилання) маршрутної інформації, її зберігання, обчислення маршрутів,
передача пакетів за маршрутами двох типів. Перший тип маршруту обумовлює
ретрансляцію трафіка в межах своєї зони. Другий тип – між різними (m-n)
зонами: абонентi-МБСm-БЛАm-…-БЛАn-МБСn-абонентm. Переваги застосування
мережі БЛА полягають у наступному:

1. Забезпечується зв’язність між географічно розділеними угрупованнями
військ (зонами мобільної компоненти).

2. Підвищується надійність зв'язку між МБС у межах однієї зони за
рахунок появи альтернативних незалежних маршрутів передачі.

3. Підвищується продуктивність мережі за рахунок: використання
радіоканалів між БЛА з більшою пропускною здатністю в порівнянні з
радіоканалом МБС-МБС, ефективність керування мобільним компонентом
(зменшується обсяг переданої службової інформації й зменшується час її збору
[6]), скорочення в кілька разів довжин маршрутів передачі інформації й т. д.

4. Забезпечується задана якість обслуговування абонентів (QoS) за рахунок
застосування детермінованих протоколів множинного доступу [5].

5. Забезпечується дистанційний збір розвідувальної інформації або її
знімання з датчиків сенсорних мереж.

Висновки
1. Система зв'язку тактичної ланки розвивається в напрямку застосування

відкритої архітектури, впровадження новітніх телекомунікаційних технологій,
які застосовуються у комерційних системах зв'язку.

Існуючі цивільні технології (фізичного та канального рівнів) безпровідних
мереж зв’язку являють собою основу для створення мобільних радіомереж
тактичного рівня.

2. Запропонована нова архітектура мобільної компоненти систем
військового зв’язку – 3-х рівнева ієрархія неоднорідних мобільних радіомереж
(мобільних абонентів – мобільних базових станцій – безпілотних літальних
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апаратів) типу MANET. Реалізація кожного її рівня (за принципами побудови
MANET) дозволить значно покращити якість функціонування системи зв’язку
та параметри інформаційного обміну. Однак для її впровадженняпоки необхідно
вирішення низки проблем наукового (розробка математичного та програмного
забезпечення інтелектуальної децентралізованої системи управління тощо) та
технологічного плану (побудова програмуємих багатофункціональних
багатодіапазонних радіозасобів).

3. Застосування запропонованої архітектури мобільної компоненти
призведе до появи принципово нової форм (способів) ведення бойових дій,
змінить форми та способи управління військами, а також дозволить значно
збільшити бойову ефективність військ.

4. В інституті проводяться теоретичні дослідження, які стосуються
створення математичного забезпечення управління мобільною компонентою
мереж зв'язку військового призначення [10]. Отримані наукові результати
можуть скласти основу побудови інтелектуальної мобільної компоненти мереж
зв'язку тактичної ланки управління.
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ОСНОВНІ НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ТЕХНІЧНОГО
ОБСЛУГОВУВАННЯ

Система технічного обслуговування (ТО) техніки зв’язку та автоматизації
управління військами (АУВ) виконує функцію відновлення працездатності й
продовження міжремонтних строків.

Організаційно під час виконання заходів і дій технічної експлуатації вона
включає:

- особовий склад екіпажів (обслуга);
- групи технічного забезпечення частини та військових майстерень;
- техніку зв’язку та автоматизації;
- види технічного обслуговування;
- експлуатаційну документацію.
В теперішній час обслуговування техніки зв’язку та АУВ носить

планово-попереджувальний характер і для мирного часу є
регламентованим. Заходи технічного обслуговування виконуються в окремі
дні, які виділяються наказом командира військової частині.

Під технічним обслуговуванням розуміється комплекс операцій або
операція для підтримання працездатності чи справності виробу при
використанні за призначенням, очікуванні використання, збереженні і
транспортуванні.

Очевидно, що невиконання зазначених робіт у загальному випадку може
служити причиною суттєвого зниження надійності техніки зв’язку та АУВ у
процесі її експлуатації.

Разом з тим, слід підкреслити, що при визначенні складу робіт, включених
у технічне обслуговування, необхідно виходити з того, що надмірне збільшення
його переліку приводить до збільшення часу простою техніки зв’язку та АУВ в
непрацездатному стані, зниження ефективності її використання за
призначенням, збільшення економічних витрат на її утримання.

Постійне підвищення вимог до боєготовності засобів зв’язку та АУВ
обумовлює необхідність удосконалення системи ТО.

Існуюча система ТО побудована за календарним принципом та володіє
низкою суттєвих недоліків:

1. Не враховує фактичний технічний стан техніки, що невиправдано
приводить до підвищення трудовитрат і витрат ресурсу при технічних
обслуговуваннях; великий перелік робіт приводить до збільшення часу простою
комплектів техніки в непрацездатному стані, знижується ефективність її
використання за призначенням;

2. Не використовує повною мірою результати аналізу експлуатаційної
надійності, накопичений досвід експлуатації, кваліфікацію обслуговуючого
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персоналу;
3. Не враховує елементну базу і особливості конструктивної побудови;
4. Принижує роль системи технічного діагностування і прогнозування

технічного стану;
5. Не враховує особливості організації використання за призначенням і

технічного обслуговування техніки у ході ведення бойових дій.
На сучасному етапі розвитку озброєння і військової техніки повинна бути

створена така система її технічного обслуговування, яка б забезпечила потрібну
боєготовність і якість функціонування в будь-яких умовах обстановки.

Крім того, система ТО повинна відповідати найбільш загальним вимогам:
- система повинна бути одночасно як пасивною, так і активною;
- пасивною система повинна залишатись до того часу, поки вона

задовольняє вимогам забезпечення заданого рівня бойової готовності техніки
зв’язку та АУВ, а при зміні умов роботи система повинна ставати активною і
враховувати ситуацію, що змінилась (наприклад – мирний час і воєнний час,
надходження у війська нових типів радіоелектронної техніки);

- система повинна знаходитись у стані динамічної нерівноваги, тому що
внутрішні і зовнішні складові системи завжди знаходяться в безперервному
русі (виконавці, засоби, обстановка і т. ін.);

- складові системи повинні у зростаючому ступені сприяти рішенню її
головних завдань в цілому;

- система повинна бути простою, мобільною, живучою, економічною.
Основними напрямами удосконалення системи ТО є, з одного боку,

здійснення організаційно-технічних заходів пристосованих до особливостей
експлуатації техніки, які повинні покращувати, але не змінювати докорінно
існуючу систему ТО, що склалася традиційно.

З другого боку, необхідне впровадження автоматизованої системи
контролю і прогнозування технічного стану засобів зв’язку та АУВ. Це
дозволить керуватися рекомендаціями цієї системи під час обслуговування для
скорочення переліку робіт ТО, що визначається технічною документацією.

Основним завданням удосконаленої системи технічного обслуговування є
організація оптимального управління технічним обслуговуванням техніки
зв’язку та АУВ з метою забезпечення найвищої її бойової готовності,
скорочення витрат ресурсу на ТО, зменшення трудовитрат на його проведення.

Для вирішення цього завдання повинні бути визначені:
- перелік видів ТО;
- періодичність ТО;
- тривалість ТО;
- час переведення техніки із стану ТО в боєготовий стан.
На основі інформації про технічний стан удосконалена система

технічного обслуговування забезпечить оптимальне управління ТО, тобто
визначатиме склад виконавців, засобів, організацію і форму проведення.
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Крім того, практичний досвід організації технічного обслуговування
складних технічних систем показує, що, незважаючи на відносно високу
ефективність засобів технічної діагностики, надійність і ефективність
технічних пристроїв в основному залежить від людини.

До основних напрямків удосконалення існуючої системи технічного
обслуговування можна віднести:

- впровадження і використання автоматизованої системи контролю і
прогнозування технічного стану техніки;

- скорочення номенклатури засобів вимірювань, що застосовуються під
час ТО і уніфікація їх складу за результатами аналізу параметрів техніки зв’язку
та АУВ, діапазонів зміни їх значень, а також допустимих похибок;

- скорочення  кількості операцій ТО і їх тривалості;
- збір і використання інформації про раптові і поступові відмови елементів

техніки на прийнятому рівні ділення і ієрархічному принципу побудови техніки,
автоматизація процесу збору й обробки даних щодо надійності техніки;

- впровадження нових методів вимірювання на базі цифрових і
мікропроцесорних універсальних і сервісних засобів вимірювань;

- підготовка і впровадження навчальних посібників по розробці
діагностичного забезпечення, використання ЕОМ у процесі планування ТО для
практичного впровадження результатів досліджень щодо удосконалення
системи ТО;

- розробка конкретних рекомендацій щодо впровадження ТО за станом,
обґрунтування критеріїв необхідності використання окремих операцій залежно
від оцінки стану виробів за результатами виміру значень виділених комплексних
параметрів;

- організація роботи по підготовці і впровадженні за результатами
досліджень ТО за станом базових зразків техніки, розробка пропозицій щодо
внесення змін в існуючу технічну документацію по виконанню ТО.
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АНАЛІЗ МЕТОДІВ ОБРОБКИ СИГНАЛІВ У MIMO-СИСТЕМАХ

У зв’язку зі збільшенням мобільних користувачів виникає гостра
необхідність в оперативному здійсненні комунікацій між ними, в обміні даними,
у швидкому отриманні інформації. Це, в свою чергу, потребує розробки нових
стандартів локальних та глобальних мереж зв’язку, які зможуть забезпечити
якісну високу швидкість передавання інформації в каналах зв’язку. Одним з
таких стандартів є стандарт IEEE 802.11 n, у якому збільшення швидкості
передавання базується на подвоєнні смуги каналу та використанні додаткових
антенних каналів приймання-передавання (система MIMO  – multiple-input
multiple-output systems).

Існує декілька методів розподілу сигналів, які реалізуються в MIMO-
системах, що використовують антенні решітки на обох кінцях лінії зв’язку.
Один з напрямів реалізації принципу MIMO – використання ортогонального
кодування сигналів незалежно від випромінюваних різними антенними
елементами. Один з можливих підходів до реалізації ортогонального кодування
полягає в розширенні спектра передавального сигналу методом прямої
послідовності (DSSS – Direct Sequence Spread Spectrum). Значення методу DSSS
полягає в заміні кожного біта (або груп бітів) вхідного потоку даних деякою
псевдовипадковою (шумоподібною) кодовою послідовністю. Основна вимога до
кодів, що використовуються при DSSS, – автокореляція кодової послідовності,
за умови зсуву, має бути мінімальною (в ідеалі дорівнювати нулю).

Розвитком методу DSSS стала технологія мультиплексування з кодовим
розподілом каналів CDMA (Code Division Multiple Access). При цьому на одній
частоті випромінюються сигнали з різними взаємно ортогональними базами
(псевдовипадковими кодовими послідовностями). Причому для корелятора,
який налагоджено на певну базову послідовніть, всі інші сигнали мають вигляд
білого шуму. Очевидно, що в цьому випадку при використанні технології MIMO
кожному антенному каналу відповідає певний CDMA-код, і сигнали в них
виявляються ортогональними.

Окрім кодового розподілу каналів, подальший розвиток отримають системи
з розподілом на основі ортогональних частот (OFDM). Ідея методу – замість
високошвидкісної модуляції однієї несучої застосовувати модуляцію набору
піднесучих із значно меншою швидкістю. Увесь діапазон розподіляється на
декілька ортогональних частот вигляду sn(t) = Asin(2 π [f0 + nD f]), де n = 0, ..., N;
D f – інтервал між піднесучими. Вхідний потік даних поділяється на групи
(символи), які використовуються для одночасної модуляції кожної піднесучої.
До символів додають захисні інтервали (паузи) як ефективний засіб боротьби  з
міжсимвольною інтерференцією. Для того щоб метод був ефективним, кількість
піднесучих має бути досить великим – від десятків до тисяч. Так, у стандарті
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IEEE 802.11 a та g використовують 52 піднесучих, а  у стандарті IEEE 802.16 –
від 200 до 2048, в спеціфікації наземного цифрового телевизійного мовлення
DVB-T – 6817 піднесучих частот. Кожна з них модулюється за допомогою
багаторівневої  квадратурної модуляції. Вихідний багаточастотний сигнал
синтезують за допомогою зворотного швидкого перетворення Фурье (ЗШПФ).

Наступним кроком у розвитку техніки CDMA та її інтеграції з OFDM став
частотно-кодовий розподіл каналів MC-CDMA (multi carrier CDMA –
багаточастотний CDMA). Початково пропонувалося передавати кожен біт
вихідного повідомлення на декількох ортогональних піднесучих. На кожній із
частот біт повинен замінюватися CDMA-кодом довжиною N. У результаті на
всіх піднесучих сигнал стає захищеним від міжсимвольної та міжканальної
інтерференції двічі – частотним і кодовим розподілами.

У MIMO-системах також можливий просторовий розподіл користувачів
(Space Division Multiple Access – SDMA) як додаток до часового, частотного або
кодового розподілів користувачів.

Припустимо, що MIMO-система складається з M передавальних антен та
забезпечує одночасне передавання даних Q користувачам, кожен з яких має N
приймальних антен. Максимальна кількість просторово разподілених
користувачів Qmax=ëM/Nû, де ëxû – ціла частина x. Повна потужність P0 є
обмеженою і не залежить від кількості користувачів.

Частотно неселективний просторовий канал зв’язку можна описати Q
матрицями H(1), H(2), …, H(Q) (верхній індекс – номер користувача), кожна з яких
складається з коефіцієнтів передачі (h(q))mn сигналів із m-ї передавальної антени
в n-у приймальну антену q-го користувача. В умовах випадкового однорідного
розсіюваного середовища ці коефіцієнти мають релеєвський розподіл амплітуд.
Передавальну та приймальну діаграмоутворювальні схеми (ДУС), що формують
особисті канали для q-го користувача, будемо описувати матрицями V(q) та U(q),
які складаються з вагових векторів Vi

(q) і Ui
(q), що є особистими векторами

матриць H(q)HH(q) та H(q)H(q)H, відповідно. Тоді пропускна здатність MIMO-
системи дорівнює
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де ri
(q)=pi

(q)/s0
2, pi

(q) – потужність, розподілена в i-й особистий канал q-го
користувача, s0

2 – потужність особистого шуму, li
(q) – не нульові особисті числа

матриці H(q)HH(q) або H(q)H(q)H, K – кількість особистих каналів для кожного
користувача (K=N), (.)H – знак ермітового спряження. Матриця Pi
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вектор Vi
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де Ai
(q) – матриця, складена із усіх вагових векторів, що передають ДУС, за

винятком вектора Vi
(q).
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У випадку однорідного розсіюваного середовища з некорельованими
релеєвськими  коефіцієнтами передачі між передавальними та приймальними
антенами можна отримати більш простий вираз для середньої пропускної
здатності MIMO-системи. В результаті середня пропускна здатність MIMO-
системи, що забезпечує просторовий розподіл Q користувачів, дорівнює
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Таким чином, середня пропускна здатність MIMO-системи збільшується зі
зростанням кількості Q користувачів за рахунок збільшення загальної кількості
особистих каналів. Однак середнє співвідношення сигнал/шум на виході
особистих каналів зменшується зі збільшенням Q. Тому існує оптимальне число
Qopt користувачів для їх просторового розподілу, що залежить від повної
потужності P0 передатчика. Якщо потужність мала (P0<<s0

2NM-1), тоді з виразу
(3) можна отримати Qopt = 1. У граничному випадку досить великої потужності
оптимальним є обслуговування максимально можливої кількості користувачів і
Qopt = ëM/Nû.

Розглянуті методи обробки MIMO-сигналів дозволяють підвищити якість
передавання інформації в складних умовах і тим самим збільшити пропускну
здатність лінії зв’язку за рахунок зниження помилок передачі даних. Наведені
результати дослідження показують високу ефективність SDMA в MIMO-системі
– пропускна здатність збільшується у 2,4 рази.
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ОПТИЧНІ ВТРАТИ В ПОЛІСТЕРОЛЬНИХ ВОЛОКНАХ

Полімерні оптичні волокна (ПОВ) мають певні переваги перед кварцовими
світловодами. До цих переваг відносять:

− велику числову апертуру;
− можливість створення великого поперечного перерізу світловедучої

жили;
− добру гнучкість;
− легкість;
− достатньо високу надійність.
Ці властивості значно спрощують узгодження ПОВ з некогерентними

джерелами світла [1] та забезпечують їх широке використання в якості патч-
кордів, міжблокових з’єднувальних ліній в побудові приладів та об’єктів
обчислювальної техніки, внутрішньо-об’єктових волоконно-оптичних лініях
зв’язку і т.д. Типові параметри сучасних кабелів з полімерними волокнами
відкривають можливість їх ефективного використання для побудови
горизонтальної проводки структурних систем офісного призначення у випадку
роботи на довжині хвилі  570 нм.

Оскільки ПОВ при експлуатації піддаються дії різноманітних зовнішніх
чинників (механічне навантаження, вологість, підвищена температура і інші),
важливо знати вплив цих факторів на оптичні характеристики світловода [2].
Мета даної роботи – вияснення впливу різних факторів на характер і механізм
оптичних втрат в полістирольних волокнах.

Оптичні втрати, які виникають у ПОВ, обумовлюються кількома
факторами. Дані фактори мають об’єктивне та суб’єктивне походження.
Фактори об’єктивного походження обумовлюють власні втрати волокна і у сумі
визначають теоретичну границю прозорості світловода. Загальні втрати
перевищують теоретичну межу за рахунок додаткових суб’єктивних факторів,
поява яких пов’язана з розсіюванням випромінювання на різного роду дефектах
та неоднорідностях волокна. Результати аналізу залежності характеру впливу
даних факторів від довжини хвилі випромінювання приведені в табл. 1.

Майже всі існуючи зовнішні шкідливі чинники викликають виникнення
дефектів або неоднорідностей волокна. У той же для більшості таких чинників
добре відомі способи усунення їхнього впливу. Наприклад, для запобігання
негативного впливу вологості, у випадку прокладання кабелів у середовищі де
вона підвищена, застосовують кабелі з воднонепроникаючими оболонками або
спеціальні системи створення надмірного тиску сухого повітря у елементах
кабельної каналізації. Для захисту від механічних навантажень − дотримуються
існуючих правил прокладання оптичних кабелів та використовують спеціальні,
більш захищені та міцні кабелі.
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Таблиця 1
Оптичні втрати в полістиролі (дБ/км)

Поглинання Розсіювання
λ, нм інфра-

червоне
ультра-

фіолетове Реллея на
дефектах

Загальні
втрати

Теоретична
межа

552 6 22 95 45 168 123
580 4 11 78 45 138 93
624 22 4 58 45 129 84
672 24 2 43 45 114 69
734 390 1 30 45 466 421

Особливу увагу із зовнішніх агресивних факторів доцільно приділяти
іонізуючому випромінюванню, оскільки воно створює серйозне погіршення
властивостей волокна та фактично виключає можливість захисту від нього.
Радіаційні пошкодження від іонізуючого випромінювання мають комплексний
характер та складаються з:

− оптичного зафарбування основної матриці, яке зменшує світлову
передачу;

− хімічна деградація, що також зменшує світлову передачу;
− погіршення якості захисного покриття;
− при деградації виділяються гази і виникають радикали, які змінюють

хімічну структуру і впливають на склад волокна.
Для дослідження механізмів виникнення зафарбування в полістирольних

оптичних волокнах, котрі дають основний внесок оптичних втрат,
використовують квантово-хімічні методи розрахунку.

В полістиролі у кожному ланцюзі полімерного ланцюга наявна бензольна
група, що являється хромофором, тобто центром можливого електронного
поглинання. Процес механічного руйнування саме цього полімеру найбільш
вивчений такими прямими фізичними методами, як динамічна мас-
спектрометрія і емісійна спектроскопія в інфрачервоній, видимій і
ультрафіолетовій областях спектра [5].

В якості центрів поглинання найбільш вірогідні радикали, виникнення яких
було зафіксовано в [4]. Відомо, що в присутності кисню у повітрі радикали, які
з’являються, активно вступають в реакцію, що призводить до змінення
властивостей волокон. Більше того, пори пластику дозволяють кисню
дифундувати всередину, зв’язуючи радикали в об’ємі пластика. В
протилежному випадку радикали вступають в реакцію з нейтральними
молекулами і різноманітними фрагментами, визиваючи потемніння
(зафарбування волокна).

Для встановлення природи терморадіаційних-індуційних центрів
поглинання були виконані квантово-хімічні розрахунки їх структури і
властивостей. Ці розрахунки були виконані методом попередньої оптимізації
геометрії молекул [6].
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На основі квантово-хімічних розрахунків була встановлена структура
центрів поглинання – радикалів, що формуються (табл. 2).

Таблиця 2
Значення енергії збуджених сегментів рівнів (Еs) та сили осцилятора (f)

№ З’єднання (R=феніл) Es, см −1 f
1 (СН3)2-С۫ –R 10860 0,04
2 RCH2CH2C۫RCH2CHR-CH3 12079 0,00
3 RCH2CH2CHCC ۫6H7CH2CHRCH3 31188 0,27
4 RCH2CH2CHC ۫6H6CH2CHRCH3 17681 0,05
5 (СН3)2-СH–R 32432 0,00
6 RCH2- CH2- CHR- CH3 32024 0,00
7 RCH2CH2 CHR CH2 CHR CH3 32145 0,00
8 RCH2-[CH2–RСH] 3- CH3 32523 0,00
9 RCH=CH-CHR- CH3 31303 0,00

10 RCH2 CH=RC-CH=RC- CH3 26864 0,81
11 RCH=CH-RCH-CH=RC- CH3 30094 0,64
12 RCH=CH-RCH- CH2-RC= CH2 32038 0,47
13 RCH=CH-RC=CH-RC= CH2 22792 0,63
14 RCH=[CH-RC] 3 CH2 19309 0,59
15 RCH=[CH-RC] 4 CH2 17985 0,80
16 RCH=[CH-RC] 5  CH2 17628 0,89
17 RCH2-СH=CR- CH3 30466 0,07
18 RCH2-CH2 CR=CH2 30780 0,00
19 RCH=CH-CR=CH2 27309 0,84
20 RCH=C=CR- CH2 29264 0,02

Аналізуючи ефективність поглинаючих центрів, необхідно зазначити, що в
зв’язку з високою симетрією бензолу радикали 1…4 мають малу величину сили
осцилятора. В результаті низької енергії сегментного переходу радикалів 1, 2 і 4
(від 10860 до 17681 см−1) їх виникнення в полістерольній матриці протягом
гамма-радіоаналіза призводить до виникнення поглинання у видимій області
спектра. В той час, як „відновлені” центри поглинання можуть зникнути в
результаті дифузії кисню [6].

Найбільш ймовірні види впливу мікро- радикалів на зменшення прозорості
волокон:

1. Поглинання енергії збудження молекул мікро-радикалами.
2. Перенос енергії мікро- радикалом по обмінно-резонансному шляху.

Якщо мікро- радикали зменшують оптичну прозорість по цьому механізму, тоді
поглинання бензольного радикала повинно спостерігатися при гамма-
випромінюванні.

На основі проведених дослідів був зроблений висновок, що характер
спектра поглинання центрів термо- і радіаційного окислення обумовлює
зворотно пропорційну залежність коефіцієнтів затухання і стабільності
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матеріалу від геометричних розмірів зразків. Квантово-хімічні розрахунки
продуктів термо-радіаційної деструкції дозволили визначити два основних
джерела зміни кольору:

1. Виникнення фрагментів спряжених подвійним зв’язком.
2. Виникнення продуктів з хіноїдною структурою, пов’язаною з одним або

двома подвійними зв’язками.
В умовах експлуатації величина коефіцієнта затухання змінюється з часом

в результаті термо-радіаційної деструкції полімера і виникнення додаткових
поглинаючих активних центрів.
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СИНТЕЗ СИГНАЛЬНО-КОДОВИХ КОНСТРУКЦІЙ ДЛЯ КАНАЛІВ
ЗВ’ЯЗКУ З СЕЛЕКТИВНИМИ ЗАВМИРАННЯМИ

Підвищення ефективності систем радіозв’язку (СРЗ) є однією з проблем
сучасної теорії і техніки зв'язку. Побудова високоефективних СРЗ можлива
тільки на основі комплексного підходу з урахуванням всіх видів перетворень,
яким піддаються передані повідомлення і сигнали.

При побудові сучасних СРЗ велика увага приділяється питанням побудови
сигнально-кодових конструкцій (СКК), що дозволяють одночасно підвищити
вірність і швидкість передачі інформації при обмеженнях на енергетику і
ширину смуги робочих частот [1-3]. Підвищення ефективності системи передачі
за рахунок узгодження форми переданих сигналів і виду модуляції з каналом
зв’язку без додаткового збільшення потужності передавача є досить актуальним
завданням.

Методи побудови СКК є об’єктом інтенсивного теоретичного дослідження
протягом останніх років. Однак, практично, всі істотні результати [2-6] отримані
для випадку передачі інформації гауссовським каналом без пам’яті. Наявність у
каналі селективних завмирань не дозволяє при прийнятній складності реалізації
відомих алгоритмів передачі дискретних повідомлень досягти тієї ж
ефективності використання реальних каналів зв’язку, що і ідеального
гауссовського півнеперервного каналу.

Канали із завмираннями характеризуються випадковою зміною коефіцієнта
передачі, тому параметри сигналів на вході приймача є випадковими і
невідомими. Завадостійкість каналів передачі при цьому погіршується, тому що
при прийомі немає можливості використовувати відомості про дійсні значення
параметрів сигналів.

Тому виникає задача побудови ефективних СКК для каналів з
селективними завмираннями, які дозволяють підвищити пропускну здатність
таких каналів.

Пропускну здатність будемо оцінювати коефіцієнтом використання смуги
частот каналу [2-6]

bF F
v
D

= ,                                                 (1)

де v - швидкість передачі інформації; DF - ширина смуги частот каналу.
У реальних багатопроменевих каналах зв'язку крім адитивного шуму

виникає міжсимвольна інтерференція (МСІ), викликана пам’яттю каналів.
Реакція каналу на послідовність вхідних сигналів викликає взаємне накладення
сигналів на виході каналу. Якщо нормувати по потужності амплітудно-частотну
характеристику каналу, то можна сказати, що МСІ призводять до значної зміни
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відстаней між сигналами на виході каналу й, що особливо важливо, до
зменшення мінімальної відстані між ними.

Широкий клас реальних каналів може бути представлений у вигляді
лінійної моделі, що складається з лінійного фільтра та суматора з адитивним
шумом [7]. Вхід і вихід такого каналу пов'язані виразом

),(τ)τ()τ()(
0

tВdtZhtZ +-= ò
¥

                                      (2)

де h(τ) - імпульсна реакція каналу; В(t) - адитивний шум.
Розглянемо підхід до кодування в каналах із МСІ, заснований на синтезі

таких сигнально-кодових конструкцій, які враховують „деформацію” простору
сигналів при передачі реальним каналом.

Основою цього підходу є можливість перетворення каналів із МСІ в
сукупність гауссовських каналів без пам'яті, тобто без МСІ, але таких, що
відрізняються один від одного коефіцієнтом передачі або відношенням
сигнал/шум. На цьому принципі побудовані сучасні СРЗ, в яких
використовується метод ортогонального частотного розподілу з
мультиплексуванням (Orthogonal Frequency Division Multiplexing - OFDM) [8-9].
Ідея OFDM полягає в тім, що потік переданих даних розподіляється по множині
частотних підканалів і передача ведеться паралельно на всіх цих підканалах.

У гауссовського каналу з МСІ (ГКМСІ) вхід і вихід каналу пов’язані
виразом [8]

,ВXKZ h += (3)
де X - відліки переданого сигналу на вході каналу; B - відліки білого
гауссовського шуму (БГШ); hK - матриця каналу (L0´L), елементами якої є
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При цьому параметр l визначає пам’ять каналу, оскільки кожний відлік
сигналу на вході являє собою лінійну комбінацію l переданих відліків. Якщо
довжина (кількість відліків) захисного інтервалу l0 більше або дорівнює пам’яті
каналу l - 1, то блоки на виході каналу перекриваються. Таким чином, умова l0 ≥ l є
умовою відсутності міжблокової інтерференції. Довжина блоку на виході більше,
ніж на вході, і дорівнює L0 = L + l -1.



41

Стовпці матриці hK  містять усе компоненти імпульсної характеристики і
відрізняються один від іншого зсувом ненульових елементів, причому ранг цієї
матриці дорівнює L.

При L → ∞ ГКМСІ перетворюється в гауссовський канал без пам’яті
(ГКБП), входом якого є стаціонарна випадкова послідовність { }¥ ¥-®KKХ , а

виходом - стаціонарна випадкова послідовність { } .~ ¥
¥-®KKZ

У результаті описаного вище перетворення ГКМСІ в сукупність
незалежних паралельних ГКБП вхід і вихід кожного каналу пов’язані виразом

.1,0, -=+= LiВХKZ iiii
Для оптимізації параметрів групового сигналу з OFDM вводяться

попередні спотворення сигналу на передачі i
i

i K
Х x1

=  і корекція на прийомі

iii Zb=x , де iKj
i eb arg-= .

Якщо вихідний канал має істотну нерівномірність амплітудно-частотної
характеристики в смузі Найквіста, то отримані канали можуть бути досить різні.
Розходження ГКБП повинне враховуватися при побудові сигналів і СКК.

Перспективним напрямком при вирішенні задачі підвищення пропускної
здатності СРЗ є правильний вибір виду модульованого сигналу, який
передається каналом зв’язку.

У сучасних СРЗ широко застосовуються М-ичні (багатопозиційні) сигнали,
які можуть бути отримані за допомогою багатопозиційної модуляції несучого
коливання за амплітудою, частотою чи фазою [1, 2, 10].

Алфавіт з М символів (М різних сигналів) дозволяє передавати M2log
двійкових одиниць (біт) інформації на кожен переданий символ [10, 11].
Відповідно із зростанням М швидкість передачі інформації збільшується в

M2log раз. Тоді величину коефіцієнта використання смуги частот можна
розрахувати за формулою [10, 11, 19]:

,log2
τ
logβ

і N
M

F
M

F =
D

=                                       (4)

де tі - тривалість імпульсу переданого сигналу; N – розмірність простору
сигналів.

Криві залежності коефіцієнта використання смуги частот від розмірності
ансамблю сигналів М для сигналів подано на рис. 1, де ФМ - фазова модуляція,
ВФМ - відносна фазова модуляція, ЧМ - частотна модуляція, КАМ -
квадратурна амплітудна модуляція.

З рис. 1 видно, що сигнали ФМ-М, ВФМ-М і КАМ-М мають однакові
значення коефіцієнта використання смуги частот, який збільшується із
зростанням розмірності сигнального ансамблю. Частотна ефективність сигналів
ЧМ-М з ростом М навпаки знижується.
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При цьому сигнали КАМ-М у порівнянні із сигналами ФМ-М і ВФМ-М при
однаковій розмірності ансамблю сигналів мають більш високу завадостійкість
[11].

Тому доцільним є застосування в підканалах СРЗ з OFDM сигналів з
квадратурною амплітудною модуляцією.

Максимальна швидкість у кожному ГКБП визначається таким чином:
FqjjF PPdq βmax)/,,(β ш = ,

де qj = log2M; ш/ PPqj - відношення сигнал/шум в j-му підканалі; d - мінімальна
відстань між сигналами КАМ.

Нехай 0  < m1 < m2 <  m3 <  …  < mQ ≤ M1 — деяка розбивка послідовності
номерів ГКБП. Покладемо, що в ГКБП із номерами від mj-1 ДО mj - 1 (m0 = 0)
використовується алфавіт КАМ з jq2 символами, 1 ≤ j ≤ Q, причому q1 > q2 >  …
> qQ ≥ 1. Це означає, що алфавіти з більшим числом точок використовуються в
ГКБП із більшим відношенням сигнал/шум або, що те ж саме, з більшими
власними значеннями Кi.

Оптимізація розглянутого варіанта по швидкості при обмеженій середній
потужності сигналу на вході каналу зводиться до вибору оптимальної розбивки
паралельних ГКБП на групи з однаковою швидкістю, оптимального вибору
алфавітів КАМ і мінімальної відстані d в них.

Таким чином, ми одержали східчасту конструкцію, у якій переданий блок у
результаті віртуальних перетворень на передавальному і приймальному боці
перетворить систему до N паралельних каналів, з яких m1 модулюються
сигналом КАМ-2, m2 сигналів модулюються КАМ-4, m3 сигналів модулюються
КАМ-8 тощо. Останні m сигналів модулюються КАМ-2Q.
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Тепер на дану сигнальну конструкцію можна «накладати» коригувальний
код і одержувати СКК. В принципі можливе застосування кожної з відомих
блокових або згорточних СКК. Необхідна лише досить проста модифікація
СКК, яка враховує різницю алфавітів у послідовних символах. У результаті
виходить так називана східчаста СКК, кодуєма і декодуєма в межах одного
блоку перетворення сигналів.

Оцінка СКК із багатопозиційною квадратурною амплітудною модуляцією в
підканалі і згорточними кодами показала, що застосування запропонованих
СКК дозволяє збільшити частотну ефективність СРС на 3...4  дБ при різному
ступені глибини селективних завмирань сигналу в каналі зв’язку. Отримані
результати можуть бути застосовані в адаптивних системах радіозв’язку, що
дозволить істотно підвищити пропускну здатність системи.
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СИСТЕМИ БЛОКУВАННЯ СТІЛЬНИКОВОЇ ТЕЛЕФОНІЇ

Задача придушення сигналів є надзвичайно актуальною для
антитерористичної апаратури, нейтралізації радіоканалів дистанційного
керування і систем захисту каналів витоку інформації. Оскільки апріорних
даних про сигнали, що підлягають блокуванню, мало, придушенню підлягає
весь діапазон, у якому можлива робота радіолінії керування або передачі
інформації. Один з шляхів вирішення такої задачі – блокування всього
діапазону. Чим ширший охоплюваний діапазон частот і чим більша потужність
загороджувальної перешкоди, тим менша імовірність виконання команди,
переданої по радіолінії. Однак енергетичний ресурс не безмежний.
Використовувати такий підхід в мирний час недоцільно. Систему придушення
можна оптимізувати, зробивши її інтелектуальною: спочатку знайти сигнал і
оцінити його параметри, а потім точково блокувати приймач радіолінії, якому
адресована інформація, що міститься в даному сигналі.

Прикладом такого роду системи є пристрій придушення стільникового
зв’язку в заданому районі, будинку або приміщенні. Сигнали в стільникових
мережах можуть бути як командною радіолінією, так і використовуватися для
передачі конфіденційної інформації. Аналогічні функції можуть виконувати
будь-які сучасні радіолінії, що відповідають стандартам безпровідних
комп’ютерних мереж (WLAN, Wi-Fi), системи безпровідного доступу і т.д.

Розглянемо основні принципи побудови інтелектуальних систем
блокування. Енергетичний виграш у таких системах у порівнянні із системами,
що використовують загороджувальну перешкоду, досягає десятки децибелів
при їхній однаковій ефективності.

При побудові сучасних систем інтелектуального блокування, як і систем
радіомоніторингу і захисту інформації, основною задачею є швидке виявлення і
обчислення параметрів коротких сигналів (тривалість мікросекунди). Ці сигнали
можуть бути одиночними кодованими командами керування, або миттєвими
вибірками з потоку радіоімпульсів різної частоти. Такий потік може являти
собою канал передачі інформації в зв’язній системі, що відповідає визначеному
стандарту зв’язку, де для поліпшення завадостійкості використовується режим
передачі зі стрибками по частоті (frequency hopping). Наприклад, для стандарту
Bluetooth зміна частоти відбувається 1600 разів за секунду в смузі 79 МГц.
Відповідно, спектр одного імпульсу займає смугу частот біля 1 МГц. Для
режиму FH характерна зміна несучої частоти радіоімпульсу за
псевдовипадковим законом.

Режим стрибків по частоті використовується також для розширення
спектра (FHSS − Frequency Hopping Spread Spectrum) у безпровідних
комп’ютерних мережах для передачі даних за протоколом IEEE 802.11 та в
різних радіосистемах.
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Одним з прикладів є режим стрибків FH у стандарті стільникового зв’язку
GSM. Тривалість радіоімпульсу, у стандарті GSM дорівнює 577 мкс, а
тривалість радіоімпульсу при запиті зв’язку абонентською трубкою як у випадку
вихідного, так і у випадку вхідного дзвінка складає 300 мкс. Вихід мобільного
телефону в ефір з імпульсом запиту (Random Burst) здійснюється на дуплексній
частоті каналу керування базової станції. Весь наступний процес обміну
інформацією між абонентським терміналом і базовою станцією може
відбуватися вже в режимі стрибків. Число використовуваних частотних каналів
визначається базовою станцією.

Далі задачу виявлення короткого радіоімпульсу розглянемо стосовно до
системи стільникової телефонії стандарту GSM. Система, що вирішує задачу
виявлення короткого імпульсного сигналу, може бути побудована різними
шляхами. Відомо, що імовірність виявлення сигналу залежить від відношення
сигнал/шум, тобто від енергії сигналу і чутливості приймача. Найважливішим
питанням є узгодження смуг сигналу і приймача. В ідеалі смуга пропускання
прийомного пристрою до детектора повинна повторювати форму спектра
радіосигналу. Очевидно, якщо смуга пропускання прийомного пристрою або
смуга фільтра вимірювального пристрою, що працює на широкосмуговому
виході проміжної частоти приймача, вужча за смугу радіоімпульсу, то такий
приймач не зреагує на вхідний сигнал, що діє на його. Для правильної побудови
пристрою виявлення необхідні повні апріорні дані про сигнал, включаючи
несучу частоту.

У розглянутій задачі зі змінною несучої частоти необхідно знати всі
можливі частоти, що використовуються для режиму стрибків. Для стандарту
GSM це 124 частотні канали в діапазоні 890−915 МГц (зворотні канали,
абонентські термінали − базова станція) і 935−960 МГц (прямі канали, базова
станція − абонентські термінали), а також 374 каналу в діапазоні 1710−1785
МГц і 1805−1880 МГц. Рознос між каналами складає 200 кГц. Реально,
використовується лише деяка кількість каналів, на яких може працювати базова
станція. Це може бути пов’язано із розподілом сітки частот між різними
операторами зв’язку.

Отже, вважаємо, що всі апріорні дані нам відомі, а задача зводиться до
енергетичного виявлення сигналу в інтервалі часу і оцінці його параметра −
несучої частоти або номера частотного каналу в системі GSM.

Pmin = − 174 dBm + NF + 10 lg B + A, (1)
де NF – коефіцієнт шуму приймача;
В – смуга пропускання приймача;
А – поріг виявлення, що заданий у відповідності з обраним критерієм.

З співвідношення для розрахунку чутливості приймача (1) відомо, що
мінімальна потужність сигналу, що виявляється, зросте зі зростанням смуги
аналізу або смуги пропускання приймача.

Якщо сигнал є радіоімпульсом в системі з режимом стрибків по частоті
(FH) по n частотних каналів, при загальній смузі визначення
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В = nF
де F – смуга частот яку займає один канал, мінімальна потужність сигналу, що
визначається, відповідно до (1), збільшується в порівнянні з одноканальним
пристроєм виявлення:

10 lg B/F = 10 lg dB

Для системи GSM це: 10 lg 124 = 20,9 dB для нижнього та 10 lg 374 = 25,7
dB для верхнього діапазону частот відповідно.

Тому широкосмуговий пристрій виявлення програє в енергетики пристрою
виявлення, погодженому по смузі. Однак, при потужному сигналі, він гарантує
його виявлення, імовірність чого для одноканального пристрою виявлення в
режимі сканування по каналах мізерно мала.

Зрозуміло, що для збереження мінімальної потужності сигналу, що
виявляється, і гарантованої імовірності його виявлення (рівній одиниці)
необхідний багатоканальний пристрій виявлення, у якому число погоджених
приймачів дорівнює числу частотних каналів у системі, (124 + 374 = 498
приймачів для системи GSM).

Задачу багатоканального виявлення можна вирішити, застосовуючи
цифрові способи обробки сигналів. Класичним методом виявлення сигналу є
спектральне оцінювання складового прямого перетворення Фур’є для діючої на
вході приймача суміші сигнал + шум. Для одержання спектральної оцінки
необхідно перевести сигнал у цифрову форму і обчислити його спектральне
представлення на цифровому процесорі (DSP), використовуючи відомі
алгоритми, наприклад, швидке перетворення Фур’є (FFT). В ідеалі, прийнятий
сигнал повинний бути оцифрований наскільки можливо ближче до антени, тому
що при цьому цифрове представлення сигналу буде мати мінімально можливі
спектральні втрати при подальшій цифровій обробці.

Класичний шлях фільтрації сигналу, тобто виділення вузькосмугового
частотного каналу із широкосмугової суміші сигналу і шуму, вимагає декількох
частотних перетворень через змішувачі і відповідні аналогові фільтри, поки не
буде досягнута необхідна точність, або якість, у поділі каналів. Система
цифрової обробки сигналу, зазвичай використовує сигнал, що знімається із
широкосмугового виходу проміжної частоти (ПЧ) приймача, значення якої,
вибирають зі стандартного набору: 10,7 МГц, 21,4 МГц тощо. Іноді
використовують додаткове перетворення вниз з метою застосування більш
низькочастотних, але з більшім числом розрядів, і, відповідно, більший
динамічний діапазон аналого-цифрового перетворювача (АЦП). Частота
оцифровування сигналу вибирається в 2−3 рази вище верхньої граничної
частоти смуги пропускання тракту проміжної частоти приймача.

Розвиток цифрових технологій і поява швидкодіючих АЦП із тактовими
частотами до гігагерца і вище призвело до зсуву систем цифрової обробки
сигналу (ЦОС) у бік антени. При динамічному діапазоні приймача по виходу
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ПЧ 60−70 дБ для здійснення цифрової обробки досить використання
12−розрядного АЦП, що має власний динамічний діапазон 72 дБ.
Крім того, розширити частотний діапазон аналізованих сигналів приблизно до
значення частоти вибірки АЦП можна, використовуючи сучасні методи
розкладання вхідного сигналу на квадратури. Практично, всі цифрові
демодулятори і системи цифрової обробки сигналів у стільниковій телефонії,
безпровідних комп’ютерних мережах і т.д. працюють за таким принципом.

На ринку інтегральних мікросхем для обробки високочастотних аналогових
сигналів з’явилися і прямі конвертери вниз (DDC − Direct Downconverter), що
дозволяють одержувати на виході синфазну і квадратурну складові
перетвореного вхідного сигналу в частотному діапазоні до 100 МГц. Далі
синфазна і квадратурна складові надходять на два синхронно працюючі АЦП,
вибірка зберігається в буферній пам’яті і потім передається в DSP для
обчислення спектра.

Описаний вище принцип можливо використовувати для рішення задачі
побудови прийомної частини системи інтелектуального блокування
стільникового зв’язку і безпровідного доступу всіх діючих стандартів. Як
приклад, розглянемо прийомний тракт, призначений для моніторингу в
реальному режимі часу прямих або зворотних каналів радіолінії стільникового
зв’язку стандарту GSM, зокрема для контролю виходу в ефір і визначення
несучих частот абонентських апаратів. Сумарний діапазон частот у цьому
стандарті складає 100 МГц. Для його контролю використовуються чотири
лінійних приймачі зі смугою пропущення 25 МГц кожний, побудовані за
принципом прямої конвертації сигналів униз з розкладанням на квадратурні
складові, і автономна система ЦОС. Блок-схема лінійного приймача приведена
на рис. 1.

Вхідний сигнал через комутатор, що переключає прямі і зворотні канали,
надходить далі на прямий конвертор униз (DDC). Гетеродин містить генератор,
керований напругою, і синтезатор частоти, керований системою цифрової
обробки сигналу через мікроконтролер по шині RS-232. Система ЦОС керує
посиленням конвертера в діапазоні до 46 дБ. Оскільки частота гетеродина
обрана рівною центральній частоті діапазону і використовується квадратурна
обробка, смуги пропущення фільтрів низької частоти обрані рівними половині
ширини діапазону, тобто 12,5 МГц. Квадратурні сигнали з конвертера після
фільтрації фільтром низької частоти надходять у систему ЦОС.



48

0
90

Вхід
прямий

зворотній Комутатор

ГУН

Синтезатор
    частоти

Прямий конвертер
             вниз

    ФНЧ
12,5 МГц

ЦАП

    ФНЧ
12,5 МГц

Мі
кр

ок
он

тр
ол

ер

Q

I

К АЦП
  ЦОС

Керування
підсиленням

R
S

-2
32

К
ер

ув
ан

н
я 

ча
ст

от
ою

   
   

т
а 

п
ід

си
ле

н
ня

м

Рис. 1. Блок-схема лінійного приймача
Автономна система ЦОС, що виконує функції цифрового пристрою

визначення − аналізатора, побудована на базі автономного DSP − контролера та
модулю високошвидкісного АЦП/ЦАП з паралельним інтерфейсом. Крім того,
система містить: буфер пам’яті, мультиплексори перед АЦП, що дозволяє
організувати канали квадратурного аналого-цифрового перетворення, і
здійснювати послідовно швидкісну вибірку для розрахунку спектра за
алгоритмами ШПФ, флеш пам’ять, двоканальний універсальний
синхронно/асинхронний прийомопередавач US ART (10 Mbit/s) з
двоканальними інтерфейсами RS 422 I/F (10 Mbit/s) і RS 232 (115 Kbit/s), а
також USB-контролер для підключення по шині USB комп’ютера керування,
інтерфейс для підключення модуля і послідовний інтерфейс для керування
зовнішніми пристроями.

Сумарний час накопичення вибірки і розрахунку комплексного спектра
складає десяток мкс, що дозволяє за час дії імпульсу запиту виявляти сигнал.
Вирішивши задачу виявлення імпульсу запиту, відповідно до протоколу
стандарту, система ЦОС обчислює канал і часовий інтервал, по якому базовою
станцією буде передана інформація, призначена конкретному абонентові, що
видав запит. Керуючи синтезаторами частоти блоку придушення, не складає
проблеми поставити точкову перешкоду приймачеві абонента і не дати
можливості одержати необхідну інформацію для проведення аутентификаціі.
Абонентська трубка, зробивши ряд спроб встановити з’єднання, повертається в
режим спокою, залишаючись на обслуговуванні в мережі.

Система ЦОС виконує функції як дискретного спектрального аналізу, так і
керування приймачами і всією системою в цілому.
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Один DSP контролер повністю забезпечує виявлення і аналіз сигналів
стільникової системи стандарту GSM у режимі реального часу (цей процес саме
для стільникової мережі стандарту GSM вимагає найбільших обчислювальних
ресурсів). Аналогічний DSP контролер здатний обробляти сигнали стільникової
телефонії стандартів AMPS/DAMPS, CDMA, NMT-450, WCDMA і бездротового
доступу DECT. Система може працювати в автономному режимі або з
виведенням даних на керуючий комп’ютер через шину USB.

Описана вище апаратура призначена для запобігання витоку інформації
каналами стільникової телефонії і бездротового доступу при проведенні
закритих заходів і нарад.

Ця система не є пристроєм придушення стільникового зв’язку в
буквальному значенні, тобто це не генератор перешкод і не генератор шуму.
Блокується приймач тільки абонента, що знаходиться усередині зони
блокування, і тільки на момент передачі базовою станцією сигналу саме цьому
абонентові, що не дозволяє йому вступити в зв’язок усередині заданої зони.
Інформацію загального характеру, телефон одержує сповна і тому залишається
на обслуговуванні в мережі. Ніякому іншому абонентові мережі поза зоною
сигнал блокування не приносить шкоди. Неможливість установлення зв’язку
гарантує непроходження виклику, тобто відсутність дзвінків і тишу. Зона
блокування визначається або за радіусом, або формується діаграмою
спрямованості антени, що використовується.
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к.т.н. Польщиков К.О. (ВІТІ НТУУ „КПІ”)

ВИКОРИСТАННЯ АПАРАТУ Е-МЕРЕЖ ДЛЯ ІМІТАЦІЙНОГО
МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНИМИ

ПОТОКАМИ В ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІЙ МЕРЕЖІ СПЕЦІАЛЬНОГО
ПРИЗНАЧЕННЯ

Вимоги до телекомунікаційних мереж спеціального призначення, зокрема,
військових телекомунікаційних мереж, постійно зростають. Сучасні військові
телекомунікаційні мережі повинні надавати своїм абонентам широкий спектр
послуг: можливість обміну мультимедійною інформацією в інтерактивному
режимі, високу швидкість та вірогідність доставки комп’ютерних даних,
передачу інформації про рухомі зображення тощо. Тому інтенсивність трафіка
мережі та його пульсації досягають високих значень. Ці фактори викликають
мережні перевантаження, при яких якість обслуговування абонентів різко
знижується.

Ефективна робота мережі в умовах перевантажень забезпечується шляхом
реалізації управління мережним навантаженням. При цьому вирішуються
наступні завдання [1]:

а) управління доступом в мережу (абонентським навантаженням), яке
здійснюється шляхом пріоритетного обслуговування, формування порогів,
відключення частини абонентів, обмеження вхідного навантаження;

б) управління інформаційними потоками на канальному, мережному та
транспортному рівнях, яке реалізується обмеженням транзитного навантаження,
раціональним розподілом канальних ресурсів, ресурсів буферної пам’яті вузлів
мережі, узгодженням можливостей по передачі та прийому пари „джерело –
адресат” на рівнях „вузол – вузол”, „вхід – вихід”, „процес – процес”
(наприклад, аналіз прийнятих квитанцій або використання алгоритму ковзного
вікна), адаптивною зміною параметрів мережних протоколів (довжини пакету,
тривалості тайм-ауту, величини вікна);

в) маршрутизація та організація обхідних напрямків, суть яких є в
раціональному розподілі інформаційних потоків в мережі, виборі маршруту
передачі інформації по заданому критерію з урахуванням зміни ситуації в
мережі, наявності в ній непрацездатних елементів, перевантажених ділянок
тощо.

Одне з найбільш складних завдань полягає в здійсненні управління
інформаційними потоками в мережі. Його вирішення вимагає виконання
великої кількості різноманітних функцій. Від того, які алгоритми управління
потоками інформації реалізуються в мережі, багато в чому залежить можливість
забезпечення її ефективного функціонування.

Для правильного вибору цих алгоритмів при проектуванні або модернізації
мереж попередньо здійснюються відповідні наукові дослідження. Поширеним
методом наукових досліджень, що використовується для рішення подібних
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завдань, є математичне моделювання, яке дозволяє провести коректний
експеримент без випробувань реального технічного об’єкту.

Серед широкого різноманіття математичного апарату, що використовується
для моделювання телекомунікаційних та інформаційних мереж та систем
управління ними, слід виділити: теорію інформації, теорію масового
обслуговування, теорію ймовірностей, теорію графів, математичний апарат
матриць, математичної статистики, теорію складних систем, методи
багатокритеріальної оптимізації, теорії кінцевих автоматів, апарат тензорного
аналізу мереж, теорію паралельних обчислень, різноманітний інструментарій
імітаційного моделювання тощо.

Велика кількість аналітичних моделей, що описують функціонування
телекомунікаційних мереж використовують математичний апарат теорії
масового обслуговування. Більшість аналітичних моделей теорії масового
обслуговування ґрунтуються на понятті найпростішого потоку (потоку
Пуассону), який має властивості стаціонарності, ординарності та відсутності
післядії. Використання цього математичного апарату дає можливість визначити
ймовірність відмови виклику в обслуговуванні, пропускну здатність системи
зв’язку, середню кількість запитів, що знаходяться в черзі на обслуговування,
ймовірність наявності в черзі запитів, середню довжину черги, середній час
очікування заявкою обслуговування та інших параметрів, що характеризують
ефективність телекомунікаційних мереж [2, 3]. Ця теорія успішно
використовується для моделювання процесів функціонування телефонних
мереж, дає можливість оцінити ефективність управління такими мережами, але
не спроможна надати адекватні результати при моделюванні процесу передачі
пакетів, тобто трафіку комп’ютерних мереж.

Доведено [4, 5], що потік пакетів в мережах передачі даних не можна
розглядати як стаціонарний пуассоновський потік. Трафік, що циркулює в
пакетних мережах, має фрактальні властивості, післядію та велике значення
коефіцієнту пульсації, тобто є самоподібним.

Теорія самоподібних процесів активно розвивається. Але відомі зараз
аналітичні моделі процесів, що відбуваються в мережах при обслуговуванні
самоподібних потоків, ґрунтуються на математичних виразах, які досить
приблизно описують відповідні функціональні залежності. Тому в таких умовах
для аналізу систем, що обслуговують самоподібні потоки, обґрунтованим
рішенням є використання імітаційного моделювання.

Серед існуючого інструментарію імітаційного моделювання одним з
найбільш прийнятних для дослідження характеристик роботи інформаційних
систем є апарат Е-мереж, що має наступні безперечні переваги [6, 7]:

- високі моделюючі можливості (здатність моделювати паралельні
взаємодіючі асинхронні процеси);

- висока ілюстративність (можливість наочного уявлення про протікання
досліджуваного процесу);

- модульний принцип розробки моделі;
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- можливість побудови ієрархічних моделей, в яких може здійснюватись
перехід в підмережу більш низького рівня деталізації;

- можливість автоматизації проектування імітаційної програми.
Апарат Е-мереж успішно використаний при створенні багатьох моделей,

що імітують процеси роботи різних компонентів обчислювальних та
телекомунікаційних систем [6 – 9]. Тому його доцільно застосувати й для
розробки моделей управління інформаційними потоками в телекомунікаційних
мережах спеціального призначення.

Розглянемо один з ефективних методів управління інформаційними
потоками – раціональний розподіл пропускної здатності каналів мережі. Цей
метод може бути реалізований за допомогою алгоритмів полісінгу (traffic-
policing), шейпінгу (traffic-shaping) та їхніх різних модифікацій. Ці алгоритми
ґрунтуються на так званому принципі „корзини маркерів”.

В режимі полісінгу пакети, інтенсивність яких вище заданої пропускної
здатності мережі, відкидаються. В режимі шейпінгу пакети, інтенсивність яких
перевищує задане значення, буферизуються. Вказані режими мають недоліки: в
першому випадку – суттєві втрати трафіка, що характеризується високими
пульсаціями, в другому випадку – неприйнятні затримки пакетів, що
знаходяться в черзі на передачу.

Недоліки цих алгоритмів можна усунути, наприклад, реалізацією
алгоритму динамічного розподілу пропускної здатності каналу з використанням
прогнозування інтенсивності мережного трафіку – алгоритму модифікованого
полісінгу. При застосуванні даного алгоритму пропускна здатність каналу
динамічно змінюється, відслідковуючи профіль трафіку термінових
повідомлень. Решта ресурсу канальної пропускної здатності витрачається для
передачі нетермінових повідомлень.

Розроблено граф Е-мережі, що моделює процес розподілу пропускної
здатності каналу згідно алгоритму полісінгу (рис.1).

Елементи даного графу моделюють:
перехід МХ1 – надходження термінових пакетів для відправки по каналу;
перехід МХ2 – надходження нетермінових пакетів для відправки по каналу;
перехід МY1 – відправку пакетів по каналу;
поглинач b1 – втрату термінового пакету при перевантаженні каналу;
поглинач b2 – втрату нетермінового пакету при перевантаженні каналу;
поглинач b3 – закінчення відправки пакета по каналу.
Значення предиката місця r1 визначає, в яке з місць ( 1s , 2s ,…, ks )

потрапить мітка, що знаходиться зараз в місці р1; значення предиката місця r2
визначає, в яке з місць ( 1+ks , 2+ks ,…, ns ) потрапить мітка, що знаходиться
зараз в місці р2. Номер місця ( 1s , 2s , …, ns ), з якого далі буде передана мітка в
поглинач b3, визначається значенням предиката місця r3.
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Рис.1. Граф Е-мережі, що моделює процес розподілу пропускної здатності каналу згідно
алгоритму полісінгу

Логіка роботи переходу МХ1 відповідає наступним виразам:
(1, 1, 0, 0, …, 0) ¾¾ ®¾ 1MX  (2, 0, 1, 0, 0, …, 0);

(2, 1, f, 0, 0, …, 0) ¾¾ ®¾ 1MX  (3, 0, f, 1, 0, 0, …, 0);
(3, 1, f, f, 0, 0, …, 0) ¾¾ ®¾ 1MX  (4, 0, f, f, 1, 0, 0, …, 0);

…………………………………….
(m, 1, f, f, …, f, M(Sm)=0, 0, …, 0) ¾¾ ®¾ 1MX

¾¾ ®¾ 1MX  (m+1, 0, f, f, …, f, M(Sm)=1, 0, 0, …, 0);
…………………………………….

(k, 1, f, f, …, f, 0, 0) ¾¾ ®¾ 1MX  (k+1, 0, f, f, …, f, 1, 0);
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(k+1, 1, f, f, …, f, 1, 0) ¾¾ ®¾ 1MX  (k+1, 0, f, f, …, f, 1, 1);
(≠1, 0, 0, …, 0) ¾¾ ®¾ 1MX  (1, 0, 0, …, 0),

де  f – розмітка місця, що відповідає 0 або 1,
M(Sm) – розмітка вхідного місця номер m.

Функціонування переходу МХ2 здійснюється згідно таких виразів:
(k+1, 1, 0, 0, …, 0) ¾¾ ®¾ 2MX  (k+2, 0, 1, 0, 0, …, 0);

(k+2, 1, f, 0, 0, …, 0) ¾¾ ®¾ 2MX  (k+3, 0, f, 1, 0, 0, …, 0);
(k+3, 1, f, f, 0, 0, …, 0) ¾¾ ®¾ 2MX  (k+4, 0, f, f, 1, 0, 0, …, 0);

…………………………………….
(k+m, 1, f, f, …, f, M(Sk+m)=0, 0, …, 0) ¾¾ ®¾ 1MX

¾¾ ®¾ 1MX  (k+m+1, 0, f, f, …, f, M(Sk+m)=1, 0, 0, …, 0);
…………………………………….

(n, 1, f, f, …, f, 0, 0) ¾¾ ®¾ 2MX  (n+1, 0, f, f, …, f, 1, 0);
(n+1, 1, f, f, …, f, 1, 0) ¾¾ ®¾ 2MX  (n+1, 0, f, f, …, f, 1, 1);

(≠1, 0, 0, …, 0) ¾¾ ®¾ 2MX  (k+1, 0, 0, …, 0).
Вирази, що описують логіку роботи переходу МY1 мають вигляд:

(1, 1, f, f, …, f, 0) ¾¾ ®¾ 1MY  (2, 0, f, f, …, f, 1);
(1, 0, 1, f, f, …, f, 0) ¾¾ ®¾ 1MY  (3, 0, 0, f, f, …, f, 1);

(1, 0, 0, 1, f, f, …, f, 0) ¾¾ ®¾ 1MY  (4, 0, 0, 0, f, f, …, f, 1);
…………………………………………..

(1, 0, 0, …, 0, 1, 0) ¾¾ ®¾ 1MY  (1, 0, 0, …, 0, 1);
(2, f, 1, f, f, …, f, 0) ¾¾ ®¾ 1MY  (3, f, 0, f, f, …, f, 1);

(2, f, 0, 1, f, f, …, f, 0) ¾¾ ®¾ 1MY  (4, f, 0, 0, f, f, …, f, 1);
(2, f, 0, 0, 1, f, f, …, f, 0) ¾¾ ®¾ 1MY  (5, f, 0, 0, 0, f, f, …, f, 1);

…………………………………………..
(2, f, 0, …, 0, 1, 0) ¾¾ ®¾ 1MY  (1, f, 0, …, 0, 1);

(2, f, 0, …, 0) ¾¾ ®¾ 1MY  (1, f, 0, …, 0, 0);
…………………………………………..

(m, f, f, …, f, M(Sm)=1, f, f, …, f, 0) ¾¾ ®¾ 1MY

¾¾ ®¾ 1MY  (m+1, f, f, …, f, M(Sm)=0, f, f, …, f, 1);
…………………………………………..

(m, f, f, …, f, M(Sm)=0, 0, …, 0, M(Sd)=1, f, f, …, f, 0) ¾¾ ®¾ 1MY

¾¾ ®¾ 1MY  (d+1, f, f, …, f, M(Sd)=0, f, f, …, f, 1);
…………………………………………..

(m, f, f, …, f, M(Sm)=0, 0, …, 0) ¾¾ ®¾ 1MY
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¾¾ ®¾ 1MY  (1, f, f, …, f, M(Sm)=0, 0, …, 0);
…………………………………………..

(n, f, f, …, f, 1, 0) ¾¾ ®¾ 1MY  (1, f, f, …, f, 0, 1);
(n, f, f, …, f, 0, 0) ¾¾ ®¾ 1MY  (1, f, f, …, f, 0, 0).

Для моделювання процесу розподілу пропускної здатності каналу згідно
алгоритму шейпінгу розроблено граф Е-мережі, представлений на рис.2.

Рис.2. Граф Е-мережі, що моделює процес розподілу пропускної здатності каналу згідно
алгоритму шейпінгу
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Видно, що даний граф відрізняється від попереднього (рис. 6) наявністю
макромісць Q1 та Q2, що моделюють буферизацію тих термінових та
нетермінових пакетів, інтенсивність надходження яких перевищує пропускну
здатність каналу.

Після проведення імітаційного експерименту шляхом підрахунку кількості
міток в поглиначах можна визначити, наприклад, такі імовірнісно-часові
характеристики роботи мережі, як ймовірність передачі (втрати) пакетів,
середній час доставки пакетів тощо. В результаті є можливість прийняти
рішення про те, який з досліджуваних алгоритмів управління потоками доцільно
використовувати в тих чи інших випадках.

Отже, апарат Е-мереж, є прийнятним інструментарієм для аналізу
ефективності процесів обслуговування пакетного трафіку. Розглянуті імітаційні
моделі, що розроблені на основі цього апарату, доцільно застосовувати для
правильного вибору алгоритмів управління інформаційними потоками при
проектуванні або модернізації мереж спеціального призначення.
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СИСТЕМИ АВТОМАТИЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ  ПОТУЖНОСТІ
ПЕРЕДАВАЧА В КАНАЛАХ  РАДІОЗВ’ЯЗКУ З ЗАСТОСУВАННЯМ

КАНАЛУ РАДІОУПРАВЛІННЯ ТА ПІД-РЕГУЛЯТОРА

На практиці на якість прийому-передачі радіосигналів впливають різноманітні види
завмирань. Це явище є основною перешкодою для надійної передачі сигналів в каналах
радіозв’язку. Актуальність проблеми обумовлена тим, що прийом радіосигналів завжди
здійснюється при наявності завад і завмирань. Одним з ефективних методів боротьби з
завмираннями сигналів є метод адаптивного прийому.

В системах радіозв’язку застосовується один з видів цього методу, – автоматичне
регулювання потужності випромінювання передавача в прямому каналі радіозв’язку
(АРПП), з застосуванням каналу радіоуправління. Канал радіоуправління має вигляд
ланцюга зворотнього зв’язку, який здійснює функцію управління потужністю
випромінювання радіопередавача, що може суттєво зменшити вплив завмирань на якість
прийому. Для управління процесом регулювання потужності передавача в таких системах
АРПП застосовується спеціальний коректуючий пристрій – пропорційно-інтегральний
регулятор (ПІД-регулятор).

Дослідження системи здійснено шляхом моделювання в інтерактивній системі
MatLab. В якості математичного апарата для математичного описання динамічних ланок
моделі систем АРПП з ПІД-регулятором використані методи z-перетворення та
перетворення Лапласа.

Як варіант систему АРПП, можна представити у вигляді двох зв’язаних каналів:
основного каналу радіозв’язку та каналу радіоуправління. За критерії якості
функціонування даного варіанту системи АРПП прийнято швидкодія та точність. Під
швидкодією розуміється мінімальний час реакції системи АРПП на вплив зовнішніх
збуджуючих діянь (завмирань), а під точністю – похибка розузгодження між сигналом, що
потрапляє на радіоприймальний пристрій та опорним сигналом у пристрої порівняння, що
знаходиться в радіоприймачі. Задача полягає у підтриманні необхідного рівня
радіосигналу на вході радіоприймача, достатнього для якісного прийому. Якщо під дією
завмирань рівень вхідного сигналу на вході приймача починає зменшуватися, то
потужність радіопередавача повинна зрости настільки, щоб рівень сигналу відновився
практично до початкового.

Дослідження системи автоматичного регулювання потужності передавача з
застосуванням каналу радіоуправління та ПІД-регулятора при дії різноманітних зовнішніх
збуджуючих діянь (завмирань) методом математичного моделювання показує, що ПІД-
регулятор, як коректуючий пристрій, забезпечує досить високу якість функціонування
системи, що характеризується похибками розузгодження в перехідних та сталих режимах
роботи системи. Система АРПП з ПІД-регулятором з високою точністю відпрацьовує
заданий рівень опорної напруги, якій оператор задає необхідну якість приймаємого
сигналу на вході радіоприймача. Тому застосування ПІД-регулятора в якості
коректуючого пристрою, для підвищення якості передачі та прийому радіосигналів для
даного варіанту систем АРПП, є важливим та перспективним завданням.
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ЗАВАДОЗАХИЩЕНІСТЬ СИНХРОНІЗАЦІЇ РАДІОЛІНІЇ З ППРЧ ТА
ФІКСОВАНИМ НАБОРОМ ЧАСТОТ ВХОДЖЕННЯ

На теперішній час поширеним є метод синхронізації з фіксованим
набором частот входження. У даному методі синхронізація відбувається за
рахунок неодноразового співпадання у часі частот входження в синхронізм
передавача та приймача і подальшого правильного прийому синхропреамбули,
що передається на частотах входження передавача. При цьому
використовується тільки частина частот із загальної кількості, призначених для
роботи радіолінії, а набори частот входження у синхронізм фіксовані.

Алгоритми синхронізації, що базуються на методі фіксованого набору
частот входження, відрізняються між собою своїми часовими
характеристиками: тривалостями часу входження в синхронізм, тривалостями
випромінювання на одній частоті, часом перелаштування приймача та
передавача тощо, а також кількісними характеристиками: кількістю частот
входження в синхронізм на приймальній та передавальній стороні, кількістю
циклів синхронізації, довжиною синхропреамбули і т. і. Типова структура
синхропреамбули наведена на рис. 1. Тут сN  – загальна довжина
синхропреамбули, біт (символів); 1N  – довжина синхромітки, біт (символів); 2N
– довжина службової інформації, біт (символів), яка може нести в себе код
(номер) підциклу передачі, номер абонента, що викликається і т. д.

Рис. 1. Типова структура синхропреамбули методу синхронізації з фіксованим набором
частот радіолінії з режимом ППРЧ

Аналіз завадозахищеності синхронізації радіолінії з режимом ППРЧ
методом фіксованого набору частот входження доводить природну тенденцію
росту імовірності синхронізації з ростом кількості частот входження в
синхронізм та з ростом кількості циклів синхронізації. Але подавлення деякої
кількості частот входження станціями РЕБ зменшує імовірність входження в
синхронізм. Подавлення всього набору частот входження приведе до того, що
імовірність синхронізація наблизиться до нуля.

1N 2N

сN

синхромітка
(синхропослідовність)

службова
інформаціяя
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ВИБІР ПАРАМЕТРІВ БАГАТОПОЗИЦІЙНИХ СИГНАЛІВ ДЛЯ
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ ПЕРЕДАЧІ ІНФОРМАЦІЇ

Підвищення ефективності систем передачі інформації (СПІ) є однією з
проблем сучасної теорії і техніки зв'язку. Реалізація високоефективних СПІ
можлива тільки на основі комплексного підходу з урахуванням всіх видів
перетворень, яким піддаються передані повідомлення і сигнали.

У сучасних СПІ широко застосовуються М-ичні (багатопозиційні) сигнали,
які можуть бути отримані за допомогою багатопозиційної маніпуляції несучого
коливання по амплітуді, частоті чи фазі. Однією з задач, що виникають при
розробці високоефективних СПІ, є вибір виду і розмірності сигналу в залежності
від характеристик каналу зв'язку, який використовується.

Сучасні складні системи зв'язку не завжди можуть бути відповідним чином
охарактеризовані одним показником. Оцінка за декількома показниками є більш
повною і більш конкретною і дозволяє охарактеризувати різні властивості
системи.

При цьому ефективність системи передачі інформації оцінюється
коефіцієнтом використання потужності сигналу bЕ (енергетичною
ефективністю) і коефіцієнтом використання смуги частот каналу bF (частотною
ефективністю).

Енергетична ефективність характеризує енергетичні витрати на передачу
одного біта інформації, частотна ефективність - швидкість передачі інформації
в одиничній смузі частот (питома швидкість).

Аналіз впливу розмірності сигнального ансамблю М на показники
ефективності СПІ дозволяє зробити таки висновки.

1. У сигналів з багатопозиційною частотною модуляцією із зростанням
розмірності ансамблю сигналів М збільшується відстань між сигнальними
точками і, відповідно, збільшується коефіцієнт використання потужності
сигналу в обмін на зниження частотної ефективності (коефіцієнта використання
смуги частот). Тому такі сигнали застосовують у тих випадках, коли канал
зв'язку має великий частотний ресурс.

2. У порівнянні з системами, які використовують багатопозиційну частотну
модуляцію, перевагою систем з багатопозиційною фазовою модуляцією,
відносною фазовою модуляцією і квадратурною амплітудною модуляцією, є те,
що в них збільшення швидкості передачі інформації досягається без
розширення смуги частот каналу зв’язку в обмін на зниження коефіцієнта
використання потужності сигналу. При цьому сигнали с квадратурною
амплітудною модуляцією у порівнянні із сигналами з фазовою і відносною
фазовою модуляцію при однаковій розмірності ансамблю сигналів мають більш
високу завадостійкість і, відповідно, більш високу енергетичну ефективність.
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ВИДІЛЕННЯ МНОЖИНИ ПАРАМЕТРІВ МОВНОГО СИГНАЛУ ДЛЯ
СИСТЕМ РОЗПІЗНАВАННЯ МОВИ

На даний час найскладнішими елементами, при побудові системи
розпізнавання мови, є алгоритми розпізнавання  та побудова акустичної моделі
мови і початкове навчання еталонів слів словника, що найчастіше є
імовірнісними автоматами Маркова. Як правило, для побудови достовірної з
імовірнісної точки зору моделі тієї чи іншої мови, необхідне проведення
великого обсягу роботи по збору й аналізу акустичних даних величезного числа
носіїв даної мови. Необхідно ретельно врахувати всі типи голосів і акцентів, що
маються у носіїв мови, і для кожного різновиду голосу й акценту одержати
достовірну оцінку елементів кодової книги даної мови. Не менш складна задача
– це побудова еталонів слів. Для цього необхідно, щоб кожне слово словника (а
їх може бути близько 100000) було вимовлено кожним представником даного
типу диктора кілька десятків разів, інакше отриманий імовірнісний автомат буде
статистично недостовірний. Нарешті, для успішного застосування синтаксичних
і семантичних залежностей між словами речень необхідно побудувати деяку
граматику, яка тією чи іншою мірою відбиває побудову речень мови.

У зв’язку з вищесказаним, встає проблема переносу комп’ютерних систем
розпізнавання мови, що працюють зараз, головним чином, на моделях мов
германської групи  на інші групи мов, наприклад, слов’янські чи азіатські.
Акустичні моделі і моделі граматики мови, що використовуються в закордонних
програмних продуктах, не повною мірою сумісні з українською (російською)
мовою і тому програми розпізнавання мови, побудовані на їхній основі, не
дозволяють домогтися задовільної якості розпізнавання. По суті, перед
розробниками систем розпізнавання встає задача побудови таких систем заново,
практично з нуля, оскільки левину частку часу і засобів при розробці нової
системи займає процес побудови достовірної акустичної моделі, еталонів слів і
граматики мови. При побудові систем, що розпізнають російську чи українську
мову, наприклад, прийдеться не тільки будувати нову акустичну модель і
навчати словник найбільш використовуваних слів, але і будувати моделі
граматики мови.

Тому розробка власних алгоритмів розпізнавання мови і створення
програмних засобів на їхній основі є актуальною задачею. Найважливішою
перевагою розробки оригінальних систем розпізнавання мови є можливість
наступного поліпшення їхніх характеристик шляхом модифікації алгоритмів, що
забезпечують підвищення точності розпізнавання, чого неможливо домогтися,
створюючи „надбудови” над вже існуючими закордонними системами мовного
введення інформації в ЕОМ.

Можливість появи систем розпізнавання української мови в майбутньому
необхідно зв’язувати зі здешевленням обчислювальних засобів і появою
потреби в таких системах.
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При розробці систем автоматичного розпізнавання мови (САРМ) необхідно
розробити алгоритм перетворення неперервного мовного сигналу в кінцеву
множину параметрів, що можуть бути використані для подальшого
розпізнавання шляхом порівняння з еталонними наборами таких параметрів, які
характеризують фонетичні елементи мови.

Для цього пропонується використовувати наробітку за системами зв’язку зі
стиском мовного сигналу.

В роботі, що виконується, запропонований новий метод виділення
чисельних характеристик мовного сигналу для побудови акустико-фонетичного
рівня системи розпізнавання мови, заснований на алгоритмі та системі
параметрів, що пропонуються рекомендаціями ITU-T щодо стиску мови (H.323,
G.723 та інші). Аналіз сукупності цих параметрів дозволяє за прийнятний час
зробити оцінку відповідності мовного сигналу, що розпізнається, та сигналу,
прийнятого за еталон.

Для проведення експериментальних досліджень використовуються
можливості сучасних засобів математичного моделювання (MATLAB та пакетів
розширення).

Отримані при дослідженні можливостей експериментального алгоритму
результати свідчать, що запропонована для розпізнавання система акустичних
параметрів характеризує мовний сигнал достатньою мірою, щоб на її основі
проводити порівняння і розпізнавання, і може стати основою для побудови
спеціалізованого програмного продукту.

Подальшими напрямками удосконалювання запропонованого алгоритму
визначені наступні:

– розширення можливості розпізнавання на всі звуки мови, шляхом
визначення відповідних еталонів;

– формування бази даних еталонів, що враховують розходження в
проголошенні фонем у залежності від звукового оточення;

– використання при порівнянні метрик відстані, що більш повно
враховують статистичні характеристики виділюваних параметрів для кожного
окремого звуку та перехід до розпізнавання слів.
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АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ МОДЕМІВ ОСНОВНИХ СТАНДАРТІВ
ПРОФЕСІЙНОГО МОБІЛЬНОГО РАДІОЗВ’ЯЗКУ

Проводиться порівняльне зіставлення спектральної ефективності і
завадостійкості прийому сигналів, що використовуються в апаратурі стандартів
APCO 25, TETRA та TETRAPOL. При цьому спектральна ефективність
оцінюється шириною енергетичного спектра сигналу на заданому рівні, а
завадостійкість визначається залежністю імовірності помилки Pпом від
відношення сигнал/шум – Pпом= )( 2

0hf .
Аналіз проводиться за наступною логічною схемою: опис формувача

сигналу в стандарті, що розглядається, оцінка спектральної щільності сигналу,
що отримується, опис схеми демодуляції, визначення завадостійкості приймача.

На сонові проведеного аналізу можна зробити наступні висновки:
По спектральній ефективності. Всі стандарти забезпечують вимогам

ДСТУ по випромінюванням передавача в сусідній канал. В системі TETRA при
швидкості передачі 36000 біт/с ширина спектра по рівню − 60 дБ – fD  складає
25 кГц, в системі APCO 25 fD =19 кГц при швидкості передачі 9600 біт/с, в
системі TETRAPOL fD =20 кГц при швидкості 8000 біт/с.

По пропускній здібності найбільшу ефективність показала система ТЕТРА,
яка дозволяє передавати дані зі швидкістю 28800 біт/с при використанні усіх
чотирьох часових слотів на одній частоті.

По завадостійкості. Найкращі характеристики має когерентний прийом
GMSK. Так на рівні імовірності помилки Pпом= 2105 ×  – виграш відносно
когерентного прийому 4/p -DQPSK складає ~1 дБ і відносно прийому C4FM ~4
дБ. Якщо врахувати, що в стандартних і в практичних розробках [6]
рекомендується автокорреляційний прийом 4/p -DQPSK, то завадостійкість
його прийому погіршиться ще ~3 дБ і, практично, зрівняється з завадостійкістю
прийому C4FM.

Дальність зв’язку між двома рухомими абонентами оцінювалась за
формулою Введенського. Очевидно, що дальність зв’язку при використанні
GSMK приблизно в 2 рази більше, ніж в системі TETRA і на 30 % більше, ніж в
системі APCO 25. Ці результати якісно відповідають висновкам.

Таким чином, в термінах 2
0h  виграш когерентного прийому GMSK,

відносно методів прийому сигналів 4/p -DQPSK і C4FM, рекомендованих
стандартами, складає ~4 дБ.

Із проведеного порівняння випливає те, що для радіоканалів з
підвищеними вимогами по енергетиці і спектральній ефективності метод
модуляції GMSK являється переважним.



63

Бурба О.І. (в/ч А1906)

ПРОБЛЕМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМ ЗВ’ЯЗКУ
СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Ефективність технічного функціонування систем зв’язку спеціального
призначення (СЗСП) на даному етапі залежить від засобів зв’язку – їх
технічного стану та можливостей, особливостей використання, а також від
оперативності доставки інформації до користувачів, оскільки комплекси та
засоби автоматизації на озброєнні даних систем зв’язку не використовуються
повною мірою. Більшість із засобів зв’язку, що знаходяться на озброєнні, була
розроблена в 70-х – початку 80-х років минулого століття, що зумовило їхнє
моральне та фізичне старіння, і зараз потребують капітального ремонту або
заміни.
В цілому аналіз стану технічних засобів СЗСП, темпи росту об’ємів інформації і
потреб в зв’язку, а також вимоги до вирішення задач, які стоять перед ними,
показують, що проблема підвищення ефективності функціонування системи,
забезпечення надійним та якісним зв’язком загострюється і потребує
термінового вирішення.

У теперішній час вирішення вищезгаданої проблеми пов’язують з
удосконаленням СЗСП.
Але досягти успіху у підвищенні ефективності функціонування СЗСП лише за
рахунок впровадження нових засобів зв’язку без реалізації програми
інформатизації, основаної на використанні новітніх інформаційних технологій,
телекомунікаційних мереж нового покоління, неможливо, оскільки нормальне
функціонування СЗСП з високими характеристиками стійкості, надійності,
завадозахищеності, скритності та живучості, жорсткими часовими нормами
проходження інформації не може здійснюватися без широкого використання
засобів та комплексів автоматизації управління зв’язку (ЗКАУЗ).

Тому, вирішення даної проблеми необхідно здійснювати двома
взаємозв’язаними шляхами: переоснащення СЗСП сучасними засобами зв’язку
та впровадження ЗКАУЗ СЗСП і процесів обробки інформації.

На даний час автоматизовано розв’язання лише окремих оперативних
задач СЗСП, що не дає можливості досягти максимальну ефективність від
функціонування системи.

В доповіді зазначено, що такий стан зумовлює актуальність досліджень в
напрямку проектування та створення ЗКАУЗ СЗСП, що представляє собою
сукупність впорядкованих в часі взаємозв’язаних, об’єднаних в стадії та етапи
робіт, виконання яких необхідне і достатнє для їхнього створення у
відповідності із заданими вимогами, оскільки впровадження автоматизації
розв’язання задач управління СЗСП буде сприяти створенню єдиного
телекомунікаційного простору Збройних Сил України.
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МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ МІНІМАЛЬНОГО ЗНАЧЕННЯ ЙМОВІРНОСТІ
ПРАВИЛЬНОЇ ОЦІНКИ РЕЗУЛЬТАТУ ВИМІРЮВАННЯ ДІАГНОСТИЧНИХ

ПАРАМЕТРІВ ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ ЗВ’ЯЗКУ

Методика призначена для обґрунтованого завдання метрологічних
характеристик засобів вимірювань (ЗВ), які використовуються під час поточного
ремонту агрегатним методом військової техніки зв’язку (ВТЗ), з метою
мінімізації вартості одиничного ремонту, технологічного обладнання апаратних
зв’язку і апаратних технічного забезпечення при обмеженнях на середній час
відновлення (Тв).

Суть методики заклечається в визначенні мінімально необхідного  значення
ймовірності правильної оцінки результату виконання перевірки (р) параметра
ВТЗ із застосуванням ЗВ при забезпеченні заданого значення Тв  на основі
комплексного використання всіх видів надлишковості об’єкта, який
ремонтують, при розробці його діагностичного забезпечення (ДЗ),
компонування та з врахуванням реальних умов ремонту за рахунок реалізації
нових функціональних залежностей показників ремонтопридатності від
керованих змінних.

Необхідні вихідні дані отримують із завдання на проектування ВТЗ і
розробку ДЗ, аналізу умов ремонту і вимог до ремонтопридатності.

Обмеження і припущення при використанні методики відповідають умовам
функціонування військових ремонтних органів.

Математичний апарат методики оснований на застосуванні методів теорії
ймовірностей, дискретної математики і теорії дискретного пошуку при
вирішенні задач вибору алгоритму діагностування з комплексним
використанням надлишковості ВТЗ, кількісної оцінки впливу метрологічних
характеристик ЗВ на ремонтопридатність виробу.

Отримані нові функціональні залежності реалізовані в формалізованому
алгоритмі реалізації методики: отримання і аналіз вихідних даних, визначення
видів надлишковості та вибір варіанта діагностування, розрахунок показників
ДЗ, визначення мінімально необхідного значення р, перевірка результатів на
відповідність вимогам, вибір ЗВ для обслуговування і ремонту ВТЗ.

Наведено приклад використання методики при розробці ДЗ
багатоканальної системи передачі. При цьому ефект від реалізації методики
заключається в зменшенні мінімально необхідного значення р на 47  %  з
одночасним зменшенням математичного сподівання виникнення діагностичних
помилок на 17 % в порівнянні з методиками-прототипами.

Наукова новизна методики заключається в реалізації нових функціональних
залежностей Тв (р), що враховують надлишковість ВТЗ при розробці її ДЗ.

Методику доцільно використовувати в проектних організаціях при розробці
метрологічного і ДЗ  перспективних зразків ВТЗ.
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МЕТОДИКА ОПТИМАЛЬНОГО ВИБОРУ ІНФОРМАЦІЙНИХ ДЖЕРЕЛ
ДЛЯ ТОЧНОГО ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ РУХУ

 КОСМІЧНИХ АПАРАТІВ

Тенденція збільшення числа запусків космічних апаратів (КА) різного
призначення вимагає зосередження уваги на ефективності контролю космічного
простору. Оперативне визначення параметрів руху КА можливо забезпечити
шляхом створення у державі системи контролю та аналізу космічної обстановки
(СКАКО).

Відповідно до законодавчих актів в Україні проводяться роботи щодо
удосконалення та нарощування космічної інфраструктури, у тому числі зі
створення СКАКО. В якості джерел інформації про траєкторію руху КА
пропонується використовувати радіолокаційні, радіотехнічні, оптичні засоби та
вимірювання від глобально-навігаційних супутникових систем (ГНСС).
Результатом роботи інформаційних джерел системи повинен бути каталог
космічних об’єктів. Складність ведення каталогу полягає в необхідності
отримання у стислі строки балістико-навігаційних даних, від оперативності
видачі та точності яких залежить можливість вирішення завдань споживачами
інформації, що представлені різними державними та комерційними структурами
держави.

Одним з можливих шляхів удосконалення СКАКО є використання у складі
багатопозиційних інформаційних систем (БПІС) різнотипних вимірювачів, у
яких, завдяки сумісній обробці інформації про об’єкт спостереження, досягають
більш високої точності траєкторних розрахунків у порівнянні з
однопозиційними.

Однак, особливість функціонування окремого вимірювального засобу
поряд з особливостями рішення задачі оперативного визначення параметрів
руху КА за даними траєкторних вимірювань, а також висока ціна створення
складних технічних систем, вимагає проведення досліджень в рамках
визначення необхідного складу інформаційних параметрів. Тобто, створення
БПІС з гнучким адаптивним використанням інформації від вимірювачів, з
врахуванням різного складу та точності параметрів що вимірюються, тривалості
супроводу КА, а також інших тактико-технічних даних.

Наявність переліку характеристик, що утворюють вектор критеріїв, від
якого залежить якість функціонування СКАКО, приводить задачу оптимізації до
багатокритеріальної. Складність порівняльної оцінки багатокритеріальних
систем вимушує проводити пошук способів згортання різнорідних за своєю
фізичною суттю часткових критеріїв в узагальнений вектор критеріїв.

Особливість задачі оптимізації полягає в тому, що неможливо забезпечити
оптимум одночасно для всіх суперечливих часткових критеріїв, за якими
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оцінюється якість рішення. Тому багатокритеріальна оптимізація не є завданням
оптимізації в традиційному розумінні цього слова, це швидше пошук
компромісу між рішеннями, оптимальними з погляду часткових критеріїв.
Схема компромісів визначає, в якому саме сенсі одержане багатокритеріальне
рішення краще за інші парето-оптимальні рішення. Вибір схеми компромісів
дозволяє перейти від загального векторного виразу до скалярної функції
часткових критеріїв, що є основою для побудови конструктивного апарату
рішення багатокритеріальних задач.

Для визначення оптимального рішення необхідно одержати скалярну
функцію часткових критеріїв. Для отримання скалярної функції часткових
критеріїв до векторної цільової функції пропонується застосувати скалярну
згортку за нелінійною схемою компромісів, яка гратиме роль оціночної згортки.

Серед переваг даного підходу в порівнянні з іншими багатокритеріальними
методами оптимізації можливо виділити наступні:

1. Враховуються обмеження на часткові критерії ефективності. Замість
вагових коефіцієнтів вибір рішення здійснюється за принципом подалі від
обмежень. Жорсткіші обмеження задовольняються за рахунок втрат по інших
критеріях, що мають менш жорсткі обмеження.

2. Простота в обчислювальному відношенні за рахунок переходу від
завдання з класу складновирішуємих в клас легко вирішуваних задач з
поліноміальною залежністю обчислювальної складності від розмірності
змінних, що враховуються. Решта методів і алгоритмів рішення задачі
багатокритеріальної оптимізації має експоненціальну залежність
обчислювальної складності від розмірності вектора змінних, що враховуються.

3. Враховуються два принципи багатокритеріальної оптимізації: принцип
Чебишева (напруженої ситуації) і принцип средньоінтегрального згладжування
(спокійної ситуації).

4. Адаптація до поточної ситуації, як наслідок обліку двох принципів:
а) при спокійній ситуації, тобто всі критерії ефективності далекі від

обмежень, відбувається вирівнювання критеріїв ефективності за
средньоінтегральним принципом;

б) при напруженій ситуації на одному з критеріїв ефективності ситуація
компенсується за рахунок втрат по інших критеріях.

Запропонований підхід було розглянуто для задачі вимірювання параметрів
руху КА типу „Січ-1М” за допомогою різнотипних вимірювачів (станції
надгоризонтного виявлення 5Н86, квантово-оптичної системи
„Сажень-С”, ГНСС GPS). Проведені дослідження дають можливість визначити
оптимальний склад вимірювачів з точки зору суперечності „вартість створення
БПІС - точність вимірювання параметрів руху КА”.
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ЗАСТОСУВАННЯ ТЕОРІЇ СКІНЧЕННИХ АВТОМАТІВ ПРИ МОДЕЛЮВАННІ
СИСТЕМИ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ ВІД НЕСАНКЦІОНОВАНОГО ДОСТУПУ В

КОМП’ЮТЕРНІЙ СИСТЕМІ

Теорія автоматів широко використовується в сучасних інформаційних
технологіях. Сучасні універсальні ЕОМ є універсальними програмними
автоматами – автоматичними перетворювачами інформації.

X–Y-автомати, як відкриті системи, можна використовувати для побудови
мереж з автоматів. При цьому як вхідний, так і вихідний алфавіти можуть бути
багатокомпонентними, тобто, представленими у вигляді декартових добутків.

Основним завданням проектування дискретних пристроїв перетворення
інформації є побудова системи S , що задовольняє заданим умовам, її
функціональною моделлю f .

Захищену КС можна представити у вигляді взаємодії двох автоматів:
скінченного X–Y-автомата Мілі, який є моделлю СЗІ від НСД, та Y–X-автомата
Мура (як правило, нескінченний), який є моделлю КС.

Простором станів дискретної динамічної системи є множина всіх пар ( )a, b ,
де Î Îa A, b B.  Функцію переходів цієї системи задамо рівністю
( ) ( )¢ ¢δ a, b = a , b ,  де ( )Аa = δ a, x¢  і х – позначка стану b  в автоматі Мура В;

( )Bb= δ b, y  і ( )А .y = a, xl  Дуже важливим, з точки зору безпеки інформації є те,
що, як правило, дискретні перетворювачі є налаштованими, при цьому
налаштування ( ), *

0S S  має вигляд ( ) ( ) ,   ,= = Î Î Ì* * *
0S a, b S A , B a A, b B, A A,

тобто функціонування схеми починається з установки обох автоматів, що
входять в систему, в деякі фіксовані стани, а закінчується в той момент, коли
автомат А, що керує системою, опиниться в одному із заключних станів. Стан
автомата В, в якому він перебуває в момент зупинки автомата А, трактується як
результат роботи дискретного перетворювача. Автомат А в такій системі
називається керуючим, а автомат В – операційним.

У загальному випадку для подання скінченних автоматів користуються
двома стандартними способами, які називаються універсальними – це таблиці
переходів і виходів та графи переходів і виходів.

На нашу думку при дослідженні моделей захищених КС виглядає дуже
перспективним подання системи розмежування доступу до об’єктів КС як
таблиці переходів, а системи прийняття рішення для вибіркового застосування
компонентів комплексу засобів захисту як таблиці виходів. При цьому
застосовуються алгоритм аналізу, який будує регулярний вираз для події, що
представлена в даному автоматі, і алгоритм синтезу, який будує за регулярним
виразом скінченний ініціальний автомат, що представляє задану цим виразом
подію деякою множиною своїх станів.
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КОРЕЛЯЦІЯ ПОДІЙ БЕЗПЕКИ
НА ОСНОВІ МЕТОДУ НЕЧІТКОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ОБ’ЄКТА

Розробка і впровадження технічних засобів захисту інформаційної системи
(ІС) від мережних атак (МА) є одним з важливих питань побудови комплексної
системи захисту ІС. На підставі аналізу існуючих програмно-апаратних рішень у
цій галузі  можна виділити два основних підходи до їх архітектури:

– системи виявлення атак (IDS – Intrusion Detection Systems);
– системи централізованої обробки подій безпеки (SIMS – Security

Information Management System).
Система виявлення атак (СВА) призначена для автоматичного виявлення

подій безпеки, опис яких, міститься у базі СВА з наступним реагуванням на
події у реальному часі. Результати функціонування СВА надаються
адміністратору ІС  у вигляді відомостей про події безпеки, що спостерігаються
або спостерігались.

Система централізованої обробки подій безпеки (СЦОП) призначена для
централізованого збору даних про події безпеки від різних джерел (засобів
захисту у складі ІС), обробки і аналізу цих даних з метою виявлення і
ідентифікації інцидентів безпеки. Під інцидентом безпеки розуміється одинична
подія або низка небажаних, непередбачених подій інформаційної безпеки,
внаслідок яких існує велика імовірність компрометації інформації в ІС. Подія
безпеки – будь-який ідентифікований стан ІС (згідно ISO/IEC TR 18044).

Принциповою відмінністю підходів до архітектури даних систем є,
наявність особи, яка приймає рішення у процесі відпрацювання виникаючих
задач, що притаманне СЦОП. Це обумовлено необхідністю підвищення якості
рішень при автоматичному реагуванні на події безпеки в СВА внаслідок фальш-
негативних і фальш-позитивних спрацьовувань. Так, в першому варіанті
архітектури, математичне забезпечення СЦОП спрямоване на створення умов
для відпрацювання якісних і правильних рішень ОПР, у другому – на
автоматичне збирання, обробку, аналіз даних про події та реагування у
реальному часі. При цьому у складі математичного забезпечення СКОП і СВА
можна виділити наступні типові механізми обробки вихідних даних:

– нормалізація – процес видалення надлишкової інформації та приведення
даних, що підлягають реєстрації, до єдиного формату і часу;

– агрегація – групування однотипних подій безпеки або однотипних
інформаційних елементів опису подій безпеки;

– фільтрація – відбір подій за певними критеріями (значеннями
інформаційних елементів опису події безпеки);
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– кореляція – виявлення залежності між подіями безпеки з наступною
ідентифікацією певного рішення (або ідентифікації інциденту безпеки).

У даній доповіді акцентується увага на аналізі існуючих підходів до
реалізації математичного забезпечення процесу кореляції, що реалізується у
СЦОП та СВА, а також на можливому використанні, з цією метою, методу
нечіткої ідентифікації об’єкта. На думку авторів науково-практичні дослідження
методів і алгоритмів кореляції є одним з найважливіших питань побудови
технічних засобів захисту від МА.

Аналіз публікацій за тематикою показав наявність двох широких класів
методів і алгоритмів кореляції: виявлення зловживань (Misuse Intrusion
Detection); виявлення аномальної діяльності (Anomaly Intrusion Detection). До
першого класу методів відносяться виявлення зловживань на основі: експертних
знань (Rules-Based Expert System); аналізу зміни стану (State Transition Analysis);
генетичних алгоритмів (Genetic Algorithms). До другого – виявлення аномальної
діяльності на основі: аналізу індуктивних послідовних станів (Inductive
Sequential Patterns), штучних нейромереж (Artificial Neural Networks),
інтелектуального аналізу даних (Data Mining).

Використання експертних знань у вигляді  продукційних правил пов’язане з
відносною простотою і зручністю формування опису подій (інцидентів) безпеки,
а також можливістю пояснення отриманого результату адміністратору ІС.
Недоліком цього підходу є чутливість до вхідних даних. Усунення деяких
негативних сторін виявлення зловживань на основі експертних знань може бути
досягнута за рахунок методів і алгоритмів аналізу  змін стану, який передбачає
ведення обліку реєстрації трансакцій від початкового до кінцевого стану. Однак
суттєвим недоліком аналізу зміни стану є складність практичної реалізації.
Системи на основі генетичних алгоритмів основані на побудові двохмірної
матриці, в якій одна вісь конкретизує різноманітні відомі МА, інша –
представляє події безпеки різних типів та їх особливості. Сформована матриця
представляє моделі МА. Недоліком даного підходу є  вузька направленість
задач, що вирішуються.

Аналіз індуктивних послідовних станів ґрунтується на дослідженні моделей
нормальної поведінки, опис яких складається з послідовності незалежних даних
за певний інтервал часу.
Перевагами підходу є  автоматичність та адаптивне навчання, недоліком –
великий об’єм часу на навчання. Штучні нейромережі використовуються для
аналізу „часових серій”. Алгоритм нейромережі дає можливість передбачити
наступне рішення, попередньо отримавши послідовність вихідних даних про
опис подій безпеки. Перевага – гнучкий підхід до неструктурованості даних,
недолік  – великий об’єм часу на навчання. Методи інтелектуального аналізу
даних реалізують механізм автоматичного і адаптивного вибору суттєвої
інформації серед загальної сукупності повідомлень про аномалії. При цьому
перевагою є автоматичний та адаптивний процес навчання, недолік – великий
об’єм часу відпрацювання рішення.
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Науково-практичні дослідження у галузі захисту ІС від МА дозволили
визначити, що в більшості випадків основу прийняття рішення становить досвід
експертів та накопичені знання про відомі МА. На підставі викладеного, автори
вважають, що одним з перспективних напрямків, щодо розробки математичного
забезпечення  процесу кореляції, є метод нечіткої ідентифікації об’єкта, який
запропонований  А.П. Ротштейном.

Метод нечіткої ідентифікації об’єкта ґрунтується на використанні нечіткої
продукційної моделі, що дозволяє сформувати опис МА із застосуванням
експертних знань. Вихідними даними методу прийнято множину параметрів
опису МА за результатами нормалізації, фільтрації, агрегації реєстраційних
даних, отриманих в процесі функціонування СЦОП або СВА. Кожен параметр
представляє відносну частоту реєстрації конкретної події безпеки.  При
обчисленні шуканого результату виконується, по-перше, завдання функцій
приналежності нечітких термів, які використовуються в нечіткій базі знань для
параметрів МА, по-друге, виконується обрахунок значень функцій
приналежності для значень параметрів опису МА. З використанням логічних
рівнянь, що формуються з нечіткої бази знань, обраховуються багатомірні
функції приналежності вхідного вектора значень параметрів МА на шукане
значення результативної змінної. При цьому математичний розрахунок значно
спрощується за рахунок заміни логічних операцій кон’юнкції та диз’юнкції на
операції пошуку максимуму та мінімуму відповідно. Шуканим результатом буде
максимальне з отриманих результативних значень у багатовимірних логічних
рівняннях. Простота програмної реалізації досягається за рахунок впровадження
операцій мінімуму та максимуму.

Розглянутий метод може бути використаний в якості математичного
забезпечення процесу кореляції при побудові СЦОП і СВА.  Під час
дослідження була сформована модель ідентифікації нової троянської
вразливості на основі експертних знань; розроблено програмний модуль
ідентифікації інцидентів безпеки  для автоматизованого робочого місця
адміністратора ІС. Подальше дослідження спрямовано на розширення
оперативного масштабу та продуктивності розробленого програмного модуля.
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         С.І. Глухов (ВІКНУ)

УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ І
РЕМОНТУ РАДІОЕЛЕКТРОННИХ ЗАСОБІВ ОЗБРОЄННЯ

Проведений аналіз стану існуючої системи технічного обслуговування і
ремонту (СТОіР) радіоелектронних засобів озброєння (РЕЗО) Збройних Сил
України показав її недосконалість. Наявність трьох рівнів (експлуатації,
військових ремонтних органів і ремонтних підприємств), які територіально
віддалені друг від друга, значно збільшує середній час відновлення цифрових
пристроїв, що призводить до зниження коефіцієнта готовності. Відновлення
працездатності типових елементів заміни (ТЕЗ), кількість яких у сучасній
радіоелектронній техніці (РЕТ) складає до 80%, реально здійснюється на
третьому рівні СТОіР.

В сучасний час потенційні можливості другого рівня СТОіР - військових
ремонтних органів практично не реалізуються через відсутність постачання
експлуатаційно-витратних матеріалів в належному обсязі. Ця економічна
причина поряд з використанням застарілих засобів вимірювання і
діагностування, непристосованістю технічної документації виробів до задач
технічного діагностування, низьким рівнем професійної підготовки особового
складу термінової служби, строк якої становить один рік, робить
проблематичним проведення якісного технічного контролю РЕЗО.

Це суперечить вимогам, висунутим до сучасних систем діагностування і
ремонту РЕТ, які передбачають: скорочення середнього часу і вартості
відновлення радіоелектронної техніки, підвищення ії коефіцієнту готовності.

Все це обумовлює необхідність розробки нових способів діагностування і
на їх основі, відносно простих та недорогих діагностичних пристроїв, які
реалізують пошук непрацездатних цифрових елементів зі складу ТЕЗ в заданому
часі і з припустимою достовірністю.

В якості такого пристрою пропонується використовувати ремонтний
модуль, за допомогою якого можна визначати несправні цифрові елементи
(інтегральні мікросхеми) зі складу ТЕЗ. Технічна реалізація запропонованого
модуля можлива завдяки використанню електромагнітного способу зняття
діагностичної інформації. Застосування умовного алгоритму діагностування
дозволить скоротити час пошуку дефектного цифрового елементу.

Таким чином, існуюча СТОіР не може забезпечити необхідний час
відновлення при заданих економічних витратах (10-15% від вартості об’єкта
контролю) і заданий коефіцієнт готовності.

Використання запропонованого способу діагностування у військових
ремонтних органах дозволить суттєво покращити показники надійності
(скоротити середній час відновлення, підвищити коефіцієнт готовності)
цифрових пристроїв об’єктів РЕЗО.
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к.т.н. Голь В.Д. (ВІТІ НТУУ „КПІ”)
Юсухно І.В. (ВІТІ НТУУ „КПІ”)

Волков О.В. (НЦЗІ ЗСУ)

ОСОБЛИВОСТІ БЕЗПЕЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ КАБЕЛЬНИХ ЛІНІЙ

Виконання прав і заходів безпеки всім особовим складом при прокладанні,
експлуатації кабельних ліній є найважливішою умовою попередження аварій і
випадків травматизму особового складу. Основними умовами, що забезпечують
безпечне прокладання і експлуатацію кабельних ліній є:

− своєчасне планування заходів щодо забезпечення безпеки особового
складу при виконанні всіх видів робіт;

− навчання особового складу безпечним методам роботи;
− дотримання встановленого порядку допуску особового складу до

самостійної роботи;
− періодична перевірка знань і проведення інструктажів особового складу

по техніці безпеки;
− устаткування робочих місць технічними засобами для безпечного

виконання робіт, забезпечення особового складу необхідними засобами захисту;
− своєчасна перевірка справності захисних засобів і проведення їх

випробувань;
− виховання у особового складу відчуття відповідальності за виконання

поставлених  задач і суворе дотримання ними правил і заходів безпеки.
До проведення робіт по прокладанню, експлуатації кабельних ліній

допускається особовий склад, що має тверді практичні навички у виконанні тих
робіт і знає правила безпеки. При виконанні всіх видів робіт повинне бути
передбачене медичне забезпечення для надання першої допомоги потерпілим.

При виконанні земляних робіт необхідно дотримуватися наступних правил:
− на перетинах траншей з дорогами (тротуарами) споруджувати міцні

містки для пішоходів і транспорту, встановлювати попереджувальні знаки;
− важкі деталі лінійного устаткування розміщувати не ближче за метр від

краю траншеї або котловану;
− риття траншей і котлованів в населених пунктах за наявності на трасі

інших підземних споруд здійснювати у присутності представників організацій,
що експлуатують ці споруди.

Всі вимірювання кабельних ланцюгів повинні виконуватись за умови
відключеного дистанційного живлення необслуговуємих підсилювальних
пунктів. Про відключення (включення) дистанційного живлення особовий склад
попереджається по каналах службового зв’язку.

Таким чином, урахування у роботі зазначених підходів обслуговування
кабельних ліній забезпечить більш безпечну їх експлуатацію, збереження життя
та здоров’я обслуговуючого персоналу.
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к.т.н. Горбенко В.І. (в/ч А1906)
   Ратанін Є.Г.(в/ч А1906)

ПРОЦЕДУРА І АЛГОРИТМ ПОШУКУ РАЦІОНАЛЬНОГО ВАРІАНТУ
РОЗПОДІЛУ ФУНКЦІЙ МІЖ АПАРАТНИМИ ТА ПРОГРАМНИМИ

ЗАСОБАМИ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ

Розвиток сучасних телекомунікаційних систем характеризується постійним
впровадженням нових протоколів обміну даними. Це робить актуальним
підвищення продуктивності автоматизованих систем обробки інформації
(АСОІ). Центральне місце в структурі АСОІ займає підсистема обчислювальних
засобів, головним завданням якої є зберігання, перетворення та обробка
прийнятої інформації.

Синтез підсистеми обчислювальних засобів здійснюється шляхом розробки
процедури і алгоритму пошуку раціонального варіанту розподілу функцій між
програмними та апаратними засобами реалізації макрооперацій зберігання,
перетворення і обробки прийнятої інформації на основі розрахунку часу Тр
згідно виразу,

де imf – частота використання m -го блоку в i -ому алгоритмі;

mlψ – частота використання l -ої макрооперації у m -ому блоці;
S
lt – час реалізації l -ої макрооперації апаратними засобами;
C
lt – час реалізації l -ої макрооперації програмними засобами;

n – кількість алгоритмів;
М – кількість блоків;
L – кількість макрооперацій;
R – кількість макрооперацій,  реалізованих апаратно;
m, i, l = 1, 2, 3,…

та порівняння його з допустимим часом обробки. На основі такого порівняння
розробляється процедура і алгоритм пошуку раціонального (з метою збільшення
продуктивності АСОІ) варіанту розподілу функцій між апаратними та
програмними засобами реалізації макрооперацій автоматизованої системи.
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д.т.н. Гостев В.І. (ДУІКТ)
                                          Ткаченко А.Л. (ВІТІ НТУУ „КПІ”)

МОДЕЛІ АТЕНЮАТОРА
З УРАХУВАННЯМ ЙОГО РЕАЛЬНИХ ХАРАКТЕРИСТИК

У більшості робіт, присвячених аналізу і синтезу математичних моделей
систем автоматичного регулювання  потужності передавача (АРПП), в яких
потужність на виході радіопередавального пристрою прямого каналу
радіозв’язку регулюється атенюатором, модель атенюатора, як елемента
системи автоматичного регулювання потужності передавача, представлена у
вигляді статичної нелінійності з лінійною характеристикою в робочій області.

Для реальних атенюаторів з регульованим коефіцієнтом передачі, статична
регулювальна характеристика є істотно нелінійною і, крім того, атенюатор має
інерційність, яку можна описати передавальною функцією аперіодичної ланки,
причому постійна часу цієї ланки має одне значення при збільшенні і інше
значення при зменшенні напруги, що управляє, на вході атенюатора.

На практиці статичну регулювальну характеристику атенюатора з
регульованим  коефіцієнтом передачі визначають експериментально: задаючись
дискретними значеннями напруги, що управляє

l
l= Dm , де l = 0, 1, 2…, D  – крок

управляючої напруги (у вольтах), знаходять значення коефіцієнтів передачі
атенюатора

la
K . При нерівномірному кроці управляючої напруги, зазвичай,

записують значення
l

m  і відповідні значення коефіцієнтів
la

K  (l = 0, 1, 2, ...).

При рівномірному кроці Δ управляючої напруги
l

l ,= Dm
l 1

(l 1)
+

= + Dm .
Якщо управляюча напруга ( )m t  змінюється в обмежених межах області, де

статична характеристика близька до лінійної, то залежність ( )
a

K m  можна

знайти за рівнянням прямої, що проходить через дві точки (
l

m ,
la

K )  та (
l 1+

m ,

l 1a +
K ).

При моделюванні атенюатора, як елемента системи автоматичного
управління, статичну регулювальну характеристику атенюатора можна виразити
як нелінійність у вигляді полінома за  табличними  значеннями.

Моделі атенюатора, як елемента системи автоматичного регулювання
потужності передавача в інтерактивній системі MATLAB, можна представити у
схематичному вигляді.

Таким чином, при моделюванні систем автоматичного регулювання
потужності передавача, в яких потужність на виході радіопередавального
пристрою прямого каналу радіозв’язку регулюється атенюатором, в розглянутих
моделях атенюатора необхідно вибирати значення робочої точки на статичній
характеристиці атенюатора і визначати діапазони зміни управляючої напруги
так, щоб атенюатор працював на лінійній ділянці.
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Гулак Ю.С. (НАОУ)

АНАЛІЗ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ
ВІЙСЬКАМИ (СИЛАМИ) В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Комплексний аналіз локальних війн і збройних конфліктів останніх років
переконливо показав – наступає нова епоха сучасних технологічних війн. Так,
армією США й коаліційними силами в ході останньої іракської військової
кампанії були апробовані нові способи ведення бойових дій, перевірена
ефективність перспективних систем бойового управління й зв’язку, технічного й
тилового забезпечення військ.

Військові фахівці визначають збройне протиборство в Іраку першою
війною новітньої історії, у якій остаточно й чітко визначилися нові форми й
способи асиметричних дій, тобто в боях беруть участь усе менше
військовослужбовців, але значно зростає кількість застосовуваної високоточної
зброї, а також зброї на нових фізичних принципах.

На практиці НАТО була перевірена мережецентрична концепція бойових
дій, заснована на завчасному розгортанні на театрі воєнних дій розгалужених
автоматизованих комп’ютеризованих мереж розвідки, інформації й
управління, що утворюють єдине інформаційно-управлінське поле, що
охоплює весь простір.

Таким чином, формування й розвиток нових принципів управління
військами обумовлено революційними змінами в інформаційних технологіях,
технологіях, які фундаментально змінюють зміст війн нового покоління,
способи їхнього ведення й управління військами (силами) і зброєю.

Високий рівень інформаційного забезпечення бойових дій військ (сил) стає
визначальною умовою досягнення стратегічної й оперативно-тактичної
переваги над противником.

Одним із напрямків підвищення ефективності управління військами є
підвищення оперативності управління і якості прийняття рішень, скорочення
часу між одержанням інформації про цілі й нанесенням вогневих ударів, що
дозволить заподіяти противникові більший збиток при значно менших втратах
своїх сил.

У цей час система зв’язку й комплекси засобів автоматизації – основний
засіб і матеріально-технічна основа управління військами (силами), за
допомогою яких відбувається обмін всіма видами інформації для управління
військами й зброєю. Сьогодні вони повинні мати високу бойову готовність,
володіти стійкістю, мобільністю, необхідною пропускною здатністю,
доступністю, розвідувальною захищеністю, керованістю й відповідати
вимогам по своєчасності, вірогідності й безпеці інформаційного обміну.

Таким чином, у сучасній війні вдосконалювання форм і способів збройної
боротьби, оснащення армій економічно розвинених країн новітнім озброєнням і
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військовою технікою значно підвищують роль систем військового зв’язку й
автоматизації управління.

У наші дні найважливішою особливістю розвитку системи управління
військами є широка автоматизація діяльності органів військового управління.
При цьому для ефективного рішення поставлених завдань у масштабі реального
часу повинні широко використовують комп’ютерна техніка, різні електронні
бази (банки) даних, комплекси прикладних програм, електронний
документообіг, а також цифрові карти й відеозображення місцевості.

Крім того, зараз посадовими особами органів військового управління усе
активніше застосовуються різні комп’ютерні моделі для оцінки обстановки й
інформаційні засоби підтримки, а також перевірки й вибору раціонального
варіанта рішення при плануванні бойових дій.

Тому значно зростає залежність системи управління від її технологічної
складової, основу якої утворять система зв'язку й комплекси засобів
автоматизації управління військами й зброєю..

В умовах динамічних змін у воєнній справі, підвищення швидкоплинності
операцій (бойових дій) і необхідності негайної реакції на зміни в обстановці,
зростання обсягів і різноплановості завдань, набуття вирішального значення
фактора часу в управлінні військами існуюча система управління ЗС України  не
повною мірою відповідає новим викликам і загрозам. Додаткові вимоги до
скритого управління військами висуває необхідність управління миротворчими
підрозділами ЗС України при їх діях у складі багатонаціональних сил за
прийнятими у них стандартами та процедурами.
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к.т.н. Гурнович А.В. (ЦНДІ ОТ ВТУ)
Галушко С.О. (ЦНДІ ОТ ВТУ )

Голенковська Т.І. (ЦНДІ ОТ ВТУ )

МЕРЕЖЕЦЕНТРИЧНА ВІЙНА: ПІХОТИНЕЦЬ

Аналіз локальних війн і збройних конфліктів останніх років свідчить про
появу нової зброї, здатної впливати на хід і результат військових кампаній.

Мова йде про інформаційно-керуючі системи, іменовані також
мережецентричними. Вони забезпечують швидкість управління силами й
засобами в бойових діях (операціях), що дозволяє домогтися швидкої переваги
над противником.

„Мережецентрична війна” передбачає об'єднання всіх родів військ, а також
супутників військового призначення в єдину електронну систему для постійного
обміну інформацією. Така концепція дозволяє в ході бойових дій робити перехід
до мережецентричного управління військами (силами), тобто використовувати
мережний розподіл, одночасно доводячи інформацію до всіх ланок управління
військами в масштабі часу, близького до реального.

При такій організації всі абоненти мережі завжди забезпечені свіжими
даними про противника й свої війська. Крім того, „мережецентрична війна”
передбачає активне впровадження безпілотних літаків-розвідників, які
постачають інформацію про поле бою.

Для України виникає серйозна воєнно-технічна проблема створення
принципово нової високоефективної інформаційної системи поля бою для
боротьби із сухопутними підрозділами сучасного противника, який має на
озброєнні інформаційні технології, що дозволить принципово підвищити бойову
ефективність звичайних озброєнь.

Виходячи з тактики застосування загальновійськових формувань
(мотострілкових, механізованих, піхотних, танкових, парашутно-десантних і
т.д.), а також антитерористичних підрозділів, найбільш доцільним мінімальним
рівнем, на якому варто будувати інформаційну систему поля бою, є рівень роти
(або аналогічного підрозділу). Для сучасних умов (рівень технічного прогресу,
досвід застосування збройних сил у війнах і воєнних конфліктах сучасності) це є
мінімальним (нижнім) рівнем, у якому доцільно мати повний цикл добування,
проходження й використання інформації. Саме ротний рівень дозволяє досягти
необхідного ступеня деталізації інформації без шкоди для якості її
використання.

Завдання, які можуть вирішуватися застосуванням інформаційної системи:
формування інформаційного простору, що містить всю необхідну та

достовірну обстановку про поле бою (про противника, свої війська й т.д.);
доведення необхідної та достатньої інформації про обстановку, а також

управлінської інформації кожному користувачу в автоматизованому режимі з її
відновленням по мірі її змін;
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можливість одержання необхідної інформації в реальному масштабі часу
всіма користувачами, що мають на це право, за їхнім запитом;

можливість і необхідність приймати кожним користувачем участь у
формуванні й підтримці інформаційного простору за рахунок наповнення його
отриманою самостійно інформацією.

Принципи функціонування:
циркулююча інформація є мінімально необхідною й достатньою,

своєчасною, достовірною;
повний доступ будь-якого споживача до потрібної йому додаткової

інформації;
дискретність передачі інформації (тобто на тому або іншому тактичному

рівні виконується необхідна цьому рівню деталізація інформації та по мірі
зростання рівня управління відбувається її укрупнення й узагальнення);

забезпечення інформаційної безпеки (включаючи незалежну (національну)
операційну систему);

робота в реальному масштабі часу;
швидкість і зручність у роботі в умовах обстановки бойової діяльності

(включаючи автоматизований діалоговий режим, у якому сама система задає
питання і пропонує варіанти відповідей);

автоматичне (автоматизоване) відновлення інформації;
розпізнавання своїх військ (сил);
наявність інтегрованої бази даних (про типові об'єкти, типову обстановку

поля бою, формалізованих документів і т.д.);
прив’язка обстановки до місцевості;
розумне сполучення самостійного доступу споживача в міру потреби і

направленні йому інформації „зверху”;
наявність на кожному тактичному рівні свого класифікатора необхідної

інформації.
Функціональна побудова полягає в сукупності реалізованих до кінцевого

пристрою системи функцій:
відображення і використання електронної карти місцевості (об’єкта);
відображення і використання зображень місцевості, об’єктів і приміщень у

тривимірному вимірі;
доступу до бази даних планів і зображень внутрішніх приміщень основних

об'єктів (основні державні об’єкти, на яких можливе здійснення терористичних
актів, урядові будинки, вокзали, аеропорти, АЕС і т.д.);

доступу до бази даних про противника (графічна база, таблиця цілей (їхній
номер, найменування, склад, координати, час виявлення, час підтвердження,
характер діяльності цілі), база даних зразків озброєння та військової техніки для
візуального розпізнавання тощо), відображення положення противника на карті
(схемі, тривимірному зображенні), можливості її поповнення виявленими
цілями);
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показу свого місця розташування на карті (схемі, тривимірному
зображенні), інших елементів бойового порядку, а також положення сусідів з
автоматичним запитом їхніх координат і відновленням через установлені
проміжки часу (максимально близько до реального масштабу часу);

автоматичного визначення (через систему GPS тощо) і передачі іншим
користувачам своїх координат (автоматично та/або за запитом з обмеженням
допуску сторонніх користувачів);

уведення в систему і відображення на своєму дисплеї відомостей про
виявленого особисто противника, передача даних іншим користувачам;

прийому від старшого начальника (сусідів) інформації і її відображення;
цілевказання;
розрахунку і відображення на дисплеї зон ураження своїми вогневими

засобами, засобами сусідів, а також зон ураження засобами противника (у т.ч.
зон небезпеки від мін, можливих завалів, тобто зон небезпеки), також як і
„мертвих просторів”, зон невидимості місцевості й т.д.;

підготовки даних для стрільби зі своєї зброї (тобто функція балістичного
обчислювача (уведення х, у, h своїх координат і цілі, кута місця цілі,
температури повітря, характеристик вітру, свого руху й руху цілі й т.п.);

голосового керування основними функціями;
захисту ліній передачі даних (тимчасової стійкості);
нашоломної системи прицілювання від особистої зброї (озброєння бойової

машини) з передачею інформації волоконно-оптичним кабелем (тобто
можливості стрільби зі зброї із-за укриття);

можливості підключення зовнішніх пристроїв (тепловізора,
відео/телекамери, РЛС розвідки наземних цілей і т.д.);

індикації про опромінення РЛС або лазерними далекомірами противника із
зазначенням їхнього типу (або навіть напрямку на них);

прийому/передачі  відео-, фото- зображень, тексту;
бази даних формалізованих документів (бойових наказів, розпоряджень,

команд, вогневих задач, схем орієнтирів, карток вогню й т.д.);
вимірювання дальності лазерним далекоміром зброї, відображення

дальності на дисплеї (екрані) шолома, автоматичне введення кута прицілювання
у зброю;

автоматичне відновлення інформації (координат, тактичної обстановки й
т.д.) шляхом її запиту у старшого начальника, сусідів, самостійної постановки
завдання користувачу на її пошук;

видачі інформації про технічний стан зброї (яка встановлена дальність
прицілу, готовність зброї до стрільби, постановка на запобіжник, наявність
патрона в патроннику, витрата боєприпасів, характер затримок і несправностей
й т.д.);

дублювання відображення інформації у військовослужбовця (на екрані
ЕОМ і дисплеї шолома).
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АДАПТИВНИЙ АЛГОРИТМ ОПТИМІЗАЦІЇ СТРУКТУРИ
СИГНАЛУ ТЕХНОЛОГІЇ OFDM

Сьогодні технологія ортогонального частотного мультиплексування –
(Orthogonal Frequency Division Multiplex) широко застосовується в
телекомунікаційних системах.

Одним з головних напрямків вдосконалення методів формування та
обробки OFDM- сигналів є оптимізація сигнальної конструкції.

Алгоритм оптимізації структури сигналу технології OFDM з використанням
адаптації до стану каналу представлено на рис. 1.
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На першому етапі оптимізації (блок 3) визначаються кількість піднесучих N
та ширина спектра сигналу. З ростом N збільшується тривалість тактового
інтервалу і зменшується ефективно використовувана смуга частот, що в
сукупності зменшує вплив неідеальності частотної характеристики каналу.
Однак при цьому збільшується кількість операцій, що виконуються під час
модуляції та демодуляції сигналу, зростає вплив частотного розлагодження і
фазового тремтіння каналу. Тому потрібно знайти таке значення N, при якому
буде забезпечено найменшу ймовірність помилки в заданих умовах.

На другому етапі (блок 4) розв’язується основна задача оптимізації
параметрів групового сигналу OFDM-системи: знайти такий розподіл
потужності сигналу та кількості інформації, що передається на N піднесучих,
при якому швидкість передачі інформації по каналу зв’язку з лінійними
частотними спотвореннями та адитивним шумом буде максимальною. При
цьому припускають, що характеристики каналу зв’язку відомі, потужність
сигналу обмежена і забезпечується потрібна ймовірність помилки на виході
приймача.

Методики оптимізації параметрів сигналу OFDM базуються на
співвідношенні, що пов’язує кількість бітів b(j) інформації, яка передається
протягом посилки на j-й несучій (j=1, 2, … , N, де N – загальна кількість
несучих), із співвідношенням сигнал/шум SNR(j) на частоті j-ї несучої та з
ймовірністю помилки p на виході приймача, яку необхідно забезпечити:
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Далі здійснюється ведення зв’язку з одночасним моніторингом стану
каналу (за допомогою тестової преамбули, або з використанням пілот-несучих).

Визначення придатності каналу проводиться за критерієм забезпечення
необхідного значення ймовірності помилки, з урахуванням обмежень на
потужність випромінювання та швидкість передавання.

Якщо якість зв’язку наближається до незадовільної, процес оптимізації
починається з блоку (2), але зв’язок до визначення нової оптимальної структури
сигналу, при цьому ведеться з використанням останньої придатної сигнальної
конструкції.

Таким чином, в доповіді розглядається методика оптимізації структури
OFDM-сигналу з використанням адаптації до стану каналу.
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ЗАГАЛЬНИЙ ПОРЯДОК РОЗРОБКИ ВИМОГ ДО
ПЕРСПЕКТИВНИХ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ

СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Наукові дослідження показали що існуюча система зв’язку і
автоматизації управління військами (СЗАУВ) не в повній мірі відповідає
вимогам реформованої системи управління військами, а також стандартам
поновленої телекомунікаційної мережі загального користування України і
систем військового зв’язку провідних країн світу.

Зрозуміло, що для усунення визначеної невідповідності СЗАУВ вимогам
і стандартам необхідно, перш за все, здійснювати еволюційний перехід до
перспективних телекомунікаційних систем (ТКС) військового призначення.

Проведені наукові дослідження дозволили уточнити склад, роль і місце
перспективної військової ТКС у складі СЗАУВ ланки управління. Це досить
повно просліджується при розгляді функціональної структури ТКС
(демонстрація на плакаті).

Враховуючи визначений склад ТКС та її функції за призначенням,
можна стверджувати, що кожна військова ТКС є складною системою, яка
потребує постійного удосконалення у напрямку підвищення показників її
основних властивостей відповідно до функціонального призначення.

Традиційно удосконалення будь-якої системи (мережі) здійснюється
еволюційним шляхом, який передбачає цілеспрямований поступовий перехід
від існуючої системи до системи ближньої перспективи, а потім на базі системи
ближньої перспективи будується система подальшої перспективи.

Початковим, дуже відповідальним етапом побудови перспективної ТКС
є розробка вимог до ТКС ближньої і подальшої перспективи. Ці вимоги
необхідно розробляти у визначеному порядку на основі зовнішнього і
внутрішнього аспектів загальної ієрархії вимог до ТКС ближньої та подальшої
перспективи (аспекти вимог демонтуються на плакаті).

Телекомунікаційні системи ближньої перспективи, як правило,
будуються шляхом удосконалення електромережі існуючої СЗАУВ із
впровадженням модернізованих і перспективних (на цей час) засобів
телекомунікацій і автоматизації. Виходячи із викладених вище передумов,
загальний порядок розробки вимог до ТКС ближньої перспективи передбачає
такі заходи (доповідається із демонстрацією на плакаті):

а) підготовка (уточнення) завдання на розробку вимог до ТКС ближньої
перспективи. В рамках цього заходу визначаються (розробляються): загальна
ієрархія вимог до військової ТКС ближньої перспективи; зовнішній аспект
вимог до ТКС ближньої перспективи з числовими значеннями основних
показників і критеріїв їх оцінки; блок-схема варіанта системи управління
військами на ближню перспективу; прогнозовані дані щодо виділення ресурсів
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на розробку, побудову і організацію функціонування ТКС ближньої
перспективи;

б) збирання (уточнення) початкових даних, необхідних для розробки
вимог до ТКС ближньої перспективи. При реалізації цього заходу визначаються
(уточнюються): прогнозовані дані щодо умов і чинників впливу військ
імовірного  противника та своїх військ на побудову і функціонування ТКС
ближньої перспективи;  очікувані дані щодо природних та техногенних умов і
чинників, що будуть впливати на побудову і функціонування військових ТКС на
території дислокації і/або проведення воєнних (бойових) дій військами; наявні
дані щодо якості та ефективності функціонування існуючої телекомунікаційної
системи загального користування України, військових ТКС провідних країн
світу та прогнозовані дані щодо тенденцій, напрямків і шляхів їх розвитку, а
також внутрішній аспект вимог до перспективних ТКС, наявні та прогнозовані
дані щодо ТТХ перспективних засобів телекомунікацій різного призначення;

в) розробка варіанта вимог до гіпотетичної ТКС ближньої перспективи.
При реалізації цього заходу проводиться: аналіз і уточнення початкових даних
та визначення вимог до гіпотетичної ТКС певної ланки, яка має задовольняти
всі вимоги системи управління військами до ТКС ближньої перспективи;

г) перевірка на можливість реалізації варіанта гіпотетичної ТКС при
прогнозованому (запланованому) ресурсі на побудову та організацію
функціонування цього варіанта ТКС. При відповіді „так” варіант гіпотетичної
ТКС слід вважати найбільш доцільним варіантом ТКС ближньої перспективи.
При відповіді „ні” найбільш доцільний варіант ТКС ближньої перспективи
визначається методом ітерацій;

д) ітераційне визначення найбільш доцільного варіанта ТКС . В рамках
цього заходу має здійснитися:  уточнення завдання на розробку вимог до ТКС
ближньої перспективи із урахуванням прийнятих рішень про збільшення
ресурсу і/або зниження вимог системи управління до ТКС; розробка
раціонального варіанта вимог до ТКС ближньої перспективи відповідно
початковим даним уточненого завдання; перевірка можливості реалізації
розробленого варіанта вимог при уточненому ресурсі. При цьому доцільно
розробити декілька раціональних варіантів перспективної ТКС з різними
підходами до зниження вимог і/або збільшення ресурсу; визначення найбільш
доцільного варіанта вимог до ТКС ближньої перспективи. Перевага віддається
варіанту, який більш повно задовольняє вимогам системи управління військами
і може бути реалізованим уточненим ресурсом.

Таким чином, процес розробки вимог до ТКС ближньої перспективи
слід вважати завершеним, якщо розроблені вимоги до ТКС в цілому, до
основних складових функціональної структури та уточнені (розроблені) вимоги
до ТТХ засобів телекомунікації ближньої перспективи.
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ТЕЛЕБАЧЕННЯ ВИСОКОЇ ЧІТКОСТІ. ПОРІВНЯЛЬНА
ХАРАКТЕРИСТИКА SDTV І HDTV

DTV (Цифрове телебачення) - це новий тип технології віщання, який
відновить ваші відчуття при перегляді. Технологія DTV дозволяє передавати
програми з кінематографічною якістю зображення і CD - якістю звуку, а також,
з рядом інших удосконалень. Технологія DTV може бути також використана
для передачі великих обсягів даних, доступ до яких можливий за допомогою
комп'ютера або телевізора. Існують три рівні якості цифрового телевізійного
віщання.

TV стандартного розширення (SDTV) - SDTV - це базовий рівень з
розширенням, аналогічним аналоговому. Передачі SDTV можуть йти в
звичайному (4:3) або широкому (16:9) форматі.

TV підвищеного розширення (EDTV) - EDTV - це крок вперед в порівнянні
з аналоговим телебаченням. Віщання EDTV ведеться в широкому форматі 480p
(16:9) або звичайному (4:3) і забезпечує кращу якість зображення, ніж SDTV,
але не настільки високе, як HDTV. В подальшому цей стандарт розглядатися не
буде, так як він є мало ефективним.

HDTV широкого формату (16:9) забезпечує найвище зі всіх форматів
телевізійного віщання розширення і якість зображення. У поєднанні з цифровою
технологією підвищення якості звучання, HDTV встановлює для телебачення
нові стандарти якості зображення і звуку.

Метою даної роботи є проведення порівняльного аналізу стандартів
цифрового телебачення.

SDTV (standard definition TV - телебачення стандартного дозволу).
Розширення зображення стандартного телебачення рівне 720x480 для системи
NTSC і 720x576 для системи PAL. Стандартне телебачення підтримує тільки
25/30 кадрів в секунду (або 50/60 напівкадрів в секунду), при черезрядковій
розгортці зображення. Кількість видимих на екрані горизонтальних ліній - 480,
які проходять по екрану за кожні 1/30 с. Черезрядкова розгортка означає, що на
екрані спочатку за 1/60 с „прокреслюються” парні лінії (перший напівкадр),
потім, за наступну 1/60 с, - непарні (другий напівкадр). Таким чином, повний
кадр зображення формується з двох напівкадрів за 1/30 с. У стандарті
кольорового телебачення NTSC (прийнятого в США, Канаді і Японії) повний
кадр містить 525 рядків. Проте 45 ліній затемнені, оскільки екран повинен
відновити свій первинний стан перед надходженням наступного кадру, тому
зображення насправді займає тільки 480 ліній.

Широкоекранне телебачення (High Definition Television - телебачення
високої чіткості), що використовує цифровий звук і що відрізняється високою
чіткістю - новий напрям розвитку телебачення в світі. HDTV дозволяє дивитися
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телепрограми, фільми з розширенням до 1920 на 1080 пікселів. Таким чином,
розмір зображення в ТВЧ в 5 разів більш ніж в звичайному телебаченні, або
можна сказати, що ТВЧ в п’ять разів чіткіше за звичайне ТБ. Передачі в HD-
форматі ведуться в цифровому вигляді, що має на увазі відсутність перешкод
(колірних і геометричних спотворень, втрату звуку і ін.) і полегшує запис
телепрограм. Звук передається у форматі Dolby Digital 5.1. Одна хвилина відео у
форматі HDTV займає до 150 мегабайт.

Розширення зображення HDTV позначаються як 1080p, 1080i і 720p. Під
першими маються на увазі 1080 телевізійних ліній (ТВЛ) з прогресивною і
черезрядковою розгорткою відповідно, другий означає 720 ТВЛ з прогресивною
розгорткою. Практично у всіх форматах звичайного ефірного телебачення
співвідношення сторін картинки - 4 до 3. У телебаченні високої чіткості
співвідношення сторін 16 до 9.

Порівняльна оцінка дозволів 1080i  і  720p.
Існує відмінність, що спирається на значення символів „i” і „p”. 1080i - це

„черезрядковий” формат, а 720p – „прогресивний”. У кожному форматі
використовується особливий спосіб перетворення ряду статичних зображень в
рухому картинку. При черезрядковій розгортці нерухоме зображення або „кадр”
створюється за рахунок сканування двох наборів рядків, що чергуються, або
„полів” (напівкадрів). При прогресивній розгортці кадр створюється за один
прогін.

Якщо розгортка зображення в обох форматах здійснюються з однаковою
швидкістю, тобто в секунду відбувається рівне число прогонів, перевага
прогресивної розгортки стає очевидною, оскільки сканується повне зображення
(кадр), а не половина зображення (поле). В рамках цієї розгортки виводиться
менше крапок і рядків, але розвивається подвоєна швидкість.

Якщо провести розрахунок кількості крапок вибраних стандартів
з’ясовується, що у форматі 1080i крапок виявляється більш ніж в 2 рази більше
в порівнянні з форматом 720p і, отже, він більш ніж в 2 рази чіткіший.

Розглядаючи  зображення в обох форматах, 1080i і 720p, виглядають
кращими в різних умовах. Формат 1080i призначений для відтворення дрібних
деталей в нерухомих кадрах і зображеннях при незначному русі або повній його
відсутності. Формат 720p має переваги у відтворенні руху. Він не вносить
видимих спотворень незалежно від швидкості рухомих об’єктів, тому володіє
кращим „тимчасовим розширенням”.

Розширення формату 1080i не вище за формат 720р, зате володіє всіма
добре відомими спотвореннями, відповідними черезрядковій розгортці. Якісної
переваги у використанні формату 1080і не існує, також як не існує вагомих
причин відмови від використання прогресивної розгортки.
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Таблиця 1
Порівняльна характеристика SDTV і HDTV.

SDTV HDTV
Розширення зображення 720×480 – для NTSC

720×576 – для PAL
1920×1080
1280×720

Середня швидкість
цифрового потоку, Мбіт/с 3,4 Від 20 до 40
Розгортка Черезрядкова Прогресивна
Швидкість кадрів в с. 25/30 60
Кількість рядків 525 1250
Розширення Тимчасове Просторове

У 1080i вище горизонтальне розширення, зате у 720p немає напівкадрових
спотворень. Ці спотворення можуть позначатися як на якості відтворення
об’єктів на екрані, так і на якості шифрування сигналу MPEG-2. Щоб краще
зрозуміти різницю, давайте зіставимо все це із звичайним телевізором.

У даній роботі було показано, що твердження про вище розширення у
форматі 1080i щодо формату 720p є помилковим. Розширення, що фактично
досягається в черезрядкових системах, значно нижче формального 1080x1920.
Зниження вертикального розширення пов’язане з необхідністю зменшення
тремтіння рядків, яке буде присутнє інакше. Зниження горизонтального
розширення є частково результат труднощів роботи з відеокамерою, а частково
результат обмежень системи компресії MPEG. Ці обмеження є її невід'ємними
частинами. Їх неможливо усунути в рамках встановленої швидкості трансляції
передачі даних.

Вже на сьогоднішній день розробляється формат кращий за HDTV.
UHDTV, який підтримує розширення 7680×4320, але цей формат дійде до нас
не раніше ніж через 10-20 років. А в США, наприклад, деякі канали віщають у
форматі ATSC. По суті це той же HDTV, але підтримує формат відео 1080р.
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Єсаулов М.Ю. (ВІТІ НТУУ ,,КПІ”)
АДАПТИВНА МОДЕЛЬ ЗАХИЩЕНИХ

 ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ

За останні два десятиліття років забезпечення інформаційної безпеки
інформаційно-телекомунікаційних систем (ІТС) виросло з приватної проблеми
окремих організацій у великий самостійний напрям розвитку сучасних
інформаційних технологій.

Можна виділити чотири основні типи або, скоріше, етапи розвитку систем
захисту інформації (СЗІ):

- однокомпонентні СЗІ, які будуються на базі одного, як правило,
вузькоспеціалізованого продукту захисту інформації;

- багатокомпонентні СЗІ, що будуються вже на базі декількох продуктів,
кожний з яких вирішує свою конкретну задачу. При цьому використовувані в
багатокомпонентній СЗІ продукти й технології захисту інформації ніяк не
пов’язані між собою ні на технічному, ні на організаційному рівнях;

- комплексні СЗІ – подальший розвиток багатокомпонентних СЗІ, в
яких використовувані продукти, технології й рішення об’єднуються в єдину
систему на організаційному рівні з метою забезпечення максимального ступеня
захищеності всієї ІТС в цілому;

- інтегровані СЗІ, в яких всі елементи комплексних СЗІ об’єднуються
(інтегруються) не тільки на організаційному, але й на технічному, та навіть
технологічному рівнях. У такій інтегрованій системі компрометація одного з
елементів захисту повинна надійно компенсуватися протидією інших її
елементів.

Розвиток інформаційно-телекомунікаційних систем відбувається у напрямі
створення інтелектуальних засобів з елементами самоорганізації, в яких
присутні процеси зародження, адаптації та розвитку.

Одним з положень системного підходу комплексності СЗІ можна вважати
наявність в інформаційно безпечних ІТС ієрархії адаптивних систем захисту
інформації: нижнього рівня, на якому здійснюються функції перевірки форми
представлення інформації, та верхнього рівня – для здійснення рецепторних
функцій зв’язку із зовнішнім середовищем й накопичення досвіду.

Базовими положеннями адаптивної моделі є зв’язність та модельованість.
Відповідно до першого положення при розробці ефективної СЗІ доцільно
розглядати об’єкт захисту комплексно, як складову частину складної
кібернетичної системи, що об’єднує в єдиній моделі як взаємозв’язані елементи
об’єкт захисту, зовнішнє середовище, засоби захисту та потенційні загрози.
Друге положення служить основним засобом розробки та верифікації, що
дозволяє запобігти помилкам при проектуванні кібернетичних систем.

Динамічний характер множини загроз висуває в розряд першочергових
якостей, необхідних СЗІ, властивості адаптивності й передачі накопиченого
досвіду, які дозволяють забезпечити початковий рівень інформаційної безпеки
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ІТС за рахунок спадкоємства та за рахунок оперативної реакції на зміну
множини загроз.

Розглянемо адаптивну модель СЗІ, в якій реалізована динамічна
перебудова багаторівневої моделі інформаційної безпеки ІТС. Системний підхід
до проектування багаторівневої моделі інформаційної безпеки ІТС
відображається на змісті етапів життєвого циклу системи.

На першому етапі життєвого циклу створюється коректна (без
несанкціонованих можливостей) інформаційно безпечна ІТС, тобто формується
загальне інформаційне поле захищеної системи – множина функцій ІТС та
множина функцій захисту. Багаторівнева модель інформаційної безпеки ІТС
відповідає мінімальній активації потенційних механізмів захисту й повноти
множини відомих загроз.

Метою другого етапу життєвого циклу є коректне виконання системою
заданих функцій. Використовується механізм адаптації для реагування на зміну
зовнішніх чинників – відбувається збільшення, самонавчання й зміна загального
інформаційного поля ІТС та СЗІ. Багаторівнева модель інформаційної безпеки
системи динамічно поповнюється шляхом переходу механізмів захисту із
статусу ,,потенційний” в статус ,,активований” та прив’язки активованого
механізму до відповідного рівня моделі СЗІ. Збільшується число елементів в
підмножині заданих погроз, як за рахунок включення елементів з множини
відомих загроз, так й за рахунок поповнення самої множини відомих загроз
раніше невідомими. Можливе розширення множини потенційних механізмів
захисту за рахунок опису й подальшої реалізації раніше відсутніх механізмів
захисту.

На третьому етапі життєвого циклу відбувається згортання прикладних
функцій системи ІТС при коректній роботі СЗІ. Багаторівнева модель
інформаційної безпеки системи ІТС містить накопичений досвід нейтралізації
механізмами захисту вразливості системи та характеризується максимальною
повнотою множини відомих загроз.

Основними механізмами реалізації адаптивних СЗІ є: нечіткий логічний
висновок, який дозволяє використовувати досвід експертів області
інформаційної безпеки у вигляді системи нечітких предикативних правил для
попереднього навчання системи, здатність адаптивних СЗІ до класифікації й
кластеризації та здатність адаптивного розподіленого інформаційного поля
системи до накопичення знань в процесі навчання.
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КЛАСИФІКАЦІЯ МЕТОДІВ МАРШРУТИЗАЦІЇ В
БЕЗДРОТОВИХ СЕНСОРНИХ МЕРЕЖАХ

Розглядаються бездротові сенсорні мережі (БСМ) або Wireless Sensor Network (WSN) –
розподілені бездротові мережі, що складаються з маленьких вузлів (сенсорів), з інтегрованими
функціями моніторингу навколишнього середовища, обробки і передачі даних.

Сенсорні пристрої є інтегрованою платформою, яка об’єднує можливості сенсорів
(зовнішніх датчиків, які реєструють сукупність параметрів, – акустичних, вібраційних,
радіаційних, хімічних, біологічних і т.п) з мікрокомп'ютерами, об’єднаними в бездротову
мережу.

Класичними областями застосування БСМ є поле бою і надзвичайні ситуації. До інших
сценаріїв використання БСМ відносяться: мережі в будинках та офісах, на конференціях, у
віртуальних класах та мобільних роботах і т.п.

Особливостями БСМ є: статична топологія; ненадійність і динамічність радіоресурсу,
колективний характер його використання; обмеженість і неоднорідність ресурсів вузлів
(енергоємність батарей, продуктивність процесорів, об'єм пам'яті і т.д.); обмежена безпека і ін.
Забезпечити ефективне управління БСМ неможливо без відповідної системи управління.
Одним з основних завдань оперативного управління БСМ є маршрутизація інформаційних
повідомлень.

Всі методи маршрутизації, запропоновані для застосування в сенсорних мережах, можна
класифікувати за наступними ознаками:

– за способом побудови і підтримки маршрутів: таблично-орієнтовані (далі  табличні),
зондові та гібридні;

– за кількістю одержувачів: однокористувальницькі, групові та „хвильові”;
– за кількістю і типом параметрів в метриці вибору маршруту: однопараметричні і

багатопараметричні; енергозберігаючі, із заданою якістю обслуговування та ін.
– за кількістю маршрутів: одношляхові та багатошляхові;
– за типом маршрутів: симетричні та асиметричні.
– за наявністю обладнання позиціювання: координатні та некоординатні;
– за організацією мережі: ієрархічні та неієрархічні (однорівневі);
– за прийняттям рішень з маршрутизації: пасивні та активні (інтелектуальні).

Методи маршрутизації в БСМ

Кількість та тип
парметрів в

метриці

Кількість
отримувачів

- табличні
- ієрархічні
- однорівневі

- однопарамет-
ричні

- однокорис-
тувальницькі

- групові

Наявність системи
позиціювання

Спосіб
побудови і
підтримки
маршруту

Організація
мережі

- координатні
- некоординатні

- гібридні - хвильові

Кількість
маршрутів

- одношляхові
- багатошляхові

Тип
маршрутів

- симетричні
- асиметричні

- багатопара-
метричні

- пассивні
- активні

Прийняття
рішень

- енергозберігаючі
- з заданою якістю обслуговування

Рис. 1. Класифікація методів маршрутизації вБСМ

Завданням методу маршрутизації є створення, зберігання і підтримання маршруту(ів)
заданої якості між відправником і адресатом.
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АНАЛІЗ ПЕРЕТВОРЕННЯ АНАЛОГОВОГО МОВНОГО СИГНАЛУ
ЕЛЕКТРОЗВ'ЯЗКУ В ЦИФРОВИЙ У
ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІЙ МЕРЕЖІ

 Перетворення аналогового мовного сигналу електрозв’язку в цифровий
здійснюється в кодеках за відповідними алгоритмами для передавання та
приймання по цифрових телекомунікаційних транспортних мережах.

Всі існуючі на цей час типи мовних кодеків за способами перетворення
можна розділити на три групи: кодеки форми сигналу (з імпульсно-кодовою
модуляцією (ІКМ), адаптивною імпульсно-кодовою модуляцією (АІКМ)
адаптивною диференціальною імпульсно-кодовою модуляцією (АДІКМ), дельта
модуляцією), вокодери та комбіновані (гібридні) кодеки (форми сигналу з
вокодерами).

Всі способи перетворення у зазначених кодеках засновані на певних
припущеннях про форму сигналу і не можуть бути використані при передаванні
сигналу з різкими стрибками амплітуди.

Кодеки, які найчастіше застосовуються, розроблені згідно з
рекомендаціями ITU-T: кодеки форми (рекомендації G.711, G.726); вокодери,
(рекомендації G.728, G.729); гібридні кодеки (рекомендація G.723.1).

Для зменшення швидкості цифрового сигналу на виході кодека вони
часто використовується спільно з технологією VAD. Алгоритм VAD є
наступним (рис. 1). Аналоговий сигнал поступає на вхід пристрою порівняння, в
якому вимірюється його амплітуда і порівнюється із заданим пороговим
значенням. При перевищенні заданого порогу (лінія паралельна осі абсцис на
рис. 1), сигнал поступає на вхід кодека і кодується за певним алгоритмом
(інтервал Т2–Т3). Якщо амплітуда вхідного сигналу нижча за порогове значення
(наприклад, на інтервалі Т1–Т2), то в момент часу Т1 передається тільки
службова інформація про початок паузи (довжиною в декілька біт), а в момент
Т2 про її закінчення. На приймальній стороні, під час паузи, для поліпшення
суб’єктивного сприйняття кодованої мови може передаватися комфортний шум.

Рис. 1. Алгоритм роботи технології VAD



Важливими  характеристиками  будь-якого мовного кодека є якість мови,
затримка цифрового сигналу та завадозахищеність.

Для того, щоб оцінити якість мови введене поняття середньої
суб’єктивної оцінки (MOS – mean opinion score) або психологічної реакції
людини на перетворення аналогового мовного сигналу в цифровий.

У таблиці 1 приведені показники оцінки якості мови за шкалою MOS
основних алгоритмів кодування та затримки цифрового сигналу в кодексах.

Таблиця 1
Назви кодексів MOS (балів) Затримка цифрового

сигналу у кодеках (мс)
Телефонний канал ТЧ 4,0 (не за шкалою MOS)
G.711 (ІКМ; 64 кбіт/c) 4,1 5
G.726 (АДІКМ; 32 кбіт/c) 3,8 5
G.728 (вокодер; 16 кбіт/c) 3,6 5
G.729 (вокодер; 8 кбіт/c) 3.5 20
G.723.1 (гібридні; 5,3 кбіт/c) 3,7 30
G.723.1 (гібридні; 6,3 кбіт/c) 3,9 30
Вокодери (1,2-2,4 кбіт/с) 1,7-2,4 –

При оцінці якості 4,1 бали мова звучить природно з високою
розпізнаваністю; 3,6–3,9 балів мова звучить природно та розпізнається, проте
наявні слабкі постійні окремі види спотворень або завад; 1,7–2,4 балів суттєво
спотворена природність мови та погіршено її розпізнаття, постійно присутні
спотворення (гаркавість, гугнявість) або завади.

 Завадозахищеність мовного цифрового сигналу залежить від ймовірності
помилки в каналі. Кодеки з ІКМ можуть втратити працездатність при
ймовірності помилки в каналі > 10-5, кодеки з АДІКМ – при ймовірності
помилки в каналі > 5×10-3,, кодеки гібридного типу – при ймовірності помилки в
каналі >10-З, а вокодери можуть працювати і при ймовірності помилки в каналі
>10-З.

Кодеки зі швидкістю 64 кбіт/с, як правило, застосовуються у
телекомунікаційних мережах загального користування з автоматичною
комутацією цифрових каналів, кодеки зі швидкостями 5,3–16 кбіт/с у
телекомунікаційних мережах з пакетною комутацією для організації
відеоконференцій та у радіомережах УКХ діапазону, а кодеки 1,2–2,4 кбіт/с у
радіомережах КХ діапазону.
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ЗАСТОСУВАННЯ ВИСОКОЕФЕКТИВНИХ ТУРБОКОДІВ ДЛЯ
ПІДВИЩЕННЯ ЗАВАДОСТІЙКОСТІ КАНАЛІВ ЗВ’ЯЗКУ

В наш час по каналах зв’язку систем передачі інформації (СПІ) передаються
цифрові дані з дуже високими вимогами до вірогідності інформації, так, що
задовольнити ці вимоги за рахунок удосконалення  антенно-фідерних пристроїв
радіозасобів, підвищення випромінюваної потужності або зниження власних
шумів приймаючих засобів стає економічно невигідним чи просто неможливим.

Одним із високоефективних засобів боротьби з завадами в цифрових СПІ
являється застосування завадостійкого кодування, основаного на введенні
надлишкової надмірності в повідомлення, що передається. Це призводить до
розширення робочої полоси частот і зменшення інформаційної швидкості
передачі.

В останній час велика увага приділяється новому і перспективному класу
завадостійких кодів – паралельним каскадним згортковим кодам, відомим як
турбокоди.

Впровадження турбокодів відкрило новий напрямок вирішення проблеми
створення гарних кодів та їх декодування з малою складністю. Ці коди
дозволяють забезпечувати завадостійкість передачі інформації по каналах з
шумом близьким до теоретично досягненої (границя Шеннона) при помірній
складності обладнання для кодування й декодування. Була продемонстрована
можливість отримання значення середньої імовірності помилки на біт Pb =  10-5

для ФМ-2 в каналі з адитивним білим гаусівським шумом (БГШ) при відношенні
енергії сигналу до спектральної щільності потужності шуму на біт 2

0Q = 0,7 дБ,
що лише на 0,5 дБ більше теоретичної границі для бінарних ортогональних
сигналів.

Висока завадостійкість турбокодів пояснюється близьким до випадкового
способом формування кодових комбінацій, а також використанням
високоефективної процедури ітеративного декодування.

Завадостійкість систем передачі з коректуючими кодами залежить як від
властивостей використованого коду, так і від застосованого алгоритму
декодування. По способу узгодження декодера з виходом демодулятора
розрізняють декодування з жорстким та м’яким рішенням на виході
демодулятора.

Завдяки підвищеній енергетичній ефективності турбокоди останнім часом
знайшли практичне застосування в системах рухливого радіозв’язку третього
покоління UMTS та cdma2000, призначених для надання послуг
високошвидкісної передачі даних, а також в системах зв’язку з далеким
космосом (рекомендація CCSDS – Consultative Committee for Space Data Systems)
для передачі телеметричної інформації з космічних апаратів.
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ТЕХНОЛОГІЇ ШИРОКОСМУГОВОГО РАДІОДОСТУПУ
Системи з частотним і часовим розділенням каналів з погляду принципів їх

побудови мають ряд серйозних недоліків.
1. Ущільнення і розділення сигналів у цих системах забезпечується за

допомогою групових елементів БСП. Таким чином, БСП з частотним і часовим
розділенням каналів будується за принципами не тільки організаційного, але і
технічного об’єднання, що не завжди є можливим.

2. Канали в системах з частотним і часовим розділенням каналів жорстко
закріплені за ділянками спектра або інтервалами часу, що позбавляє можливості
вільного доступу до будь-якого каналу будь-якого абонента.

3. Неповне (неефективне) використання кожним каналом зв’язку загальної
смуги частот і часу роботи багатоканальної системи зв’язку.

Для розділення сигналів можуть використовуватися не тільки такі очевидні
ознаки, як частота, час і фаза. Найбільш загальною ознакою є форма сигналу.
Сигнали, які розрізняються за формою, можуть передаватися одночасно і мати
частотні спектри, що перекриваються, але їх можна розділити, якщо
виконується умова лінійної незалежності. У системах багато станційного
доступу з кодовим розділенням ( БДКР ) передача інформації різним абонентам
здійснюється сигналами, які перекриваються за спектром і за часом, але
розрізняються за формою. При виборі виду сигналу в системах БДКР,
домінуюче значення грають, насамперед, взаємокореляційні та автокореляційні
характеристики ансамблю сигналів. Використання кодового розділення сигналів
відкриває нові можливості покращення основних характеристик систем БД.
Оскільки сигнали, які застосовують в системах БДКР мають велику основу
W>>1, то їм характерні всі основні переваги шумоподібних сигналів:

 − висока завадо захищеність;
− енергетична скритність і висока завадостійкість відносно вузькосмугових

завад,
− можливість реалізації багаторазового рознесеного приймання у

багатопроменевих  каналах зв’язку.
 Завдяки цьому кодове розділення є дуже перспективним для побудови

багатостанційних систем.
Технологія широкосмугового радіодоступу з кодовим розділенням каналів

на даний момент часу високо оцінена і вона зайняла своє місце серед інших
технологій БСД. Дане рішення знайшло широке застосування в різних системах
зв’язку, бездротових системах та ін. В останні роки аналітики прогнозують ще
більш бурхливе зростання попиту на даний вид БСД.
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У загальному випадку використовується ітеративний метод ортогонізації
Грама-Шмідта, який полягає в побудові ортонормованої системи за заданою
лінійно-незалежною системою.
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АНАЛІЗ СИСТЕМ ПЕРЕДАЧІ ІНФОРМАЦІЇ З АДАПТИВНОЮ
ЗМІНОЮ ПАРАМЕТРІВ НА БАЗІ СИГНАЛЬНО-КОДОВОЇ

КОНСТРУКЦІЇ

У зв’язку з підвищеною вимогою до якості передачі даних радіоканалами виникає
необхідність побудови систем зв’язку, параметри й структура фізичного рівня яких
змінювалися б зі зміною характеристик середовища поширення сигналу. Перспективним
напрямком розвитку в області телекомунікацій є розробка програмованих радіостанцій (ПРС),
принцип побудови яких базується на апаратно-програмній реалізації.

Аналіз можливих принципів побудови ПРС показує, що в них доцільно використовувати
методи розширення спектра сигналу й ефективні адаптивні сигнально-кодові конструкції
(СКК), засновані на використанні турбокодів (ТК), так як цей метод кодування має
характеристики близькі до теоретично можливих значень. Структурна схема кодера і декодера
ТК включає два паралельно з’єднані компонентних кодера і декодера відповідно. В якості
компонентних кодів застосовуються рекурсивні згорткові коди (РЗК) зі швидкістю 1/n виду (1,
g1/ g0, …, gn-1/ g0), де g0 – поліноміальний генератор зворотного зв’язку, а g1, …, gn-1 –
поліноміальні генератори прямих зв’язків.

У структурі кодека ТК можуть використовуватись псевдовипадковий, S-випадковий,
блоковий, діагональний та інші типи блоків перемеження. Декодер ТК складається із двох
декодерів, двох блоків перемеження і двох блоків деперемеження. Кожен декодер
використовує „м’який” вхід і „м’який” вихід (SISO – soft input-soft output). Кожен декодер
обчислює функцію правдоподібності, після цього – „зовнішню” інформацію, використовуючи
основні алгоритми декодування ТК. Контроль стану системи можна здійснювати декількома
методами:

1. Безпосередньо оцінюючи параметр сигнал-шум шляхом аналізу дисперсії прийнятих
канальних відліків.

2. Проводити непряму оцінку впливу каналу шляхом аналізу результатів процесу
декодування.

Специфіка об’єкта адаптації (у даному випадку систем радіозв’язку з ТК) буде визначати
адаптовані параметри, за допомогою яких можна буде проводити адаптивне керування. До
подібних параметрів адаптації віднесемо:

1. поліноміальні генератори РЗК;
2. довжина вхідного блоку даних;
3. тип використовуваного блока перемеження;
4. швидкість кодування;
5. матриця перфорації;
6. кількість ітерацій декодування.
Особливістю процесу адаптації в системах зв’язку є те, що перепрограмований декодер

повинен здійснювати свою перебудову синхронно з підсистемою кодування. Зміна даних
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параметрів буде відбуватись залежно від стану в каналі зв’язку і його впливу на об’єкт
управління.

Звір В.Б. (НАОУ)

СТРУКТУРНО-ПАРАМЕТРИЧНА МОДЕЛЬ ПРОЦЕСУ
ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОЇ МЕРЕЖІ

Необхідність забезпечення визначеної якості обміну інформаційними
повідомленнями абонентами телекомунікаційної мережі (ТКМ) вказує на важливість
розробки моделей, які характеризують процес її експлуатації. Такий процес може бути
реалізовано з використанням систем високої складності. Такі системи повинні проходити
етап концептуального моделювання і досліджуватися на якісному рівні самоорганізації.

 На основі аналізу завдань по забезпеченню необхідного рівня відмовостійкості та
експлуатаційної надійності ТКМ можна побудувати дерево взаємовідносин реалізації
процесу її експлуатації з заходами технологічного рівня, що виконуються різними
підсистемами системи технічного забезпечення (ТхЗ). На основі аналізу дерева
взаємовідносин можна зробити важливий висновок про неоднакову результативність
впливів різних підсистем системи ТхЗ на якість організації процесу експлуатації ТКМ і
його залежність від вибору способу компенсації змін стану ТхЗ під впливом різних
несприятливих факторів. Аналіз елементів ТКМ, які забезпечують передачу (прийом)
повідомлень різних споживачів показує їхню різну важливість  для досягнення загальної
мети функціонування.

Якість функціонування елементів ТКМ залежить від ефективності реалізації процесів
задоволення потреб різноманітних комплексів зв’язку, які працюють в ТКМ, в обладнанні
різного призначення, матеріальних засобах, а також від попереджувального забезпечення
умов дій операторів ТКМ і техніко-технологічних структур, що забезпечують стійкість
реалізації функцій ТКМ.

Оскільки, у ході застосування ТКМ за призначенням, під впливом зовнішнього
середовища, стан, як окремих комплексів зв'язку, так і цілому системи може змінюватися,
то ефективність функціонування мережі буде істотно залежати від достатності й
своєчасності реалізації процесу ТхЗ експлуатації. При цьому в стані непрацездатності
можуть виявитися елементи ТКМ різних рівнів її побудови. Вибір конкретних способів
компенсації цих змін залежить від виду інформаційних потоків, що обслуговуються та
їхнього пріоритету.

Відновлення ТКМ та її елементів в повному обсязі можливе тільки при використанні
ремонту, технічного обслуговування, а також забезпечення  апаратно-програмних засобів,
що представляє технічний рівень відновлення мережі. Від вибору шляхів реорганізації
системи ТхЗ суттєво залежить швидкість реакції служб оперативно-технічного управління
та оперативно-технічного забезпечення на зміни обсягів інформаційних повідомлень та
стану ТКМ. В загальному, витрати на ТхЗ  та експлуатацію ТКМ суттєвим чином
визначається затратами на створення умов для якісного виконання завдань технічної
експлуатації ТКМ. Для дослідження цих умов доцільно процес забезпечення експлуатації
ТКМ декомпозиціювати за рівнями ланок управління ТКМ.
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РЕАЛІЗАЦІЯ РОЗПОДІЛЕНОЇ СИСТЕМИ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ
РІШЕНЬ ДЛЯ МОБІЛЬНОЇ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОЇ МЕРЕЖІ

Наявність людини на всіх етапах життєвого циклу мобільних
телекомунікаційних мереж (МТКМ), обумовлює залежність якості
функціонування останніх від правильності і своєчасності прийнятих людиною
рішень. Використання систем підтримки прийняття рішень в МТКМ дозволяє
підвищити якість прийнятих рішень.

Виходячи з структурної організації МТКМ, які створюються для
забезпечення функціонування системи вищого рівня (метасистеми), і мають
ієрархічну побудову, пропонується розподілений варіант реалізації системи
підтримки прийняття рішень для таких систем.

Розподілена система підтримки прийняття рішень представляє собою певну
сукупність експертних систем або систем підтримки прийняття рішень,
розміщених в вузлах МТКМ і пов’язаних між собою обчислювальною мережею.

Така архітектура дозволяє об’єднати вузли МТКМ при вирішенні загальної
задачі. Крім того можуть створюватись загальні сховища даних, які
використовуються кожним з вузлів при вирішенні як часткових задач, так і
задач які ставляться перед всією системою.

Аналіз задач, які вирішуються в процесі функціонування МТКМ, вказує на
необхідність вирішення проблеми оптимального їх розподілу між вузлами
системи. Загальний опис рішення складної задачі перед МТКМ виглядає
наступним чином. Спочатку проводиться декомпозиція загальної задачі і
розподіл часткових задач по вузлах системи. Кожен з вузлів системи вирішує
поставлену перед ним задачу з врахуванням наявних ресурсів, обмежень у часі
та з точки зору оптимальності в загальносистемних межах. Необхідно відмітити,
що оптимальне рішення задачі на певному з рівнів не завжди є оптимальним
рішенням для системи в цілому.

Тому для оптимального рішення загальної задачі необхідно здійснювати
координацію оптимальності прийняття рішень на кожному з рівнів. В якості
елемента, який буде виконувати таку функцію, може виступати система
підтримки прийняття рішень найвищого рівня. Зазначена система при
загальному вирішенні задачі, визначає обмеження в часткових задачах
підлеглих рівнів для досягнення оптимального рішення загальної задачі.

Розподілений характер системи підтримки прийняття рішень дозволяє
вирішувати задачі на різних рівнях системи з врахуванням інформації, що
надходить від інших вузлів.

Така організація системи підтримки прийняття рішень дозволяє скоротити
час на вирішення завдань в процесі функціонування МТКМ шляхом
використання загальних баз даних (знань) та застосуванням паралельних
методів роботи.
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РОЗРАХУНОК ЗОВНІШНІХ ХАРАКТЕРИСТИК НИЗЬКОПРОФІЛЬНИХ
ВИПРОМІНЮВАЧІВ НАД ЦИЛІНДРИЧНОЮ ПОВЕРХНЕЮ

Антенний пристрій базових станцій систем мобільного радіозв’язку є
найважливішим елементом системи в цілому, який визначає її тактико-технічні
можливості. Такі антени відносяться до класу високо піднятих, а тому
потребують дорогих мачт та живлячих фідерів. Тому питання, пов’язані з
розробкою нових технічних рішень з компоновки антенних пристроїв базових
станцій, модернізації вже існуючих, які реалізовані в діючих системах
мобільного радіозв’язку, актуальні й мають практичну значимість.

Спеціфічною вимогою до антенних пристроїв базових станцій (АПБС), (без
впливу на коефіцієнт підсилення) є формування заданої характеристики
направленості в азімутальній площині, визначеної принципами побудови систем
мобільного радіозв’язку.

До найбільш поширених характеристик направленості АПБС відносяться:
кругова чи квазікругова; секторіальна із заданим значенням ширини сектора по
рівню половинної потужності випромінювання; одно-чи двонаправлені,
наприклад для організації радіозв’язку між абонентами, які розташовані вздовж
витягнутих об’єктів.

Одним  з напрямків розвитку антенної техніки  з питань компоновки АПБС
є використання в якості елементів антенної решітки низькопрофільних
випромінювачі, які уявляють собою  дві пластини, що проводять, одна з яких
виконує роль екрану, рознесених між собою на відстань d<<λ В об’єм між
пластинами введено вузол збудження електромагнітного поля.

Результати розрахунків  засвідчили, що ширина діаграми направленості в
азімутальній площині визначається перш за все радіусом циліндра, а також
конструкцією самого випромінювача. Якщо об’єм між верхньою пластиною  і
екраном в низькопрофільному випромінювачі  заповнити діелектриком (ε< 1), то
його розміри зменшаться  в 1/√ε раз. Відповідно й діаметр циліндра можливо
вибрати меншим, а це в свою чергу суттєво покращує масо-габаритні показники
антени в цілому.
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ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ХDSL ДЛЯ
МЕРЕЖ ЗВ’ЯЗКУ

Серед усього спектра технологій найбільш довершеними являються
системи кодування з максимальним використанням можливостей конкретної
кабельної пари.

Дослідження та підсумкові результати тестувань ліній показали свої певні
особливості найбільш прогресивних методів кодування − САР, ТС−РАМ та
DМТ.

DМТ — модуляція, що найбільш повно та ефективно використовує
можливості кожної фізичної лінії та дозволяє динамічно керувати спектральною
щільністю сигналу. Так методи модуляції канальних несучих можуть
варіюватись від КАМ-4 до КАМ-64. Сучасна елементна база модемів хDSL та
новітні технічні рішення дозволяють реалізувати вже на практиці
високошвидкісні ІМС для формування повноцінної DМТ модуляції, необхідної
для реалізації оновленої технології АDSL2+ (швидкість передачі понад 8
Мбіт/с). Наприклад, при тестуванні обладнання АDSL з DМТ на 1-му з
низькочастотних абонентських кабелів виявлена недостатня
перешкодозахищеність, що спричинює зниження швидкісного потенціалу лінії.

Отже, обладнання АDSL з лінійною модуляцією DМТ, стандартів G.992.1,
та G.992.5 найкраще застосовувати на сигнально +завантажених ділянках
кабелів з відносно невисоким робочим загасанням, але із можливими
імпульсними перешкодами розосередженими по всьому робочому діапазоні
частот 40 − 2200кГц.

САР — має компактний енергетичний спектр, зосереджений в діапазоні
частот 50-400 кГц і майже невідчутний на частотах вище 600 кГц, що зумовлює
мале загасання лінійного сигналу. Проте через механізм оперативної адаптації
швидкості без зміни вихідного спектра у САР не такий довершений як DМТ, і
будь-яка зосереджена перешкода, що присутня в діапазоні частот 50-400 кГц
може викликати зниження вірності передачі.

Найкраще її застосовувати на кабелях з відносно високим робочим
загасанням на низькочастотних абонентських кабелях із швидкістю передачі від
2 Мбіт/с.

Обладнання з лінійним кодом ТС-РАМ, визнане у якості єдиного
міжнародного стандарту для SНDSL, має визначені переваги з погляду
перешкодозахищеності і сумісності з іншими системами хDSL. Лінійне
кодування ТС-РАМ, у порівнянні з 2В1Q забезпечує більшу на 30...45 %
швидкість ПД на лініях однакової довжини і більшу на 15...20 % дальність
передачі при рівних швидкостях.
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Модуляція ТС-РАМ має кращі за САР показники перешкодостійкості,
найбільше підходить для її застосування на ділянках кабелів з високим робочим
загасанням, із можливими перехресними перешкодами.

Виконаний аналіз особливостей цих видів модуляції дозволяє зробити
висновок, що технології є достатньо довершені для можливості досягнення, при
їх використанні, достатньо високих показників середньої ефективної передачі
даних системами передачі сімейства xDSL : SHDSL, ADSL , ADSL 2+, VDSL.

Далі проводився пошук новітніх засобів надання споживачу оптимального
балансу різношвидкісних та різнопланових послуг. Можливості вузла DSLAM
дозволяють зробити висновок щодо доцільності його використання як базового
вузла доступу вже на етапі поодиноких (немережевих) високошвидкісних
підключень.

Основні обгрунтування такого висновку:
1. Вузол ipBAN SI2000, завдяки підтримці різних технологій DSL, являє

собою інформаційну магістраль для підключення домашніх і бізнес
користувачів. Це виражено в підтримці різнотипних систем flOCTyny: ADSL,
ADSL2+, VDSL, SHDSL.

2. Стратегічним вузлом мережі, а також джерелом доходів служить доступ
на „останній милі”. Поєднання трафіка „дані + голос” для ADSL − це тільки
початок. Наступною виникає задача: надання абонентам дійсних
широкосмугових мультисервісних послуг типу „три в одному”, таких як
високошвидкісний доступ в Інтернет, цифрове потокове транспортування
відеоданих і мову/телефонія, забезпечення підтримки для інших
мультимедійних додатків і можливості з’єднання типу „офіс-офіс”,
забезпечення характерної для телефонної мережі і наземного телебачення
надійності, що має першорядне значення для бізнесів-користувачів і бажаної
для домашніх користувачів, забезпечення захисту даних, підключення абонентів
Тфоп і ISDN при низьких капіталовкладеннях за рахунок застосування гнучкої
платформи, відкритої як для існуючої мережі, так і для мережі наступного
покоління (NGN).

Таким чином, DSLAM − SI2000 ipBAN, являє собою сучасний і
перспективний вид доступу, що дозволяє ефективно використовувати
інфраструктуру доступу − мідні кабелі − для забезпечення комплексних послуг
„triple-play” шляхом інтеграції численних функцій з метою забезпечення якості,
надійності і продуктивності, включаючи ІР-багатоадресну передачу.

Тому постає необхідність розробки та виробництва вітчизняного
обладнання перспективних xDSL − технологій, що відповідають пріоритетним
напрямкам розвитку науки і техніки та напрямкам концепції науково —
технологічного та інноваційного розвитку України, що дасть можливість:

− оперативно реагувати на світові науково − технологічні досягнення та
ефективне їх використання у національних інтересах;

− досягти конкурентоспроможності на внутрішньому та зовнішньому
ринках;
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− зменшити залежність економіки України від імпорту.
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ЗАДАЧА ОПТИМАЛЬНОГО ВИБОРУ СТАНДАРТНОГО
ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ПРОФІЛЮ ЗАХИЩЕНОСТІ

АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ

Захист інформації в комп’ютерних системах покликаний забезпечити
виконання цілого ряду функціональних завдань, для вирішення яких ці системи
власне й створюються. Тому дослідження й аналіз проблем, пов’язаних з
безпекою інформації, доцільно розглядати саме в контексті завдань, що
вирішуються конкретною автоматизованою системою (АС).

На сьогоднішній день існує велика кількість структур мереж АС, що
об’єднують множину вузлів комутації, проте серед них можна виділити три
великі групи: мережеві, деревовидні та кільцеві структури.

Аналіз даних структур по критеріях капітальних витрат й надійності
показує, що для створення мережі з кільцевою структурою капітальні витрати
відносно невеликі, проте, надійність такої мережі також невисока (при виході з
ладу двох сполучних елементів мережа виявляється незв’язною); деревовидним
структурам мереж (зіркоподібні, лінійні та ієрархічні) властива відмінна
особливість – мінімальні капітальні витрати для їх створення, але при цьому
надійність має невисокий показник.

Мережеві структури ж вимагають однозначно великих витрат на їх
організацію, але й надійність таких мереж порівняно з деревовидними та
кільцевими істотно вище. У свою чергу, мережеві структури, розділяють на
плоскі й об’ємні, останні мають найбільший показник надійності, разом з цим
найбільші матеріальні витрати.

Відповідно до нормативних документів основою визначення рівня
захищеності автоматизованих систем є стандартний функціональний профіль
захищеності. Стандартний функціональний профіль захищеності являє собою
перелік мінімально необхідних рівнів послуг, які повинен реалізовувати
комплекс засобів захисту АС, щоб задовольняти певним вимогам щодо
захищеності інформації, яка обробляється в даній автоматизованій системі.
Стандартні функціональні профілі будуються на підставі існуючих вимог щодо
захисту певної інформації від певних загроз й відомих на сьогоднішній день
функціональних послуг, що дозволяють протистояти даним загрозам й
забезпечувати виконання вимог, які пред’являються.

Метою доповіді є постановка формальної задачі оптимального вибору
стандартного функціонального профілю захищеності для захищених
автоматизованих систем.

Введемо наступне визначення профілю захисту (ПЗ) – це сукупність агентів
захисту, розташованих у вузлах комутації, й з’єднань захисту, організаційно
реалізованих в окремих виділених віртуальних каналах. Позначимо профіль
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захисту як наступну множину – сукупність чотирьох сервісних служб захисту –
автентифікації, конфіденційності, достовірності та контролю доступу, які й
реалізуються агентами захисту:

( )ЦДКА ,,,ПЗ GGGG= ,

де [ ]ААА , XSG =  – граф автентифікації; [ ]ККА , XSG =  – граф

конфіденційності; [ ]ЦЦА , XSG =  – граф достовірності; [ ]ДДА , XSG =  – граф
контролю доступу, де )(MS i  – множина вершин (агентів захисту),

ДЦ,К,А,, =iX i  – множина ребер (з’єднань захисту).
Таким чином, що при зміні хоч би одного з параметрів множини,

відповідно змінюється й сам профіль захисту.
Задача оптимального вибору стандартного функціонального профілю

захищеності для захищених автоматизованих систем базується на методиці
оцінки профілю захисту методом статистичного моделювання.

В якості критерію оцінки профілю захисту пропонується використовувати
вірогідність зв’язності графа.

В якості моделі структури мережі використовувати граф ),( NMG , де

immmM ...,,, 21=  – множина вершин, які визначаються вузлами мережі, а
jnnnN ...,,, 21=  – множина ребер, які визначаються лініями зв’язку.
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      Кирилюк О.С. (в/ч А1906)
  Захарченко А.М. (в/ч А1906)

АНОНІМНЕ ПЕРЕБУВАННЯ В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ. ШЛЯХИ
ВИТОКУ ОСОБИСТОЇ ІНФОРМАЦІЇ ТА МЕТОДИ ПРОТИДІЇ

В останні роки у всьому світі спостерігається значне зростання числа
користувачів мережі Інтернет. В багатьох випадках за змістом інформації, що
збирається в мережі, можливо визначити, хто саме шукає ту, чи іншу
інформацію, та зробити висновок, кому може бути потрібна ця інформація та з
якою метою вона збирається. Тому важливим фактором для більшості
користувачів є анонімність та відсутність каналів витоку конфіденційної
інформації під час перебування в мережі.

До каналів витоку конфіденційної інформації, в першу чергу, можна
віднести ІР-адресу комп’ютера користувача, яка зберігаються в логах
(протоколах) на серверах, що відвідуються, та у провайдера, що надав доступ до
мережі Інтернет. Знаючи IP адрес, зацікавлена особа може визначити досить
повну інформацію про користувача, навіть його реальне місцезнаходження.
Робиться це за допомогою сервісу whois, який за IP-адресу легко визначає
провайдера користувача, які певний термін зберігають журнали з’єднань.

По-друге, на жорсткому диску користувача зберігається історія веб-
серфінгу, що містить досить вичерпні дані про відвідувані сторінки, а також
певна службова інформація, яку зберігає браузер для подальшої передачі її
серверу, так звані “cookies”. Записати та зчитати дані з cookies може скрипт
лічильника відвідувань багатьох серверів, що, в свою чергу, дозволяє
сформувати повний веб-маршрут визначеного користувача.

В доповіді розглянуто задачу всебічного анонімного і безпечного
перебування в мережі Інтернет, приведено методику та алгоритми використання
проксі-серверів та спеціального програмного забезпечення для вирішення
поставленого завдання.

http://www.hostobzor.ru/tools/who_is.php
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      Коваленко О.С. (НЦЗІ ЗСУ)
к.в.н. Шевченко В.О. (НЦЗІ ЗСУ)

       Коваленко Я.О. (НЦЗІ ЗСУ)
             Шипов К.Е. (НЦЗІ ЗСУ)

НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ІНТЕГРАЦІЯ НАУКОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
ТА ВІТЧИЗНЯНИХ ВИРОБНИЧИХ СТРУКТУР – ОСНОВА

СТВОРЕННЯ СУЧАСНИХ МОБІЛЬНИХ
ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ КОМПЛЕКСІВ

Приводяться деякі результати співробітництва Наукового центра зв’язку й
інформатизації Збройних Сил України і підприємства  ТОВ „Телекарт-Прилад”
(м. Одеса) по створенню мобільних телекомунікаційних комплексів.

Необхідність науково-технічної інтеграції при модернізації й розвитку
мобільних комплексів і засобів зв’язку телекомунікаційних мереж, особливо
спеціального призначення, обумовлена:

моральним і фізичним старінням існуючих мобільних комплексів і засобів
зв’язку;

невідповідністю між вимогами до керування й можливостями їхньої
реалізації при використанні існуючих засобів зв’язку;

істотним прогресом розвитку телекомунікаційних комплексів
комерційного використання;

необхідністю забезпечення сполучення телекомунікаційних мереж
спеціального призначення з мережами загального користування;

обмеженим фінансуванням створення мобільних засобів телекомунікацій;
слабкою інтеграцією зусиль наукових установ і промислових підприємств

при створенні мобільних телекомунікаційних комплексів.
Мобільні телекомунікаційні комплекси необхідні для оперативного

надання сучасних мультисервісних  телекомунікаційних послуг  при проведенні
спеціальних операцій, ліквідації наслідків стихійних і техногенних катастроф,
здійсненні робіт у районах зі зруйнованою або нерозвиненою
телекомунікаційною інфраструктурою.

Створення зазначених комплексів виявилося можливим тільки на основі
об'єднання зусиль  сучасних виробничих структур і наукових організацій.

Прикладом є об’єднання зусиль підприємства ТОВ „Телекарт-Прилад”,
яке є членом Корпорації „Науково-виробниче об’єднання „Небо України”, і
Наукового центру зв'язку та інформатизації Збройних Сил України.

Це підприємство взяло на себе зобов’язання за власні кошти в короткі
терміни розробити і організувати виробництво сучасних вітчизняних мобільних
цифрових телекомунікаційних засобів, згідно з вимогами Збройних Сил
України. Така позиція підприємства може служити прикладом для інших
національних виробників телекомунікаційних засобів.

При цьому Науковим центром зв’язку та інформатизації Збройних Сил
України здійснюється всебічна співпраця з зазначеним підприємством, в першу
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чергу, з питань формування технічних завдань, проведення консультацій,
розробки програм та методик попередніх і державних випробувань та участі в
проведенні цих випробувань.

Така співпраця уже дала позитивний результат. Спільним рішенням
передбачається створення єдиного уніфікованого мобільного
телекомунікаційного комплексу, що повинен замінити існуючий комплекс
засобів і здібний задовольнити всі потреби в сучасних телекомунікаційних
послугах при виконанні завдань в складних ситуаціях.

На сьогодні розроблені всі основні елементи цього комплексу, частина з
яких пройшла державні випробування. На цей час пройшли державні
випробування аналоговий та цифровий ISDN польові телефонні апарати,
польове комутаційне обладнання локально-обчислювальних мереж, польова
цифрова автоматична комутаційна система та польове кросове обладнання,
маршрутизатори, модеми, радіорелейні та радіостанції.

Потенціал ТОВ „Телекарт-Прилад” і Наукового центру зв’язку й
інформатизації Збройних Сил України дозволяє створювати сучасні
інформаційно-телекомунікаційні комплекси, що за своїми можливостями і
технічними характеристиками  відповідають світовому рівню.

Слід зазначити й інші приклади позитивного досвіду  тісного
співробітництва підприємств промисловості з Науковим центром зв'язку та
інформатизації Збройних Сил України, а саме:

роботи з модернізації станцій тропосферного зв’язку для забезпечення
можливості їхньої роботи на цифрових мережах зв'язку відповідно до сучасних
вимог (ВАТ ,,Олімп” (м. Світловодськ);

створення для силових відомств устаткування прийомних радіоцентрів,
антенного комутатора і КВ радіоприймача „Галактика” (підприємство
,,Науково-технічний центр радіотехнічних систем академії наук прикладної
електроніки” (м. Харків);

розробка багатоцільових автомобілів і бронетранспортерів - транспортної
бази для командно-штабних машин й апаратних (Харківське конструкторське
бюро машинобудування ім. Морозова).

Розробка й впровадження таких комплексів дозволить скоротити кількість
засобів і поліпшити  часові, фінансово-економічні й інші показники та
реалізувати необхідний набір телекомунікаційних послуг, що надаються
сучасними телекомунікаційними мережами при мінімальній кількості
обслуговуючого персоналу, транспортних засобів та модулів при повній
автономності їх функціонування.

Отже сьогодні у важких фінансово-економічних умовах тільки спільними
зусиллями наукових організацій і промислових підприємств (науково-
виробничих об’єднань) можливе створення вітчизняних сучасних мобільних
телекомунікаційних комплексів і засобів, що відповідають вимогам
теперішнього часу.
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Козубцов І.М. (ВІТІ НТУУ „КПІ”)

МЕТОДИЧНА РЕКОМЕНДАЦІЯ ПО СКОРОЧЕННЮ ЧАСУ НА ОФОРМЛЕННЯ
ТОПОГРАФІЧНИХ КАРТ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ

При відпрацюванні оперативних документів посадові особи, що їх
розробляють, повинні виконувати загальні вимоги щодо їх розробки. Графічні
документи повинні відповідати вимогам автоматизованої обробки,
забезпечувати можливість швидкого розмножування і доведення (передачі) до
виконавців. Проте в умовах обмеженого часу не завжди може бути
використаний паралельний метод роботи при плануванні зв’язку. За таких умов
значний час витрачається на оформлення топографічних карт. Однак усі
графічні документи повинні виконуватися таким чином, щоб їх графічну
частину можна було читати без пояснень. Як правило, текстуально викладається
тільки те, що неможливо зобразити графічно, але необхідно для пояснення
змісту документа (топографічної карти). Для їх правильного оформлення
потрібно від командира:

– високої штабної культури;
– знання та уміння інженерної графіки;
– уміти вручну наносити на топографічні карти літерадруковані написи

фарбою (чорнилами).
Виконання зазначених операцій без засобів автоматизації неможливо

скоротити час на відпрацювання графічних документів. Для нанесення
літерадрукованих заголовків на топографічних картах використовують чорнила.
Це потребує від людини: значної уваги при написанні та затрати часу, як на
написання так і на висушування чорнил.

Як методичною рекомендацією по усуненню зазначених недоліки та
скорочення часу на оформлення написів на топографічних картах можна
використовуючи технічні засоби, а саме комп’ютер. Оформлені написи, дрібні
графічні об’єкти (таблиці) доцільно роздруковувати принтером типу
„лазерний”.

За основу визначення висоти букв приймається висота букви (h) у першому
слові назви документа (рішення, план та ін.). Висота букв визначається
відповідно до табл. 1 в залежності від кількості аркушів (n) у склейці карти.

Таблиця 1.
n До 6 6 – 10 11 – 20 21 – 30 >30
h , мм 15 30 40 50 70
Розмір шрифту (Arial) pt. 61 118 160 200 280

Роздрукований матеріал розрізається за розміром шрифту у відповідності з
розміром написання назв документів та наклеюється на топографічну карту.
Цифровий матеріал, як правило, повинен оформлюватися у формі таблиць.
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Комаров Р.О. (в/ч А 1906)

МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ ДОВЖИНИ КОДОГРАМИ
ДЛЯ АСИМПТОТИЧНО НАДІЙНОЇ РАДІОЛІНІЇ УПРАВЛІННЯ

Сучасний рівень розвитку збройної боротьби, корінні якісні зміни у
способах і засобах ведення бойових дій висунули проблему вдосконалення
технічних систем управління і контролю в число найважливіших, багато в чому
визначаючих ступінь реалізації бойового потенціалу Збройних Сил України.
При цьому невід’ємною складовою таких комплексних систем є асимптотично
надійні радіолінії управління.

В таких системах треба з високим ступенем надійності виконувати різні
команди управління. На відміну від відомих методик розрахунку імовірнісних
характеристик командних радіоліній, для вирішення таких задач потрібна
методика, яка б забезпечувала розрахунки довжин кодограм (команд) з дуже
жорсткими вимогами як до імовірності вірного спрацювання, так і до
імовірності хибного спрацювання (що може бути викликане навмисною
перешкодою, подібною до корисного сигналу).

Відомі методики розрахунків імовірності вірної передачі команди та
хибного спрацювання в деяких випадках можуть бути застосовані для
обґрунтування міри надлишковості (довжини кодограми), але не пристосовані
для випадків, коли, наприклад, потрібно обчислювати імовірність хибного
спрацювання на тривалих інтервалах часу, де імітаційна кодограма
повторюється 1010 та більше разів, водночас імовірність хибного спрацювання з
однієї спроби (Рх1) може бути дуже малою – наприклад, Рх1 < 10-1000.

В доповіді визначені шляхи та напрямки створення методики розрахунку
довжини кодограми для радіолінії дистанційного управління, яка б не мала
обмежень на вимоги до надійності передачі корисної команди та імовірності
хибної тривоги.
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Кондратюк А. Г. (ВІТІ НТУУ „КПІ”)

МЕТОДИКА ПІДВИЩЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ЖИВУЧОСТІ
ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОЇ МЕРЕЖІ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ЗА

РАХУНОК ПРОГНОЗУВАННЯ ГРУП СИМВОЛІВ В ПАКЕТІ ПОВІДОМЛЕННЯ

У процесі функціонування телекомунікаційних мереж спеціального
призначення на них можуть виникати різні екстремальні ситуації, причинами
яких є різнорідні зовнішні фактори, наприклад, стихійні лиха (землетруси,
повені, пожежі та ін.), вплив агресивного зовнішнього середовища
(супротивника, зброї масової поразки). У результаті цього можуть уражатися як
окремі елементи, так і цілі ділянки цих мереж. Такі ситуації характеризуються
різким зниженням пропускної здатності мереж зв’язку, а також їх структурно-
топологічними змінами (аж до розриву зв’язності), тобто порушенням зв’язку
між визначеними пунктами мережі.

Дані про можливості мережі зв’язку по встановленню з’єднань і передачі
(хоча б одиничних) повідомлень у зазначених ситуаціях дає характеристика, що
одержала назву живучості мереж зв’язку. Таким чином, під живучістю мереж
зв’язку розуміється її властивість забезпечувати встановлення з’єднань і
передачу повідомлень між включеними в неї джерелами і споживачами
інформації при виході з ладу (в умовах зовнішнього впливу) її елементів або
ділянок без нормування якості обслуговування.

Одним з шляхів підвищення живучості телекомунікаційної мережі
спеціального призначення, при умові передачі мережею текстової інформації, є
використання методики підвищення функціональної живучості за рахунок
прогнозування груп символів в пакеті повідомлення.

Сутність даної методики полягає в тому, що при використанні при передачі
даних технологій Frame Relay або АТМ на прийомному боці здійснюється
накопичення пакетів, які відносяться до одного повідомлення, і прогнозується
інформація, яка була втрачена під час передачі цього повідомлення, або ще не
надійшла до споживача. Така можливість виникає завдяки використанню
функцій приналежності груп символів повідомленню, які ґрунтуються на
використанні взаємопов’язаності буквосполучень, при чому прогнозування
ведеться з двох напрямків відносно викривлених (недоотриманих) груп
символів. Такий алгоритм дає можливість сформувати функції приналежності
всіх можливих варіантів вихідної текстової інформації та ранжувати їх.
Найбільш імовірні варіанти передбачених груп символів аналізуються між
собою, внаслідок чого створюється новий перелік (список) функцій
приналежності, що враховує дані, отримані на попередніх етапах
прогнозування.

Зазначена методика дозволяє формувати вихідну інформацію, навіть коли
на прийомному боці отримано повідомлення не в повному обсязі, що дає змогу
здійснювати передачу інформації при максимальній агресивності зовнішнього
середовища.



110

д.т.н. Кравченко Ю.В. (НАОУ)
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Міщенко В.О. (ВІТІ НТУУ „КПІ”)

СТРУКТУРА РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧІ СИНТЕЗУ ФУНКЦІОНАЛЬНО СТІЙКОЇ
МЕРЕЖІ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ШЛЯХОМ

ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ ПОСЛІДОВНОГО ЗБІЛЬШЕННЯ РАНГУ
k-ОДНОРІДНОГО МАТРОІДУ

Задача синтезу структури складної технічної системи до якої відноситься  мережа
спеціального призначення, класифікується як комбінаторна задача дискретної
оптимізації. Аналіз показав, що синтез функціонально стійкої мережі спеціального
призначення зводиться до задачі багатокритеріальної дискретної оптимізації, рішення
якої полягає в пошуку компромісу між функціональною стійкістю і вартістю системи.
Встановлено, що множина припустимих варіантів мережі являє собою такий
комбінаторний об’єкт як матроід. Аналіз методів дискретної оптимізації дозволяє
зробити висновок про те, що найбільш ефективним при синтезі структури мережі є
матроідний підхід, що поєднує метод часткових порядків, концепцію опуклості в
частково упорядкованих множинах і схему побудови серії градієнтних алгоритмів.
Застосування матроідного підходу дозволяє знайти точне рішення на основі принципу
неявного перебору. У результаті досліджень установлено, що перевагою застосування
відношення часткового порядку як дискретного аналога градієнта при  формуванні з
множини припустимих варіантів частково упорядкованої множини є відсутність
процедури трудомісткого обчислення значення показника функціональної стійкості
мережі.

Пошук рішення здійснюється за розробленим методом послідовного збільшення
рангу k-однорідного матроіда на основі принципу збільшення кількості елементів
мережі до заданого рівня функціональної стійкості. Спочатку формується n -
однорідний матроід мережі з елементів так званого першого рівня, множина баз якого
є множиною всіх можливих мереж з n елементів. Далі застосування greedy-алгоритму
дозволяє знайти найкраще рішення, для якого розраховується значення показника
функціональної стійкості. При недостатній ефективності системи будується n+1, n+2 і
т.д. однорідний матроід. І вся процедура повторюється, поки не стає зрозуміло, що
елементів так званого першого рівня недостатньо. Тоді для кожного з множини
матроідів із елементів першого рівня послідовно будуються відповідні множини
матроідів із елементів  першого рівня і одного, двох і т. д. елементів так званого
другого рівня, із застосуванням на них градієнтного алгоритму і розрахунком значення
показника функціональної стійкості. Для рішення, що задовольняє по показнику
ефективності, послідовно перевіряються варіанти, включені за допомогою відношення
порядку в даний варіант з метою пошуку рішення з мінімальною вартістю і заданим
рівнем функціональної стійкості.
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к.т.н. Кривоножко Г.Є. (НЦЗІ ЗС України)

ВАРІАНТ ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ЦИФРОВОГО
ПІДПИСУ В СИСТЕМУ ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ

СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ЗС УКРАЇНИ

Згідно вимог керівних документів виникає необхідність прискорення
процесу впровадження системи електронного документообігу (СЕДО) у
структурних підрозділах Збройних Сил України. Аналіз існуючої нормативно-
правової бази України дає змогу сформувати пропозиції, що доцільно
враховувати для прискорення процесу розгортання повно функціональної СЕДО
в частині, що стосується впровадження електронного цифрового підпису (ЕЦП).
Пропозиції передбачають вирішення організаційних та технічних питань для
впровадження ЕЦП.
Одним із основних та першочергових завдань для впровадження електронного
цифрового підпису є створення центрів сертифікації ключів (ЦСК) у ЗС
України. До основних заходів щодо впровадження ЕЦП у ЗС України слід
віднести:

1. Розробку Плану заходів щодо реалізації технічних можливостей для
впровадження електронних документів, електронного документообігу та
електронного цифрового підпису в структурних підрозділах ЗС України. В плані
повинні бути розкриті заходи щодо навчання та атестації працівників, що мають
обслуговувати СЕДО відповідно до Порядку комп’ютерної обробки звітних
документів на всіх рівнях організаційно-штатної структури ЗС України;

2. Розробку Технічних вимог до системи формування звітності в
електронному вигляді. У вимогах повинні бути передбачені формат
електронного документа звітності, забезпечення контролю системи управління
функціонуванням, змінено Порядок приймання та комп’ютерної обробки
звітних документів;

3. Створення центрів сертифікації ключів ЕЦП;
4. Організацію навчання фахівців по створенню, функціонуванню та

обслуговуванню центрів сертифікації ключів ЕЦП;
5. Створення та акредитація підрозділів згідно нормативно-правової бази,

що призначені для надання послуг електронного цифрового підпису: Центр
сертифікації ключів; Акредитований центр сертифікації ключів (АЦСК);
Засвідчувальний центр (ЗЦ);

6. Розробку відомчих керівних документів щодо створення та
функціонування зазначених підрозділів та всіх суб’єктів правових відносин у
сфері послуг ЕЦП;

7. Забезпечення технічними засобами зазначених підрозділів та виконання
організаційних заходів відповідно до вимог нормативно-правової бази для їх
функціонування.

Приведемо необхідний перелік дій щодо розгортання ЦСК:
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1) підготувати Наказ Міністра оборони України “Про заходи щодо
забезпечення виконання постанови КМУ від 13.07.2004 № 903”; Наказ Міністра
оборони України “Про заходи щодо забезпечення виконання постанови КМУ
від 28.10.2004 № 1452”; Наказ Міністра оборони України “Про затвердження
заходів щодо створення та функціонування центрів сертифікації ключів у
Збройних Силах України”; Наказ Міністра оборони України “Про затвердження
заходів щодо створення та функціонування засвідчувального центру Збройних
Сил України”;

2) після погодження та затвердження центральним засвідчувальним
органом (ЦЗО) документів, що регламентують роботу ЦСК та ЗЦ, виконати
наступні роботи:

- розробити організаційно-штатну структуру ЦСК та ЗЦ для забезпечення
їх функціонування;

- розгорнути на центрі АСУ ГШ ЗС України програмно-технічні
комплекси (ПТК) для АЦСК та ЦСК;

- здійснити комплекс заходів щодо забезпечення вимог до системи
захисту інформації для ПТК АЦСК.

Для цього слід використовувати регламентуючі документи, що розроблені
та затверджені ЦЗО:

- перелік послуг ЕЦП, що можуть надавати акредитовані ЦСК;
- формат подання документованої інформації для передачі до ЦЗО;
- вимоги до ведення архіву документованої інформації;
- вимоги до прав, обов’язків і відповідальності ЦСК та порядку

розв’язання спорів;
- вимоги до організаційної структури ЦСК і рівня кваліфікації посадових

осіб;
- вимоги до забезпечення конфіденційності інформації, що оброблюється

ЦСК;
- вимоги до реалізації регламентних процедур акредитованих ЦСК;
- вимоги до засобів електронного цифрового підпису користувачів;
- вимоги до структури ПТК акредитованих ЦСК;
3) засвідчити відкриті ключі: центром сертифікації ключів, акредитованим

центром сертифікації ключів, засвідчувальним центром;
4) акредитувати та зареєструвати у ЦЗО акредитований центр сертифікації

ключів, засвідчувальний центр;
5) забезпечити збереження сертифікатів ключів ЗЦ та ЦСК та забезпечити

постійний доступ до них суб’єктів СЕДО.
Таким чином, як один із варіантів впровадження системи електронного документообігу

(СЕДО) у Збройних Силах України (в частині, що стосується електронного цифрового
підпису) можуть бути викладені пропозиції впровадження ЕЦП у ЗС України. Це дозволить
якнайшвидше виконати вимоги нормативно-правових та керівних документів щодо передачі
відкритої інформації з використанням електронного цифрового підпису у СЕДО ЗС України.
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к.т.н. Кувшинов О.В (ВІТІ НТУУ „КПІ”)
Липський О.А. (ВІТІ НТУУ „КПІ”)

АДАПТАЦІЯ НАДШИРОКОСМУГОВИХ СИГНАЛІВ ДО
ВУЗЬКОСМУГОВИХ ЗАВАД

З появою мультимедійних додатків постійно збільшуються вимоги до
пропускної спроможності систем передачі даних, що призводить до розвитку
мереж бездротового доступу, здатних надавати послуги на території з високою
щільністю абонентів і зі швидкістю не менше 10 Мбіт/с.

Розвиток мереж бездротового доступу ставить перед розробниками
обладнання завдання пошуку оптимальної смуги частот для передачі значних
об’ємів інформації. Причому, з одного боку, ця смуга частот повинна бути
розміщена в освоєному діапазоні частот (до 10 ГГц), для швидкого
впровадження мереж бездротового доступу, а з другого боку забезпечувати
електромагнітну сумісність з існуючими радіоелектронними засобами. Сумісне
використання спільної смуги частот повинне базуватись на взаємодопустимих
значеннях випромінювальної потужності при заданій похибці в каналі зв’язку.

На сьогоднішній день, для не ліцензованих надширокосмугових (НШС)
систем зв’язку федеральною комісією зв’язку США (FCC) визначена маска
ефективної ізотропно випромінювальної потужності (EIRP) при використанні
переносних і компактних систем зв’язку із надширокосмуговими сигналами. На
базі існуючої маски розроблюються вимоги з використанню НШС сигналів із
врахуванням особливостей використання радіоспектра в кожній країні.

Для всіх НШС систем, які працюють на не ліцензованій основі існує
проблема електромагнітної сумісності із системами на базі вузькосмугових
систем зв’язку.

Проблема електромагнітної сумісності НШС систем може бути вирішена
поділом радіоспектра НШС сигналу від 3.1ГГц до 10.6 ГГц на канали смугою
по 500 МГц, з адаптацією параметрів гаусовського імпульсу до вузькосмугових
завад. Адаптація спектральних характеристик сигналу відбувається за рахунок
розширення чи звуження тривалості імпульсу у каналі в залежності від
зосередження завад в радіоспектрі.

За рахунок використання адаптації НШС сигналів до вузькосмугових завад
можливе більш ефективне використання радіоспектра і збільшення пропускної
спроможності системи на базі НШС сигналів.
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ПОБУДОВА ФОРМАЛІЗОВАНИХ МОДЕЛЕЙ ПРОЦЕСУ
ФУНКЦІОНУВАННЯ  ЛЮДИНО-МАШИННИХ МОБІЛЬНИХ МОДУЛІВ

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ МЕРЕЖ КРИТИЧНОГО ЗАСТОСУВАННЯ

При вирішенні більшості задач дослідження, проектування і випробування
людино-машинних систем (ЛМС) виникає необхідність побудови моделі
процесу функціонування (ПФ) ЛМС.

При людино - системному (антропоцентричному) підході до розгляду ЛМС
моделі ПФ ЛМС представляють собою функціонально-поведінкові моделі, що
відображають процес функціонування ЛМС. Під цим процесом розуміється
сукупність дій ергатичних елементів і операцій, що виконуються неергатичними
елементами. Сукупність дій об’єднана в єдину ціленаправлену послідовність
завдяки управляючій і забезпечуючій діяльності ергатичних елементів, що
утворюють із розрізненої номенклатури окремих функцій логіко-часову
послідовність, яка стійка до збуджень і веде до досягнення поставленої цілі (або
цілей) функціонування.

На основі загального визначення ПФ ЛМС сформульовані основні вимоги
до математичної моделі ПФ.

Перша вимога: модель повинна охоплювати як основні так і допоміжні
процеси функціонування ЛМС.

Друга вимога: вибір рівня мови опису ПФ ЛМС повинен відповідати
семантичному рівню процесів, що моделюються.

Третя вимога: мова моделі повинна бути доступна як людині, так і не
ергатичним елементам, програмно-технічним засобам тобто вона повинна бути
достатньо формалізована для однозначного відтворення на ЕОМ.

Четверта вимога: алфавіт мови опису ПФ повинен бути мінімально
необхідним але забезпечувати всі специфічні особливості складових ПФ.

П’ята вимога: модель повинна об’єднувати в собі якості опису та оцінки
ПФ.

На сьогодні апарат функціонально-семантичних мереж є найбільш
потужним і універсальним засобом моделювання і оцінки широкого класу ЛМС,
що дозволяє в єдиних формалізмах врахувати специфічні особливості поведінки
людини (оператора, організатора, ремонтника і т.д.) і засобів, які вони
використовують. Математичний апарат ФСМ має наступні переваги:

1. Найбільш повно відповідає вимогам до моделей ПФ ЛМС;
2. Має перспективи розвитку для моделювання семантики ПФ ЛМС;
3. Має реалізацію на всіх класах ЕОМ (при цьому програми універсальні і

немає потреби перепрограмування під конкретну структуру ЛМС, так як
інформація про структуру ПФ ЛМС вводиться в якості вихідних даних).
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ОЦІНКА ЗАХИЩЕНОСТІ ІНФОРМАЦІЇ В АВТОМАТИЗОВАНИХ
СИСТЕМАХ

У сучасних умовах найбільш ефективним способом перевірки
функціонування комплексної системи захисту інформації (КСЗІ)
автоматизованої системи (АС) є експертиза. У той час як для багатьох
комерційних АС експертиза їх КСЗІ носить добровільний характер, існує досить
численна категорія АС, для яких експертиза, є обов'язковою умовою для
початку або продовження їхньої експлуатації.

Подібного роду експертиза проводиться фізичними особами (експертами),
в задачу яких входить перевірка на відповідність КСЗІ певному набору вимог.
Однак у деяких випадках виникає необхідність кількісної оцінки рівня
захищеності інформації в АС.

Для вирішення задачі кількісної оцінки рівня захищеності інформації в АС
пропонується використовувати підхід, в основі якого лежить побудова моделі
знань експертів про поводження КСЗІ в різних умовах. Моделювання знань
експертів пропонується здійснювати на основі продукційної моделі з
використанням правил нечіткого умовного виводу.

При цьому типова схема оцінки рівня захищеності інформації в АС буде
містити в собі наступні основні елементи:

− фаззіфікатор, що реалізує процедуру знаходження значень функцій
належності нечітких множин (термів) на основі звичайних (не нечітких)
вихідних даних.

− нечітку базу знань, що містить інформацію про залежності множини
вихідних змінних від множини вхідних у вигляді лінгвістичних правил „Якщо –
То”;

− функції належності, які використовуються для подання лінгвістичних
термів у вигляді нечітких множин;

− машину нечіткого логічного висновку, яка на основі правил бази знань
визначає значення вихідної змінної у вигляді нечіткої множини − результату;

− дефаззіфікатор, що перетворює результат в чітке число, яке є кількісною
оцінкою захищеності інформації.

Використання такого підходу дозволяє урахувати фактор невизначеності,
що виникає при проведенні кількісної оцінки рівня захищеності інформації в
АС.
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     Маруженко С.Л. (ВІТІ НТУУ „КПІ”)
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IP-ТЕЛЕФОНІЯ. ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ І ЕКСПЛУАТАЦІЇ
IP-ТЕЛЕФОНІЇ

Уперше концепція IP-телефонії, була запропонована ізраїльською
компанією VocalTec в 1995 році, що виглядала швидше за все, як розвага, однак
у перший же рік нова технологія привернула увагу всього Світу. Спочатку для
передачі голосу використовувався аналоговий сигнал – електромагнітна хвиля,
передавалася по мідному проводу. Для одночасної передачі декількох
аналогових сигналів по одному проводу використовувалось частотне
мультиплексування (ущільнення).Основна смуга частот каналу ділилася на
деяке число смуг (підканалів). Смуги зрушуються один одного методом
амплітудної модуляції. Для усунення взаємного впливу підканалів
використовується захисна смуга, як правило, шириною 900 Гц . При високих
рівнях сигналу в каналах виникає перехресне наведення, через яку чутна
паралельна розмова або радіо.

Сьогодні Інтернет - телефонія розвивається стрімко. Вона дає можливість
миттєво одержати прямий номер . Ви можете робити дзвінки в будь-яку країну
світу, на будь-який телефон. Ви зможете приймати дзвінки з будь-яких
телефонів на свій комп’ютер. Технологія IP-телефонії дозволяє вам робити
дзвінки з будь-якого комп’ютера, підключеного до мережі Інтернет, при цьому
ваш номер не змінюється.

Білінг - це інформаційна система, яка забезпечує виконання
централізованих розрахунків за послуги зв'язку в умовах територіально -
розподільчого обслуговування абонентів. Рахунок на оплату послуг є
сполучною ланкою між абонентом й оператором зв'язку. Білінг- телефонії, надає
можливість клієнтові володіти інформацією про наявність засобів на його
персональному рахунку, а також надає іншу тарифну інформацію.

IP- телефонія на сьогоднішній час використовується багатьма
провайдерами, одними із них є УКРТЕЛЕКОМ, КИЇВСТАР, Голден Телеком.
Це найбільші в Києві телекомунікаційні фірми, які надають послуги своїм
абонентам по IP- телефонії, і передачі голосу VoIP.

В доповіді розглянуті досягнення і розвиток IP- телефонії на сьогоднішній
день, а також послуги, які вона надає своїм абонентам.
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ДІАПАЗОННІ СПІРАЛЬНІ АНТЕНИ
З ШИРОКОЮ ДІАГРАМОЮ НАПРАВЛЕНОСТІ

У доповіді надані результати розробки спіральних антен (СА) зворотного
осьового випромінювання (ЗОВ), які можуть бути використані як опромінювач
дзеркальних антен (ДА) або як слабонаправлена антена кругової поляризації.

У діапазонах дециметрових і сантиметрових хвиль знаходять широке
застосування ДА. Вибір типу їх рефлектора визначається можливістю реалізації
опромінювача з необхідною діаграмою направленості (ДН). Розробка
діапазонних, середніх за глибиною і короткофокусних ДА з круговою
поляризацією особливо утруднена. Опромінювачі таких антен повинні мати
ширину ДН по рівню –10 дБ до 180о і більше.

Відомо, що широку ДН мають двозахідні циліндричні спіральні антени
(ЦСА) і конічні спіральні антени (КСА) зі збудженням в режимі ЗОВ.
Достоїнством таких антен є можливість їх реалізації без екрана або з невеликим
екраном, рівним діаметру основи антени, що використовується для їх кріплення.
Дослідження показують, що застосуванням СА ЗОВ як опромінювача, в
порівнянні з іншими типами антен, досягається суттєве зменшення тіньового
ефекту в ДА. Двозахідна ЦСА  ЗОВ є простішою за конструкцією, але вона не
дозволяє отримувати півсферичну ДН.

Пред’явленим вимогам найповніше задовольняє еквікутова двозахідна
КСА ЗОВ, яка створює осьове випромінювання кругової поляризації в
широкому діапазоні хвиль. Оскільки ДН еквіукутової КСА ЗОВ суттєво
залежать від величини кута намотки, то його підбором можна отримати ширину
ДН по рівню –3 дБ у межах від 70о до 100о.

Проте, загальних рекомендацій щодо вибору геометричних параметрів СА
для отримання необхідних електричних характеристик у заданій смузі частот
інколи недостатньо.

Експериментально досліджені два типи спіральних антен: ЦСА ЗОВ і КСА
ЗОВ. Геометричні параметри двозахідної дротяної ЦСА ЗОВ визначені за
відомими рекомендаціями. Були виготовлені три зразки ЦСА ЗОВ, що мають
однакові діаметри спіралей (2a = 40 мм), однакову кількість витків (N = 3,5),
однакові діаметри провідників (зовнішній діаметр обплетення коаксіального
кабелю 2aо = 3 мм), а також однакові діаметри екранів Dе= 70 мм. ЦСА ЗОВ
відрізняються лише кроком спіралей. Відношення кроку спіралі (S) до середньої
довжини хвилі (lсер) у зразків вибране рівним 0,22; 0,25; 0,275. ЦСА ЗОВ з
меншим відношенням S/l не досліджувалися, оскільки відомо, що це
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призводить до погіршення її діапазонних властивостей. Кращі електричні
характеристики має ЦСА ЗОВ при відношенні S/l = 0,275 (кут намотки
a = 21,7о), яка має коефіцієнт еліптичності (КЕ)  більший ніж 0,7 у смузі частот
1200...2000 Мгц.

При віддаленні від осі величина КЕ таких антен зменшується так само, як у
ЦСА прямого осьового випромінювання. Ширина ДН антени на середній
частоті по рівню –3 дБ  2q0,5 = 85о і 2j0,5 = 70о, а по рівню –10 дБ відповідно 140о

і 160о.
Для експериментального дослідження двозахідних КСА ЗОВ були

виготовлені три лабораторні зразки цього типу антен, що мають однакові кути
конусності та однакову кількість витків намотки, але відрізняються кутом
намотки і формою поперечного перетину провідника.

Виявилося, що двозахідна дротяна КСА ЗОВ з кутом намотки a = 20о має
електричні характеристики, подібні до характеристик ЦСА.

Дротяна і стрічкова двозахідні КСА ЗОВ з кутами намотки a = 30о  мають
однаковий опорний пінопластовий усічений конус  з основами: нижньою
2aмакс = 84 мм і верхньою 2aмін = 18 мм. Кут конусності обох антен 2u = 20o.

Металева стрічка стрічкової КСА, яка розширюється від вершини конуса,
має кутову ширину у нижньої основи d = 90о. Обидві антени мають однакову
кількість  витків N = 3,5 і екрани діаметром Dе = 110 мм.

Ширина ДН антен в більшій частині діапазону частот 1350…3500 МГц по
рівню –3 дБ складає 2q0,5 » 100о, а по рівню –10 дБ  2q0,1 » 160о.  У
низькочастотній частині вказаного діапазону частот ширина ДН складає
відповідно 2q0,5 » 80о і 2q0,1 » 140о. За поляризаційними властивостями дротяна і
стрічкова КСА ЗОВ суттєво розрізняються. Якщо у стрічкової КСА в осьовому
напрямі КЕ не менший 0,7 у всьому вказаному діапазоні частот, то у дротяної
КСА в нижній частині діапазону він значно менший. Вказана відмінність
пояснюється невиконанням умов електродинамічної подібності у дротяної КСА.

Важливою позитивною властивістю КСА при великих кутах намотки
(a ³ 30о) є те, що максимальний КЕ ці антени мають у бокових напрямах під
кутами, рівними куту намотки спіралей, тобто КСА випромінює хвилю кругової
поляризації (КЕ більше 0,7), практично, в усій області головного пелюстка ДН.
Ширина ДН стрічкової КСА по рівню –3 дБ очікувалася 2q0,5 » 130о, а фактично
ж вийшла тільки 2q0,5 » 100о.

Подальше розширення ДН КСА ЗОВ можливе при збільшенні кута
намотки  спіралей до 40о, що дозволить застосовувати її як опромінювач і в
короткофокусних ДА. Така КСА ЗОВ, розміщена на даху автомобіля може бути
використана в системах рухомого персонального супутникового зв’язку.

Результати експериментального дослідження властивостей СА ЗОВ
дозволяють зробити вибір типу опромінювача середньої глибини або визначити
тип СА з широкою діаграмою направленості, що забезпечують випромінювання
хвиль кругової поляризації в заданому діапазоні частот.
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ОЦІНКА СТІЙКОСТІ МОБІЛЬНИХ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ МЕРЕЖ
З УРАХУВАННЯМ КРИТИЧНИХ СИТУАЦІЙ

Руйнування процесів функціонування мобільних телекомунікаційних
мереж приводить до необоротних наслідків, тому дослідження напрямків
підвищення стійкості структури мереж даного класу має актуальне значення.
Властивість стійкості характеризує здатність мобільних телекомунікаційних
мереж парирувати позаштатні критичні ситуації, які виникають під впливом
внутрішніх і зовнішніх дестабілізуючих впливів. Під критичною ситуацією
розуміється подія, яка полягає в порушенні виконання заданого обсягу функцій
певним елементом або групою елементів мобільної телекомунікаційної мережі,
що приводить до зриву функціонування даної системи. Властивість критичності
характеризує здатність мобільної телекомунікаційної мережі до адаптивного
функціонування в заданих режимах і умовах при дії збурювань (вражаючих
впливів). Властивість адаптивності характеризує можливість складних систем
пристосовуватися до зовнішніх умов для оптимального досягнення загальної
мети системи.

Для формування та оцінки ефективності варіантів раціональних структур
мобільних телекомунікаційних мереж в органах управління зв’язком з’єднань на
даному етапі застосовуються графо-аналітичні методики. Необхідно усунути
недостатність прогностичної інформації щодо розвитку й результатів процесу
функціонування мобільної телекомунікаційної мережі і на цій основі вибирати
варіант побудови мережі із раціональними значеннями показників якості
обслуговування. Визначення та вибір стійкої структури системи з урахуванням
особливостей мобільних телекомунікаційних мереж, які функціонують у
критичних ситуаціях, може бути здійснено за допомогою методів аналізу й
синтезу складних систем.

Для кількісної оцінки раціонального варіанта структури мобільної
телекомунікаційної мережі, що функціонує в критичних ситуаціях, доцільно
використати найбільш важливі показники якості обслуговування в даній мережі.
Сутність оцінки раціонального варіанта структури мережі складається у
визначенні значень відповідних показників і порівняння їх зі значеннями,
необхідними для виконання завдань мобільної телекомунікаційної мережі, яка
функціонує у критичних ситуаціях. Раціональний варіант мобільної
телекомунікаційної мережі – це мобільна телекомунікаційна мережа такої
структури, що здатна виконувати завдання відповідно до запропонованих до неї
вимог.
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ПОСЛУГИ SIP-ТЕЛЕФОНІЇ

Останнім часом спостерігається підвищений інтерес до технологій IP-
телефонії, використання якої дозволяє значною мірою знизити вартість
телефонного зв’язку. При цьому стає можливим використання мережі Інтернет,
що дозволяє відразу досягти „глобальних масштабів”, а необхідність прокладки
магістральних комунікацій просто-напросто відпадає.

Протокол SIP народився в надрах IETF (Internet Engineering Task Force) –
організації, що займається затвердженням стандартів Інтернету і взагалі
стандартів, що мають відношення до протоколів TCP/IP. За основу були взяті
протоколи HTTP (Web) і SMTP (електронна пошта). Ідейно SIP заснований на
тому ж підході, що і HTTP: запит – відповідь (request – reply). Усі повідомлення
SIP текстові, і їх можна читати очима, а коди повернення такі ж, як і у HTTP

SIP має кілька комплементарних протоколів, що служать для реалізації
додаткових можливостей. Найбільш важливий з них – SDP (Session Description
Protocol, RFC 2327), який забезпечує зміну параметрів сеансу зв’язку „миттєво”,
під час сеансу.

Інший приклад комплементарного протоколу – SIMPLE (SIP for Instant
Messaging and Presence Levering Extension). Фактично це розширення SIP, яке
служить для надання інформації про події (presence) і для розсилання
„миттєвих” повідомлень (instant messaging).

Існує також SIP-T (Trunk) – протокол переносу повідомлень SS7 у вигляді
MIME-об’єктів між контролерами сигналізації, а також SIGTRAN (Signaling
Transport) – протокол переносу повідомлень сигналізації SS7 через IP-мережу.

Для надання послуг IP-телефонії визначено чотири сценарія: „телефон–
телефон”, „телефон–комп’ютер”, „комп’ютер–телефон”, „комп’ютер–
комп’ютер”. Найбільш розповсюджений перший, котрий використовується як
альтернатива міжміського зв’язку. Інші три застосовуються рідше, проте саме
вони лежать в основі нових послуг, які у різних джерелах називаються по-
різному: Broadband phone, Broadband telephony, Internet phone чи VoIP phone.

Щоб розрізняти традиційні послуги IP-телефонії та нові, введено поняття
SIP-телефонії, що надає можливість користувачу мережі ПД здійснювати
виклики абонентів як всередині цієї мережі, так і в ТфЗК. Для цієї мети у нього
встановлюється SIP-телефон.

Під SIP-телефоном розуміють наступні види абонентських терміналів:
– звичайний телефонний апарат, що оснащений інтерфейсами локальної

мережі Ethernet або Wi-Fi і керується по протоколу SIP (MGCP, H.323, фірмовим
протоколам);
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– звичайний телефонний апарат, що підключається до пристрою
інтегрованого доступу IAD, керованому по протоколу SIP (MGCP, H.323,
фірмовим протоколjм);

– персональний комп’ютер з ПЗ (програмний SIP-телефон), керування
якого здійснюється за допомогою зовнішнього спеціалізованого пристрою у
вигляді слухавки, що підключається до комп’ютера по інтерфейсу USB;

– персональний комп’ютер з ПЗ (програмний SIP-телефон) у вигляді
стандартного додатка, введення/виведення мовної інформації в якому
здійснюється через вбудовану звукову карту.

Виділяють два основних способи організації надання послуг SIP-телефонії:
– постачальниками послуг на мережах доступу;
– постачальниками послуг Інтернету (аналогічно будь-якому додатку

Інтернету).
Розходження традиційних послуг і послуг SIP-телефонії приводять до

виникнення проблем, нетипових для традиційних телефонних мереж. Проблеми
SIP-телефонії:

1. Необхідність віднесення SIP-телефонії до одного з існуючих типів послуг
зв’язку в галузевій нормативній базі.

2. Забезпечення доступу абонентів послуг SIP-телефонії до екстрених
служб та доступність послуг для малозабезпечених груп населення.

3. Нерівна конкуренція між постачальниками послуг SIP-телефонії та
традиційними операторами;

4. Забезпечення інформаційної безпеки і конфіденційності інформації;
5. Забезпечення оперативно-розшукувальних заходів.
Більшість учасників телекомунікаційного ринку згідні з тим, що SIP-

телефонія повинна регулюватися, але відмінно від традиційних телефонних
послуг через істотні технологічні розходження.

Сьогодні виділяють два типи послуг – телекомунікаційні та інші.
Телекомунікаційні послуги підлягають регулюванню, а інші послуги – не
підлягають. Тому пропонують виділити SIP-телефонію в окрему, проміжну
категорію та встановити для неї спеціальні вимоги.

У разі виклику екстрених служб з’єднання повинне здійснюватися з
найближчим вузлом, щоб оперативно надавати необхідну допомогу. Проте при
використанні обладнання Softswitch існує та активно використовується
можливість виносу телефонних номерів на будь-яку географічну відстань.
Оскільки в таких умовах телефонний номер не може використовуватися для
визначення місця розташування абонента, то визначити найближчий вузол
екстрених служб неможливо.

Проблемою соціального характеру є телефонізація малонаселених районів.
Для цих цілей у багатьох країнах створені фонди універсального
обслуговування, куди нараховують частину прибутку. З фонду фінансуються
проекти створення інфраструктури в малонаселених областях. Оскільки послуги
SIP-телефонії відносяться до нерегульованих, то оператор має право не
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нараховувати частину прибутку, що знижує надходження у фонд і стримує
розвиток інфраструктури в малонаселених областях.

Нерівна конкуренція має дві основні причини. Перша – менша собівартість
послуг SIP-телефонії в зв’язку з відсутністю обов’язкових платежів. Це дає
постачальнику послуг SIP-телефонії економію як мінімум 30 % їхньої вартості.

Крім того, він практично не інвестує в інфраструктуру, що збільшує
прибуткову частину компанії. Надвисокі доходи при мінімальних вкладах
викликають заклопотаність учасників фондового ринку. Інша причина нерівної
конкуренції полягає в тому, що постачальники послуг SIP-телефонії мають
проблеми з організацією доступу абонентів до екстрених служб. Тому для цих
цілей вони рекомендують абонентам користуватися традиційним телефонним
апаратом.

Термінал абонента та обладнання Softswitch (шлюзи MG і контролери
Softswitch) працюють в одному адресному просторі, часто в просторі Інтернет.
В результаті у будь-якого користувача є можливість нанести шкоду мережній
інфраструктурі або іншому абоненту.

Можна виділити три проблеми, що викликають тривогу у спецслужб. По-
перше, це неможливість визначення реального місця розташування абонента за
його телефонним номером, що ускладнює пошук злочинців і боротьбу з
телефонними хуліганами. По-друге, неможливість перехоплення мовної
інформації, що, на відміну від сигналізації, передається прямо між двома
абонентами Інтернету і не маршрутизуєтся через єдину точку, де було б
можливе її перехоплення. По-третє, абоненти можуть шифрувати передану
інформацію. І хоча її дешифрування не представляє великих складностей для
спецслужб, проте вона істотно знижує оперативність пошукових заходів.

Описані проблеми – загальні для багатьох країн світу, але у жодній з них
рішення ще не знайдене. У США, наприклад, тільки в грудні минулого року в
рамках FCC створена робоча група, що протягом 2006–2007 р. повинна знайти
ефективні способи їхнього усунення. Поки лише очевидно, що це потребує
технічних, регуляторних і адміністративних дій, залучення учасників
телекомунікаційного ринку і зацікавлених відомств. Важлива роль при цьому
приділяється науковим організаціям, на які покладаються задачі оцінки
довгострокових наслідків впровадження SIP-телефонії та їх ролі у діловому і
громадському житті країни.
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ОБҐРУНТУВАННЯ ВИБОРУ МАТЕМАТИЧНОГО АПАРАТУ ДЛЯ
ФОРМАЛЬНОГО ОПИСУ СТАНІВ  СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ,

ПРОЦЕСІВ ОБРОБКИ І ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ

Для проведення формальної оцінки захищеності інформації від
несанкціонованого доступу, необхідно мати математичний апарат опису
моделей станів об’єкту захисту досліджуваного класу і моделей переходів
станів, який дозволив би адекватно описати істотні властивості об’єкту захисту і
відношення між ними.

На основі аналізу вимог до методичного забезпечення, що розробляється,
й істотних властивостей об’єкта дослідження в якості такої методології можуть
бути використані  теорія вхідних потоків завдань і теорія станів інформаційно-
обчислювальних комплексів. Теорія вхідних потоків завдань дозволяє на основі
аналізу якісних властивостей завдань перейти до якісного представлення
інформаційної системи. Теорія станів дозволяє на основі модульного
представлення систем, якісного завдання властивостей вхідного потоку завдань
і інформаційної архітектури синтезувати математичні моделі станів і процесів
функціонування систем, що створює передумови автоматизації процесів
моделювання і оцінки захищеності систем управління.

Основними аргументами при виборі математичного апарата для
формального опису інформаційної архітектури систем управління і
моделювання процесів функціонування і захисту є наступні можливості
вибраного математичного апарата:

орієнтованість на автоматизований синтез математичних моделей станів і
процесів функціонування досліджуваних систем;

використання як кількісних, так і якісних показників ефективності, що
принципово при створенні комплексної методики оцінки захищеності
інформації в системі;

можливість адаптації математичного апарата для цілей аналізу і оцінки
захищеності інформації;

потенційна можливість синтезу математичних моделей і моделювання
інформаційних процесів будь-яких інформаційних технологій при корекції
початкових даних;

можливість створення нових або модифікації існуючих програмних
інструментальних засобів для автоматизованого синтезу формальних моделей
систем управління у вигляді програмного коду з моделей, отриманих на стадії
об'єктно-орієнтованого аналізу (проектування) інформаційної архітектури
системи.
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ПРОБЛЕМИ СУПРОВОДУ ЦІЛЕЙ
В СИСТЕМАХ БОРОТЬБИ З ВИСОКОТОЧНОЮ ЗБРОЄЮ

Методи та алгоритми управління і обробки інформації, які реалізовано в
існуючих системах боротьби з повітряним противником, розроблювались в
60−70 роках минулого століття для умов СРСР, з урахуванням стану того часу і
прогнозу розвитку засобів нападу, зброї, джерел інформації, технологій упритул
до 2000 року. Природно, поява сучасних високошвидкісних, маневрених засобів
нападу, в тому разі високоточної зброї, засобів висвітлення повітряної
обстановки, що мають додаткові інформаційні можливості, рівень найновіших
технологій потребують розробки нових і удосконалення наявних методів і
алгоритмів, здатних задовольнити вимоги до якості обробки інформації і
вирішення задач управління в сучасних умовах функціонування систем захисту
об’єктів в межах незалежної України.

До основних особистостей умов, що необхідно враховувати при цьому,
можна віднести:

суттєво менші територіальні розміри ведення бойових дій;
дефіцит часу на прийняття рішення;
наявність важливих „точкових” об’єктів (АЕС, греблі, адміністративні

центри і т.ін.), поразка яких може означати знищення всієї держави.
Розглядається проблема визначення цілей, що становлять загрозу

важливим „точковим” об’єктам і аналізується можливість вирішення задач їх
захисту в заданий обмежений час на прийняття рішення.

Запропоновано підхід, що дозволяє отримувати надефективні оцінки
траєкторних параметрів цілей, які можуть задовольнити вимоги вогневих
засобів системи оборони об’єктів для знищення елементів ураження
високоточної зброї.

Сутність підходу полягає в оптимальному, з точки зору методу найменших
квадратів, використанні додаткової об’єктивної інформації про відомі
характеристики об’єкта оборони, на який рухається ціль.

Отримані відповідні математичні залежності. Наведено приклад, що
підтверджує ефективність методу. Показано, що використання запропонованого
підходу дає можливість підвищити точність оцінок траєкторних параметрів цілі
на початкових етапах супроводження (за малої кількості вимірювань) в
середньому в два й більше разів порівняно з класичними методами.

Отримані результати можуть бути використані при розробленні алгоритмів
супроводження об’єктів для систем ППО, управління повітряним рухом
цивільного і військового призначення та ін.
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ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ
ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ

В ринкових умовах господарювання, згідно Концепції розвитку
телекомунікацій в Україні до 2010 року передбачається їх комплексний
розвиток і взаємодія з урахуванням потреб національної безпеки та захисту
інформації на базі застосування новітніх технологій. Однак, наявність морально
застарілого та фізично зношеного обладнання ще стримує подальший розвиток
телекомунікацій та негативно впливає на ефективність роботи більш як 700
операторів телекомунікацій різних форм власності, де відповідно до
законодавства в телекомунікаційних мережах повинен бути забезпечений захист
технічних засобів та інформації, що ними передається.

Все це відноситься і до телекомунікаційних мереж, діючих на базі
імпортного обладнання. Цифровізація та комп’ютеризація електрозв’язку в наш
час дозволили побудувати більш ефективні системи зв’язку, впроваджується
такий метод, як комутація пакетів каналів без використання складних
механізмів захисту від помилок. Як відомо, базовим компонентом
інформаційної системи залишається телекомунікаційна мережа.

Телекомунікаційний розвиток в Украйні супроводжується
демонополізацією сфери телекомунікацій та приватизацією без зниження якості
обслуговування, надійності, пропускної здатності та їх живучості.

Глобалізація інформаційних процесів та інтеграція економічних
міжнаціональних інтересів – потребують в Україні стратегічного визначення
інформаційної безпеки, щодо захисту інтересів держави, суспільства, кожної
особистості.

Словосполучення понять інформаційної безпеки або захисту інформації
(переклад з англ. "information security") є синонімами, які не мають суттєвого
розрізнення. Більшість дослідників при розгляді проблем захисту
інформаційних систем, виділяють загрози цілісності інформації та її
конфіденційності. При організації засобів захисту інформації, застосовується
багаторівневий метод захисту, однак перебої в роботі майже одного з рівнів
призводять до відновлення в роботі всієї системи захисту. Тому, дослідники
Довгий С., Савченко О., Воробієнко П. та інші, запропонували комплексний
підхід при організації інформаційної безпеки, виправданим є врахування
економічної ефективності системи захисту.

Якщо одинична вартість інформації, яка підлягає захисту, нижча ніж
вартість засобів захисту, то ефективним прийнятий метод захисту не може бути.
Неефективним також вважається шлях багаторазового використання
застосованих раніше засобів захисту. На практиці сформувалися такі методи, як
метод перешкод, керування доступом, маскування, криптозахист,
регламентація, примус та спонукання.
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Загально прийнятим визначення рівня захищеності інформаційних
ресурсів є здатність систем технічного захисту інформації протидіяти впливам
всіляких загроз на об’єкті захисту з урахуванням рівнів гранично припустимих
втрат. Це вимагає необхідності практичної організації програмної або технічної
(апаратної) моделі захисту.

Поява в інформаційному просторі технічно озброєного супротивника,
вимагає від вчених дослідників розробки порогових індикаторів інформаційної
безпеки. Це та сфера діяльності, де не потрібне скорочення обсягів
фінансування, що є міжгалузевою державною проблемою – стверджує
дослідник Соснін О.В. На всіх етапах захисту інформації потрібно визначити
загальний обсяг матеріально-фінансових ресурсів та забезпечити раціональне їх
використання.

Економічна ефективність захисту (Ефз) визначається, як відношення
досягнутого інформаційного результату (Еір) до повних витрат (Впв):

.
пв

ір
фз В

Е
Е =

Інформацію розподіляють на оперативну, тактичну та стратегічну.
Оперативна інформація щоденно втрачає 10 % своєї первинної цінності, –
тактична теж – 10 % і стратегічна – щорічно втрачає 15 % своєї цінності.

Оцінюючи систему захисту інформації (СЗ) необхідно врахувати до якої
категорії відноситься об’єкт захисту та якої категорії інформації з обмеженим
доступом зберігається і функціонує на об’єкті:

,
1

å
=

=
п

і
іП ВВ

де ВП – повна вартість;
 Ві – вартість інформації.

Можливо також застосовувати методику експортної оцінки систем
технічного захисту інформації (СТЗІ). На підставі визначених тестових умовних
значень, з порівнянним до нормативного коефіцієнта, який має значення від
0,15 до 1,0. Таке визначення рівня захисту інформації здійснюється
індивідуально у кожному окремому випадку .

З викладеного можна зробити висновки, що організація та здійснення
інформаційного захисту інтересів держави, суспільства та людини повинні
проводитися комплексно, як на макро- так і на мікрорівнях.
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РОЗПОДІЛ РЕСУРСІВ В МЕРЕЖАХ СПЕЦІАЛЬНОГО
ПРИЗНАЧЕННЯ

На основі інформаційних та телекомунікаційних систем, в тому числі
космічних засобів, відбуваються процеси тісної інтеграції систем розвідки, РЕБ,
вогневого ураження та систем управління.

Інформація, що циркулює в мережах спеціального призначення,
розглядається як один із основних видів ресурсів поряд з такими ресурсами, як
сировина, матеріали, обладнання та гроші. Висока динамічність бойових дій і
зростаючі обсяги інформації, необхідної для управління, потребують
прискорення проходження і підвищення інтенсивності її обробки. В умовах
швидкоплинності бойових дій виникла необхідність доведення інформації до
командирів одночасно з подіями, що відбуваються. Це особливо необхідно при
відбитті нальотів засобів повітряного нападу противника.

З огляду на це особлива увага приділяється розв’язанню задач розподілу
ресурсів та своєчасному доведенню необхідної інформації до споживачів.

Одним із напрямків якісного вирішення задач розподілу ресурсів,
практично, в масштабі часу, близькому до реального, є впровадження в
практику роботи органів управління систем інформаційно-аналітичного
забезпечення з відповідними комплексами спеціального математичного та
програмного забезпечення (СМПЗ). В свою чергу це забезпечується
використанням у відповідних комплексах СМПЗ високоефективних
оптимізаційних методів та алгоритмів, здатних безперервно супроводжувати та
підтримувати процеси розподілу ресурсів.

У доповіді для вирішення задач розподілу ресурсів (як однотипних так і
різнотипних) запропоноване використання адаптивного алгоритму,
розробленого на основі нового оптимізаційного логіко-аналітичного методу
розв’язання задач нелінійного програмування. Адаптивний алгоритм забезпечує
постійну інформаційно-аналітичну підтримки процесів прийняття рішень за
ситуаціями, які потребують негайного втручання з боку органів управління, та
супроводжує процеси розподілу ресурсів у динаміці розвитку ситуації.

В запропонованому алгоритмі передбачені два режими роботи: розподілу
ресурсів та внесення коректив – “відкочування” (повернення в плані розподілу
ресурсів назад на кілька кроків у залежності від оперативно-тактичної
обстановки). Приводяться результати на прикладах розв’язання задач розподілу
вогневих засобів за запропонованим адаптивним алгоритмом та порівняльний
аналіз з іншими методами, які застосовуються на даний час при розв’язанні
задач такого типу.

Переваги запропонованого адаптивного алгоритму розв’язання задач
розподілу ресурсів полягають в тому, що він забезпечує повну відкритість
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процесу розподілу ресурсів та можливість безпосереднього втручання
посадових осіб органу управління в сам хід процесу. Він, на відміну від
існуючих методів та алгоритмів розв’язання задач такого типу, не містить
складного математичного апарата й ітераційних перетворень. Запропонований
адаптивний алгоритм реалізує покроковий розподіл ресурсів у напрямку
досягнення оптимального значення з першого ж кроку при забезпеченні
„загального штурму плану” розподілу і можливості одночасного урахування
всіх факторів, що впливають на процес і результати розподілу.

Проведена оцінка ефективності показала, що запропонований адаптивний
алгоритм розв’язання задач розподілу ресурсів відповідає загальноприйнятим
вимогам щодо результативності, масовості і детермінованості, а також таким
основним вимогам до сучасного спеціального математичного та програмного
забезпечення, як системність, універсальність та оперативність. Використання
адаптивного алгоритму при вирішенні задач розподілу ресурсів в мережах
спеціального призначення значною мірою буде сприяти підвищенню
ефективності системи інформаційно-аналітичного забезпечення органів
військового управління всіх рівнів.
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УНІВЕРСАЛЬНА СИСТЕМА РУХОМОГО ЗВ’ЯЗКУ

Системи радіозв’язку, були розроблені для корпоративних цілей
(наприклад, армія, міліція, морський флот), і, зрештою, з’явилися системи, що
дозволяють людям спілкуватися по телефону, використовуючи радіозв’язок.

На початку 1980-х років почався швидкий розвиток телефонних систем
рухомого зв’язку першого покоління (1G), заснованих на аналоговій технології.
З 1990 року почала впроваджуватися система стільникової телефонії другого
покоління (2G) – „глобальна система для рухомого зв’язку” (GSM). Ця система
добре підходить для організації телефонного зв’язку, а також широко
використається для передачі інформації службою коротких повідомлень (SMS).
Система GSM також надає послуги передачі даних з комутацією каналів,
оскільки інтегрований бездротовий доступ до послуг телефонії й передачі даних
був однієї із цілей цієї системи. Однак пропонована швидкість доступу
обмежила можливості використання системи GSM для передачі даних. ETSI
(Європейський інститут стандартів і телекомунікації) визначив кілька рішень
для вдосконалення системи рухомого зв’язку для передачі даних, часто
названих 2,5G. Це було зроблено для того, щоб показати рух уперед у
порівнянні з GSM, але ці системи ще досить тісно пов’язані з GSM: HSCSD
(високошвидкісна передача даних з комутацією каналів), GPRS (загальні
послуги пакетного радіозв’язку) і EDGE (передача даних зі збільшеною
швидкістю для еволюції глобальної системи/GSM).

Універсальна система рухомого зв’язку (UMTS) є стільниковою
телефонною системою третього покоління (3G), призначеної не тільки для
поліпшення й прискорення рухомого зв’язку. Система UMTS також забезпечує
новий спосіб надання комбінації послуг телефонії й передачі даних, наприклад,
сприяючи впровадженню мультимедійних і наскрізних широкосмугових послуг.
У підсумку UMTS буде означати наступне для операторів й їхніх клієнтів:

UMTS для споживачів:
- радіо доступ по всьому світу за допомогою одного мініатюрного

телефону;
- широкий набір мультимедійних послуг з відповідними рівнями якості;
- стандарти рухомого зв’язку третього покоління дозволять користувачам

на повну потужність використати можливості Інтернету за рахунок ефективної
високошвидкісної передачі радіосигналу, оптимізованої для мультимедіа;

- UMTS перетворить мрію про всеосяжний зв’язок у реальність.
UMTS для операторів:
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- уніфікація різноманітних систем бездротового доступу, що існують у цей
час, у гнучку інфраструктуру радіозв’язку;

- еволюція з ранніх „існуючих” систем, що гарантує глобальну економію
при нарощуванні й поставці.

Що стосується операторів, то існує величезна різниця в
капіталовкладеннях, що вимагаються для забезпечення системи 2,5G (GPRS) у
порівнянні із системою 3G. Для реалізації системи 2.5G потрібні незначні
вкладення модифікації мережі радіо доступу й додаткового устаткування (для
базової мережі з комутацією пакетів), встановленого поверх існуючих мереж
GSM, тоді як для систем UMTS потрібні дуже більші капіталовкладення, тому
що основна частина мережі повинна бути створена із самого початку. Для
системи EDGE також потрібні гігантські вкладення, оскільки необхідно
створити нову мережу радіо доступу.

Для існуючих операторів GSM, технології 2.5G привабливіші, тому що
вони можуть бути реалізовані на базі тих ліцензій, якими оператори вже
володіють, тоді як для UMTS потрібні нові ліцензії. Для користувачів система
GPRS стане важливим кроком у напрямку до нових послуг, тоді як UMTS
служить головним чином для розширення цих послуг. Тому успіх GPRS і
пропонованих нею послуг стане важливим показником того, які послуги
приведуть до успіху майбутні мережі UMTS 3G.

У доповіді розглянуті питання пов’язані з історією розвитку і
вдосконаленням системи рухомого зв’язку.



131

Помін А.Г. (ВІТІ НТУУ „КПІ”)
Чуксіна О.В (ВІТІ НТУУ„КПІ”)

ОСОБЛИВОСТІ ПРИЙОМУ ЦИФРОВИХ ТЕЛЕВІЗІЙНИХ СИГНАЛІВ

Кодування сигналів у цифровому телебаенні представляє собою широко
використовуваний арсенал методів для цифрового радіозв’язку. У розглянутій в
системі, цифровий потік зашифровується за допомогою переданого разом із
сигналом кодового слова дожиною 56 біт, що генерується псевдовипадковим
чином  та замінюється з інтервалом у декілька секунд. Кодове слово в свою
чергу зашифровується за допомогою ключа, що оновлюється раз у кілька
тижнів, а останній розсилається абонентам по супутниковому каналу також у
засекреченому вигляді. Алгоритм декодування записується у кристалі
мікропроцесора, що розміщується, або в декодері, або  абонентській картці і
працює тільки при наявності ключа.

Якби смарт-карти містили ключи і видавали їх дешифрувальним
пристроям, то ці ключі легко б перехоплювалися. Тому карти свої ключі на
зовні не видають. Але самі вони розкодувати відеопотік теж не можуть – не
вистачає потужності. Тому декодування проводиться в два етапи. Картка
вставляється в спеціальний блок тюнера – САМ (Conditional Access Module –
модуль умовного доступу). При прийомі кодованого сигналу САМ–доступ
транслює картці всю службову інформацію, що передається в каналі паралельно
відеосигналу. В закритих каналах у цій інформації є схема відновлення
телесигналу. Ця схема зашифрована, але саме для її розшифрування у смарт-
картці є ключ. Одержавши від САМ-модуля таку схему, картка розшифровує її
власним процесором і повертає назад. А САМ-модуль, що часто називають
декодером, за допомогою цієї розшифрованої схеми відновлює телесигнал.

Сьогодні стрімкого розвитку набуло телебачеення високої чіткості. HDTV
пропонує розширення до 1920 на 1080 пікселів. Частота поновлення зображення
може досягати шістдесяти кадрів в секунду, тоді як в стандартному телебаченні
до тридцяти кадрів. Високій технічній якості зображення відповідає і більш
удосконалена якість звуку. Завдяки чому при перегляді створюється повний
„ефект присутності”. Вже пройшло тестування обладнання необхідного для
прийому, передачі, кодування і декодування телевізійного сигнала в форматі
HDTV. Питання компресії виникло тоді, коли ми зіткнулися з ефірним, або
кабельним HD-телебаченням. Тут важливо пам’ятати, що цифрове телебачення
може і не бути телебаченням високої чіткості, а от HDTV це лише цифровий
стандарт.

В доповіді приведений детальний аналіз сучасного HDTV і визначені
напрямки його подальшого розвитку, а також особливості кодування DVB в
залежності від рівнів якості.
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ У ВВНЗ

Існуючі протиріччя між неперервним збільшенням обсягів науково-
технічної інформації і обмеженими термінами навчання у ВВНЗ; зростаючими
масштабами освіти і важливістю її особистісної спрямованості висувають на
перший план проблему необхідності якісних змін у системі підготовки
військових фахівців, зокрема, на основі інформаційно-комунікаційних
технологій. Шлях розв’язання цієї проблеми–інформатизація ВВНЗ.

Головна мета інформатизації ВВНЗ–упровадження традиційних та
розробка нових інформаційно-комунікаційних технологій, що дозволить
оптимізувати систему управління діяльністю ВВНЗ, забезпечить підготовку
висококваліфікованих військових фахівців, здатних з високою ефективністю
виконувати поставлені перед ними завдання.

Системний підхід до інформаційних технологій навчання у ВВНЗ
передбачає реалізацію таких завдань: інтенсифікація та оптимізація навчального
процесу; особистісна орієнтація, індивідуалізація та диференціація навчально-
пізнавальної діяльності курсантів; удосконалення засобів подання навчальної
інформації різноманітного роду; підвищення продуктивності самостійної
роботи; об’єктивізація поетапного і підсумкового контролю результатів
навчання та розвитку професійних якостей у курсантів на основі діагностування
засвоєння знань, умінь, навичок, творчих компонентів діяльності. Основою
інформаційного забезпечення навчального процесу ВВНЗ мають стати: широкі
внутрішні комп'ютерні інфраструктури із виходом на зовнішні комп’ютерні
мережі; ЕОМ для автоматизованих навчальних систем та інтелектуальних
навчальних систем у якості засобів прямого навчання в діалоговому режимі.

Останнім часом, з розвитком інфокомунікаційних послуг, набуває
поширення концепція NGN (мережі наступного покоління), в основу якої
покладено принципи відділення один від одного функцій переносу та комутації;
функцій управління викликом і функцій управління послугами. NGN
характеризується такими фундаментальними аспектами: пакетна передача;
розподіл функцій постачальника послуг й оператора мережі; підтримка
широкого спектра послуг, додатків і технологій; широкосмуговий якісний
зв’язок, прозорість з’єднання; взаємодія з існуючими мережами через відкриті
інтерфейси; рухливість абонента; необмежений доступ користувача до послуг
різних провайдерів; Основні напрямки запровадження інформаційних
технологій навчання визначаються застосуванням і використанням ЕОМ, а саме
для: наочного уявлення та демонстрації основних понять і об'єктів навчальної
дисципліни, її закономірностей і зв’язку теоретичних положень із практикою;
моделювання та наочного уявлення фізичних процесів, що протікають у
досліджуваних технічних пристроях; автоматизованого навчання; автоматизації
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проектування; вирішення розрахункових задач, обробки результатів вимірів і
експериментальних досліджень; контролю підготовленості тих, хто навчається.

До переваг, що надає запровадження нових інформаційних технологій у
ВВНЗ слід віднести: оперативний доступ курсантів в інтерактивному режимі до
великих обсягів різноманітної інформації, що міститься в електронних
бібліотеках, у тому числі у віддалених, із використанням мережі INTERNET;
формування постійно функціонуючого внутрішнього, зовнішнього та
комбінованого зворотного зв’язку між курсантами і викладачем;
індивідуалізація процесу навчання та його адаптація до можливостей курсантів
на основі використання широкого спектра комп’ютерних навчальних програм;
підвищення продуктивності процесу навчання; можливість оперативної якісної і
кількісної зміни навчальних програм з підготовки військових фахівців
відповідно до вимог військ; підвищення якості та достовірності контролю за
ходом процесу навчання з боку викладачів; можливість широкого впровадження
в навчальний процес ігрових інтерактивних форм навчання, що дозволяють
моделювати реальні процеси як повсякденної, так і бойової діяльності військ;
можливість використання в практичних і лабораторних формах навчання
комп'ютерного моделювання технологічних і управлінських процесів;
автоматизація процесу курсового і дипломного проектування з використанням
інтегрованих пакетів систем автоматизованого проектування; підвищення рівня
знань і практичних навичок курсантів з управління військовими підрозділами,
бойового застосування військової техніки та озброєння.

Загальними тенденціями, що простежуються в процесі інформатизації
підготовки військових фахівців, є такі: використання світових інформаційних
освітніх ресурсів; виникнення нових форм підготовки та перепідготовки
фахівців; розширення сфери використання засобів нових інформаційних
технологій навчання у навчальному процесі; поява принципово нових засобів
навчання; використання нових інформаційних технологій навчання в
позааудиторній роботі, що наближає навчальну діяльність до дослідницької,
конструкторської, зменшує розрив між навчальною та професійною діяльністю;
формування основ інформаційної культури у процесі вивчення навчальних
дисциплін; переведення багатьох видів управлінської діяльності на сучасні
інформаційні технології.

Розглянуті концептуальні основи інформаційно-комунікаційних технологій навчання у
ВВНЗ, тенденції інформатизації навчально-виховного процесу передбачають вирішення низки
складних теоретико-методологічних, технічних, психологічних, управлінських, організаційно-
педагогічних, навчально-методичних та інших задач для створення цілісної системи
інформатизації військової освіти, яка має відповідати принципам цілеспрямованості,
динамічності, адаптивності, еволюційності та поліфункціональності.
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РЕКОМЕНДАЦІЇ З ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ
ПЕРСПЕКТИВНИХ СИСТЕМ ЗВ’ЯЗКУ ВІЙСЬКОВОГО

ПРИЗНАЧЕННЯ

В даний час виникає потреба в оцінці ефективності систем зв’язку, при
якому використовувався б один комплексний показник. Для цього вибирається
декілька показників ефективності. Щоб оцінити вплив сторін ефективності на
комплексний показник, кожній стороні призначається певна “вага”, так званий
коефіцієнт відносної важливості (КВВ), при цьому комплексний показник
ефективності отримує вираз:
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де ik  –  КВВ і-го показника ефективності, ip  – показник і-ї сторони
ефективності, N – кількість сторін ефективності, за якими проводиться оцінка.

Значення коефіцієнтів відносної важливості кожного показника можна
визначити
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де id  –  фіктивна потреба, Sd – сумарна потреба,
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Оскільки значення потреб рангів ii a,a ¢¢¢ ,  як правило невідомі, то  значення

a  можна оцінити за якісною шкалою 6 -го ступеня точності (від 0 до 1, розбита
на шість частин). Для такої шкали значення a , для випадку )( ii aa ¢¢>>¢ ,
визначається відношенням 5/6 до 1/6, тобто a  (>>)  =  5, )( ii aa ¢¢>¢ ,

26/2:6/4 ==a ,  тобто a  (>)=2, a  (=)=1, a  (<)=1/2, a  (<<)=1/5.
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Це говорить про те, що формула (3) придатна для визначення оцінок Фішборна,
а саме для умов розподілення елементів ряду:

за арифметичною прогресією
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де n – кількість елементів ранжируваного ряду;
за геометричною прогресією
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Ці оцінки мають місце, коли передбачається, що для двох обраних

показників ранжированого ряду дотримується умова: відношення потреб
дорівнює відношенню рангів цих потреб.
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Формулу (6) доцільно використовувати для визначення оцінок за

допомогою так названого “потенційного розподілу ймовірностей”, тобто
методом потенційного розподілу ймовірностей користуються тоді, коли для
двох елементів ряду дотримується умова: відношення величин потреб зворотно
пропорційне відношенню їхніх рангів.

В подальшому проводиться згортання часткових показників більш
низького рівня. Щоб запобігти складанню різнорідних величин
використовуються не абсолютні, а відносні значення показників. Визначається
можливий діапазон їх зміни і абсолютне значення ділиться на цей діапазон.
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,
(7)
де ip – відносне значення і-го показника; іП – абсолютне значення і-го

показника; – вихідне значення і-го показника; – граничне значення і-
го показника.
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ЗАСТОСУВАННЯ СИСТЕМ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ
РІШЕНЬ ДЛЯ ЕФЕКТИВНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЗАСОБІВТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ

Україною проголошений курс на створення сучасних телекомунікаційних
систем та засобів зв’язку, здатних забезпечити надійний зв’язок з будь - якою
точкою світу при складних умовах.

Необхідною умовою реалізації цього курсу є створення і оснащення
України новітніми засобами телекомунікаційних систем та автоматизованими
системами управління (АСУ). Оснащення такою технікою вимагає принципово
нового підходу до розв’язання питань її експлуатації і технічного
обслуговування.

Виконання задач, які ставляться перед технічними засобами зв’язку та
АСУ, багато в чому визначається високою якістю функціонування систем
визначення технічного стану, що входять в їх склад.

Традиційні методи визначення технічного стану засобів телекомунікацій
(ЗТ) в сучасних умовах стають непридатними і малоефективними. Досвід
експлуатації зразків нового покоління ЗТ показав, що існуючі засоби контролю і
діагностування не здатні забезпечити постійну готовність нового покоління
техніки. Для визначення технічного стану ЗТ нового покоління, як правило, на
об’єкті застосовуються вбудовані системи контролю і діагностування, що
дозволяють локалізувати дефект з точністю до групи типових елементів заміни
(ТЕЗ) або змінних агрегатів при умові високої кваліфікації обслуговуючого
персоналу.

Агрегати, що відмовили і ТЕЗ, що приводять до тактичних відмов ЗТ, не
завжди можна указати точно, внаслідок недостатності апріорної діагностичної
інформації, що видається вбудованими системами контролю. На локалізацію
дефекту потрібний додатковий час, що зменшує коефіцієнт готовності техніки,
знижує її ефективність застосування. Тому актуальною задачею є розробка
нових напрямків визначення технічного стану засобів телекомунікацій.

Такі діагностичні системи повинні працювати в умовах неповної, неточної
і суперечливої діагностичної інформації. Вони повинні виключати застосування
підготовчих операцій, що дорого коштують і забезпечувати підтримку
прийняття рішень інженера при визначенні технічного стану ЗТ.
Перерахованим вимогам відповідають системи інформаційної підтримки
прийняття рішень (СІЇДІР) інженера по експлуатації ТЗ нового покоління, що
дозволяють нагромаджувати досвід і використовують його в процесі
експлуатації і ремонту.

Розробки, що ведуться в області СІППР, дозволяють створити новий клас
автоматизованого контрольно-діагностичного обладнання, необхідного для
визначення технічного стану техніки зв’язку і що дозволяє підвищити
ефективність застосування техніки зв'язку за рахунок збільшення готовності.
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к.п.н. Романюк І.М. (ВІТІ НТУУ „КПІ”)

МЕТОДИЧНА МАЙСТЕРНІСТЬ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ
ПРАЦІВНИКІВ ЯК ОСНОВА ПІДГОТОВКИ ВІЙСЬКОВИХ ФАХІВЦІВ

СУЧАСНОГО РІВНЯ

Викладачам-початківцям, які бажають використовувати досвід найкращих
педагогів необхідно знати, що обов’язковою умовою успіху є не копіювання
цього досвіду, а його теоретичне осмислювання з урахуванням індивідуальних
особливостей як педагога, досвід якого використовується, так і тих, хто цей
досвід вирішив перейняти.

Від того, як педагог розмовляє з тими, хто навчається, як розуміє їх,
направляє розумову діяльність, оцінює її, у більшості залежать навчання та
виховний ефект. Одним з важливих вимог до мови у процесі педагогічного
спілкування є простота, короткість і доступність мови як ознаки усного
мовлення. Якщо матеріал викладається економно, без зайвих слів, цим
досягається оптимальна точність і ефективність. І навпаки, засміченість мови
багатослів’ям веде до зниження її педагогічного впливу.

Що здібний дати викладач-педагог тим, хто навчається, для того щоб в
кінцевому підсумку побачити те, за ради чого він став за кафедру для того, щоб
„сеять розумное, доброе и вечное”.

Дійсно – педагогічна праця – це праця творча. У свій час К.Д. Ушинський
сказав наступний афоризм: „Учитель живет до тех пор, пока учится, как только
он перестает учиться в нем умирает учитель”.

Слід зауважити можливі грані творчості або, що потрібно розуміти під
педагогічною творчістю, а саме:

· нестандартне відношення до рішення проблем;
· розробка нових форм, методів, прийомів, засобів та їх оригінальних

поєднань;
· ефективне використання досвіду у дійсних умовах;
· удосконалення, організація та модернізація того, що відомо згідно з

новими задачами;
· вдала імпровізація на підґрунті, як точного знання та компонентного

розрахунку, як і високого розвитку інтуїції;
· уміння бачити безліч варіантів рішення однієї проблеми.

Уже сьогодні необхідно сміливо відриватися від стереотипів, що склалися
у принципах навчання курсантів. Потрібно висувати передові форми навчання,
відмовлятися від старих інструкцій та вказівок.

При вирішенні задачі індивідуалізації навчально-виховного процесу
передбачаються наступні етапи педагогічної діяльності:

1. Визначення мети заняття, постановка задач і проблем, які необхідно
вирішити в ході заняття;
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2. Вивчення курсанта, як об’єкта навчання, його здібностей та
індивідуальних особливостей;

3. Розробка алгоритму навчання у процесі заняття з підрозділом;
4. Розробка конкретних логічних дій викладача по відношенню до

конкретного курсанта, навчальної групи;
5. Передбачення можливих прийнятих та зворотних зв’язків між викладачем

й курсантом крізь різноманітні інститути взаємодії у військовому колективі;
6. Постійна корекція своєї діяльності в процесі навчання з урахуванням

різних факторів;
7. Цілеспрямоване відношення до відпрацювання критеріїв оцінювання своєї

діяльності та обґрунтована інтенсивність контролю та самоконтролю;
8. Уміння трансформувати методичні рекомендації, теоретичні положення у

конкретну педагогічну дію;
9. Постійне залучення курсантів до процесу навчання крізь активізацію

викладацької діяльності, відмова від стереотипів і догматичних встановлень.
Уся праця викладача у підрозділі повинна бути направлена на процес

творчих відносин між педагогом і курсантом у всіх проявах цього процесу. І
чим вище професійний рівень педагога, тим більш плідний процес.
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       Рябенко Ю.М. (ВІТІ НТУУ „КПІ”)
             Помін А.Г.(ВІТІ НТУУ „КПІ”)

ОГЛЯД СУЧАСНИХ СТАНДАРТІВ ЦИФРОВОГО РАДІОМОВЛЕННЯ

Радіомовлення – передача по радіо необмеженій кількості слухачів
мовлення, музики й ін. звукових ефектів; один з основних засобів оперативної
інформації, масової агітації та пропаганди, освіти населення.

У сучасних умовах розвитку виникає необхідність переходу від аналогового
віщання до цифрового, яка обумовлена наростаючим процесом об’єднання
засобів віщання, зв’язку, інформаційних служб і комп’ютерних систем в єдину
інтерактивну мережу. Це стало можливим завдяки стрімкому світовому
прогресу в області цифрових технологій. Інтеграційні процеси обумовлює все
зростаючий інтерес до проблем підвищення ефективності використання
радіочастотного спектру (РЧС) і підвищення якості й кількості послуг в
електрозв’язку.

У порівнянні з аналоговим цифрове радіомовлення має ряд суттєвих
технічних переваг, серед яких: велика ефективність використання
радіочастотного спектру, менші потужності передавачів при тій же зоні
обслуговування, менша чутливість до перешкод.

Існуючі системи ЦЗРМ можна поділити на дві категорії:
· системи, що вимагають виділення окремого частотного діапазону;
· системи, які можуть використовувати діапазон спільно з існуючими

радіослужбами.
Найбільш ефективнішою з розроблених до теперішнього часу систем ЦЗРМ

(Digital Audio Broadcasting), які відносяться до першої категорії, є «Еврика-147/
DAB»

До другої категорії можна віднести системи ЦЗРМ, розроблені в США. Ці
системи призначені для роботи в УКХ-діапазоні 87,5…108 МГц і СХ діапазоні
525…1608 кГц одночасно з існуючими аналоговими АМ- і ЧМ-радіостанціями.

Для радіостанцій перехід на цифрове віщання в діапазонах коротких,
середніх і довгих хвиль означає суттєве (приблизно на три чверті) скорочення
витрат на трансляцію при збереженні незмінним радіусу обхвату. При цьому
передавальні станції можуть продовжувати використовувати наявну
інфраструктуру.

У доповіді розглянуті результати аналізу світових стандартів цифрового
радіомовлення та приведені їх порівняльні характеристики.
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к.т.н. Самойлов І.В. (ВІТІ НТУУ „КПІ”)
к.т.н. Толюпа С. В. (ВІТІ НТУУ „КПІ”)

МОДЕЛЬ ДІАГНОСТИКИ КОМП’ЮТЕРНИХ МЕРЕЖ
НА БАЗІ НЕЧІТКИХ ВІДНОШЕНЬ

Сучасні комп’ютерні мережі є складними апаратно-програмними комплексами, що постійно
вдосконалюються, розвиваються та модернізуються. Особливості комп’ютерних мереж, як
об’єктів контролю та діагностування, не дають можливості в повній мірі використовувати існуючі
методи діагностування. Одним з перспективних шляхів формалізації експертної інформації при
моделюванні причинно-наслідкових зв’язків є теорія нечітких множин. Особливість моделювання
полягає у визначенні характеру цієї залежності в умовах невизначеності. Моделювання і мінімізація
наслідків невизначеності здійснюється шляхом побудови нечітких систем ІІ типу, які спроможні
оперувати з усіма типами невизначеності.

Нехай відомо: множина вхідних змінних X =(x1, x2,…,xn); n1,i],x,x[x iii =Î ; множина
вихідних змінних Y =(y1,y2,…,ym); m1,j],y,y[y jjj =Î ; множина причин D = (d1, d2, …, dn), де

причина dі, n1,i = , інтерпретується як нечіткий терм, що описує змінну xi; множина наслідків S =
(s1, s2,  … ,  sm), де наслідок sj, m1,j= , інтерпретується як нечіткий терм, що описує змінну yj;
відношення між причинами і наслідкамиRÍD Ś.

Задача діагностики може формулюватись у формі прямого і оберненого логічного
виведення. При прямому логічному виведенні необхідно визначити наслідки S* для заданого
вектора вхідних зміннихX*. При оберненому логічному виведенні необхідно відновити причиниD*

для заданого вектора вихідних зміннихY*. Розв’язання останньої задачі вимагає побудови моделі на
базі нечітких відношень. В загальному випадку для прийняття рішення необхідно виконати
наступні дії: перетворити значення вхідних змінних в міру значимості причин; використовуючи
композиційне правило виведення Заде та матрицю нечітких відношень отримати міри значимості
наслідків; виконати операцію пониження типу та перетворити міри значимості наслідків у значення
вихідних змінних.

В результаті виконання цих дій отримуємо модель діагностики на базі нечітких відношень,
яка оперує з невизначеністю шляхом використання інтервальних функції належності нечітких
термів причин і наслідків:

),C,G,G,C,G,GC,R(X,fY SSSDDDX
II
R ~~~~~~,~=

де X – вектор вхідних змінних; { }]r,r[R ijij=~  – матриця інтервальних нечітких  відношень ІІ типу;
CX – вектор  параметрів  концентрації функцій належності, що моделюють неточність вхідних

даних; )c,,c,(cC),g,,g,g(G),g,,g,g(G n21n21n21
d~d~d~

D~
d~d~d~

D~
d~d~d~

D~ KKK === вектори

параметрів функцій належності вхідних змінних;

)c,,c,(cC),g,,g,g(G),g,,g,g(G m21
m21m21 s~s~s~

S~
s~s~s~

S~
s~s~s~

S~ KKK ===  – вектори параметрів

функцій належності вихідних змінних; fRIІ – оператор зв’язку “входи-виходи” для нечіткої системи
ІІ типу.
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Саула О.А. (ВІТІ НТУУ „КПІ”)

АНАЛІЗ ЯКОСТІ ФУНКЦІЮВАННЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ БЕЗПЕРЕРВНИХ
КАНАЛІВ ЗВ’ЯЗКУ

Підвищення якості функціювання будь-яких електричних безперервних каналів
зв’язку (ЕБКЗ) пов’язане з підвищенням їх завадостійкості, а прямою мірою якості
функціювання об’єктів такого класу є відхилення прийнятого сигналу від переданого,
причому це відхилення буде виражатися у вигляді сигналу похибки та
характеризуватися завадами, що діють в каналі.

На сьогоднішній день аналіз якості функціювання ЕБКЗ здійснюється в дещо
ідеалізованих умовах – реальні випадкові вхідні сигнали замінюються їхніми
математичними моделями (гармонічними сигналами), а в якості завад, виходячи з
основних положень теорії потенційної завадостійкості В.О. Котельникова,
приймаються власні флуктуаційні шуми каналу. Така ідеалізація не може відобразити
в повній мірі всю динаміку функціювання каналу – реальні первинні сигнали займають
всю ефективно передаваєму полосу частот каналу і являються збудниками сигналів
типу „продукти нелінійностей” в каналі. В свою чергу продукти нелінійностей в силу
випадкового характеру їхнього джерела, можуть класифікуватись як складова частина
аддитивних завад і повинні враховуватись при аналізі функціювання ЕБКЗ. Слід
відмітити, що в залежності від типу лінії зв’язку в каналах можуть виникати й інші
складові аддитивних завад, які теж необхідно враховувати.

Класичний підхід до аналізу якості функціювання ЕБКЗ передбачає існування
завад в каналі окремо від первинного сигналу – вимір завад здійснюється при
відсутності сигналу, тобто при умовах функціювання, дуже далеких від реальних
експлуатаційних, а це в свою чергу накладає відбиток на результат аналізу.

Для створення умов максимально наближених до реальних експлуатаційних,
аналіз якості функціювання ЕБКЗ пропонується проводити на етапах здійснення
процедури структурної ідентифікації динамічних характеристик каналу зв’язку, за
результатами спостереження типу „вхід-вихід”, під час передачі по каналу сигналу
типу „білий шум”.

Ця процедура, предбачає на відміну від класичного підходу до вибору
функціоналу якості системи – інтегрального квадратичного значення, використання
середньоквадратичного відхилення сигналу похибки (відхилення прийнятого сигналу
від переданого), що саме по собі надає більш точну та повну інформацію про ступінь
якості функціювання ЕБКЗ.

Слід відмітити, що на проміжних етапах процедури ідентифікації створюється
можливість отримання аналітичних виразів та аналізу в частотній області графіків
характеристик завад, амплітудно-частотної та фазової характеристик каналу, що може
мінімізувати інструментальну перевірку каналів такого типу.

Запропонований метод аналізу якості функціювання може бути використаним
на етапах створення нових та модернізації існуючих ЕБКЗ.
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  Сенчик І.В. (в/ч А 1906)

КОМПЕНСАЦІЙНИЙ ПІДХІД ДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИЙОМУ
СИГНАЛІВ В УМОВАХ ВПЛИВУ СТРУКТУРНИХ ЗАВАД

В останні роки спостерігається погіршення сигнально-завадової обстановки
в усьому світі. Дана проблема виникла внаслідок швидкого розвитку,
впровадження та зростання кількості радіозасобів різного призначення з одного
боку, та фізичного обмеження частотного ресурсу з іншого. Тому необхідно
здійснювати розробку інтелектуальних приймальних радіозасобів, які дозволяли
б не тільки оцінювати рівень завади на робочій частоті, а могли автономно
(автоматично) оцінювати заваду та вибирати методи і алгоритми усунення її
впливу.

Для забезпечення прийому з заданою достовірністю в умовах дії радіозавад
усіх видів та навмисних завад необхідно здійснити оптимальне за деяким
критерієм (показником) розділення адитивної суміші завади та корисного
сигналу на приймальній стороні. Для цього можуть бути застосовані положення
теорії сумісної оптимальної нелінійної фільтрації дискретно-неперервних
марківських процесів та статистичної теорії розділення цифрових сигналів.

Теоретичні дослідження в галузі теорії фільтрації (зокрема марківської
теорії нелінійної фільтрації) привели до важливого висновку: у випадку
приймання сигналів на фоні адитивних структурних завад і стаціонарного
адитивного білого шуму оптимальні алгоритми фільтрації реалізуються через
компенсаційні схеми зі зворотніми зв’язками. Відома також велика кількість
наближених та евристичних алгоритмів демодуляції цифрових та аналогових
сигналів, що спостерігаються у адитивній суміші зі структурними завадами,
коли компенсуючі ланцюги є як зворотніми, так і прямими. У випадках, коли
такі зв’язки є зворотніми, компенсація, як правило, виконується на радіочастоті
(проміжній частоті приймача), а якщо прямими – на відеочастоті, що є більш
прийнятним з точки зору технічної реалізації.

Всі компенсатори завад можуть бути умовно розділені на три класи:
− зовнішні (тобто, просторово-часові - антенні);
− суміщені (антенно-модемні);
− внутрішні, тобто модемні.
Перші два класи потребують додаткових антенних систем для здійснення

просторового розділу сигналу та завади. Це збільшує громіздкість системи
(особливо в декаметровому діапазоні), а в багатьох випадках навіть
неприпустиме, через обмеження, на місце розгортання.

Перспективним є використання методів модемної компенсації. Результати
вже проведених досліджень дозволяють стверджувати про можливість
одержання алгоритмів розділення корисного сигналу та завади навіть зі
співпадаючими (подібними) енергетичними спектрами для довільних видів
маніпуляції.
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Сілко О.В. (ВІТІ НТУУ „КПІ”)

АНАЛІЗ ТЕХНОЛОГІЇ ОБРОБКИ ДАНИХ ПРИ РОЗРОБЦІ
МОДУЛЬНИХ КОМПЛЕКСІВ ЗАСОБІВ АВТОМАТИЗАЦІЇ

У доповіді запропонований методологічний підхід до формування
технічного вигляду уніфікованих комплексів засобів автоматизації (КЗА)
радіотехнічних підрозділів, який базується на багатоетапному
взаємопов’язаному процесі формалізованого аналізу об’єктів автоматизації,
алгоритмів рішення задач збору та обробки інформації.

Аналіз об’єктів типізації, з точки зору технології обробки даних,
передбачає послідовне вирішення таких задач:

- побудова і структуризація технологічних графів обробки інформації для
кожного КЗА;

- побудова єдиного інтегрованого графа вирішення множини задач
обробки даних для сукупності КЗА, що містить у собі загальні і специфічні
частини технології вирішення задач;

- знаходження параметрів типовості елементів і частин єдиного
інтегрованого графа;

- оцінка доцільності проведення робіт по типізації КЗА, що підлягають
аналізу;

- виділення підмножини задач та підграфів єдиного інтегрованого графа,
які мають різні рівні типовості;

- отримання комплексу характеристик множини задач, що увійшли до
загального підграфа і є початковими для синтезу структури базового
уніфікованого модуля КЗА .

На основі запропонованої методики проведено розрахунки вихідних даних
для проектування типового КЗА для радіотехнічних формувань ротної та
батальйонної ланки. Отримані результати свідчать, що КЗА ротної та
батальйонної ланок технологічно близькі, ці результати також виступають
вихідними даними для процесу синтезу структури базового уніфікованого
модуля КЗА. Специфічні елементи (несумісності у графі) будуть визначати
набір засобів реконфігурації. Побудова типового модульного засобу обробки
інформації визначає якісно новий етап у проектуванні.

Ця методика пропонується автором для побудови інтерактивної системи,
що використовує нечітку початкову інформацію та моделі для рішення задач
типізації, які погано формалізуються, під час проектування КЗА збирання та
обробки радіолокаційної інформації міжвидового призначення.
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      Сінякін Ю.Ю.(НЦЗІ ЗС України)
   к.в.н. Доленко Ю.М. .(НЦЗІ ЗС України)

        Малих В.В. .(НЦЗІ ЗС України)

ПОРЯДОК РОЗРОБКИ КОНЦЕПТУАЛЬНОЇ МОДЕЛІ СИНТЕЗУ
ВІЙСЬКОВОЇ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ, СТРУКТУРНО

АДАПТОВАНОЇ ДО УМОВ ФУНКЦІОНУВАННЯ В
МИРНИЙ І ВОЄННИЙ ЧАС

Технологія моделювання відносно простих систем передбачає їх опис на
математичному, алгоритмічному і програмному рівнях. Для адекватного
представлення процесу синтезу військової ТКС, яка є складною системою,
доцільно представити процес її синтезу ще на концептуальному рівні, який має
передувати трьом названим вище рівням опису синтезу систем. До цього часу
концептуальне моделювання ще не стало нормою при дослідженні складних
систем. Тому представлений порядок розробки концептуальної моделі синтезу
військової телекомунікаційної системи (ТКС), є актуальним.

Концептуальна модель (КМ) синтезу військової ТКС має являти собою
частково формалізований опис основних етапів цього процесу. Перед
розробкою такої КМ має бути визначена мета синтезу військової ТКС,
відповідно до якої може розроблятися змістовна модель. Метою синтезу
військової ТКС має бути, на наш погляд, розробка рекомендацій щодо
визначення (уточнення) її структури, адаптованої до умов функціонування в
мирний і воєнний час. Визначення (уточнення) структури військової ТКС може
здійснюватися визначенням (зміною) множини інформаційних напрямків (ІН)
і/або їх структури. На основі визначеної мети і розробленої змістовної моделі
розробляється логічна структура КМ, яка має являти собою множину назв
основних етапів синтезу військової ТКС і логічних зв’язків між ними. Далі
відповідно до логічної структури розробляється КМ, яка має являти собою
частково формалізований опис всіх основних складових її логічної структури.

Пропонується варіант логічної структури КМ синтезу військової ТКС,
основними складовими якої доцільно мати:

-  визначення мети функціонування військової ТКС, що синтезується;
-  аналіз факторів впливу на структуру військової ТКС;
-  визначення потрібної кількості робочих, додаткових і резервних каналів,

передавання на кожному ІН;
-  синтез структури мережі лінійного доступу;
-  синтезу структури ІН.
Метою функціонування військової ТКС має бути забезпечення в повному

обсязі визначених видів зв’язку на кожному ІН від усіх інформаційно-
телекомунікаційних вузлів пунктів управління (ІТКВ ПУ).

Множина факторів впливу на структуру ТКС (Y ) має являти собою
об’єднання множин: РSУSY ТМфсу ÈÈÈ=
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При аналізі прогнозованої структури і топології системи управління
військами ( суS ) встановлюється множина ІН з угрупуванням її на підмножини
ІН, які функціонують відповідно тільки в мирний час, в мирний і воєнний час,
тільки у воєнний час. В свою чергу, ІН, які функціонують тільки у воєнний час,
необхідно згрупувати на ІН першої, другої та третьої груп важливості.

Умови функціонування ТКС ( фУ ) доцільно представити об’єднанням
множин: NZУ ф È= . Множину навантажень ( Z ) необхідно розподілити на
підмножини навантажень, які можуть надійти на ІН мирного часу, мирного і
воєнного часу, воєнного часу. В свою чергу, навантаження, що можуть надійти
на ІН воєнного часу, доцільно розподілити на навантаження, що можуть надійти
на ІН першої, другої та третьої груп важливості. При аналізі факторів
негативного впливу на структуру ТКС ( N ) достатньо врахувати тільки
експлуатаційні відмови, електромагнітне придушення та вогневе ураження
засобів зв’язку. Результатом такого аналізу мають бути показники надійності,
завадостійкості та живучості засобів зв’язку.

При аналізі прогнозованої структури і топології транспортної мережі ( ТМS )
визначаються значення показників надійності живучості ОТКВ, а також тип,
протяжність, кількість каналів передавання та значення показників надійності,
завадостійкості і живучості ТКЛ.

Множину вимог до ТКС доцільно розподілити на підмножини вимог
мирного та воєнного часу. Вимоги мирного часу мають відповідати нормам
явних втрат замовлень для внутрішнього та дальнього зв’язку. Вимоги воєнного
часу мають задаватися виходячи з потреб системи управління військами, у
обсягах циркулюючих в ній повідомлень.

Потрібна кількість робочих і додаткових каналів передавання на ІН має
визначатися, виходячи з величини навантажень, що можуть надійти на них, і
вимог до якості забезпечення інформаційного обміну.

При синтезі мережі лінійного доступу необхідно враховувати потрібний
канальний ресурс всіх ІН, що утворюються від ІТКВ всіх ПУ, та кількість і місця
розташування опорних телекомунікаційних вузлів (ОТКВ).

При синтезі ІН доцільно спочатку сформувати множину шляхів
проходження робочих каналів мирного та воєнного часу. Множина цих шляхів
має формуватися, виходячи з потреби забезпечення необхідної стійкості ІН.

При синтезі ІН, що функціонують в мирний і воєнний час, формується
також множина шляхів проходження додаткових каналів для обслуговування
збільшеної величини навантаження у період приведення військ до вищих
ступенів бойової готовності.

Наявність концептуальної моделі дозволяє в подальшому визначити:
-  приблизний склад науково-методичного апарата синтезу військової ТКС,

структурно адаптованої до умов функціонування в мирний і воєнний час;
-  початкові дані, які будуть використовуватися при розробці науково-

методичного апарата синтезу військової ТКС.
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к.т.н. Слотвінська Л. І. (ВІТІ НТУУ „КПІ”)
Кулібаба Д. А. (НДІ ГУР)

ВИЗНАЧЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ НА
ПЛАСТИКОВИХ НОСІЯХ

Сучасні високі технології в інформаційній галузі диктують не тільки
потребу в оперативній інформатизації, вільному володінні великими масивами
інформаційних ресурсів, але й в дотриманні інформаційної безпеки, виконанні
вимог технічного захисту інформації.

В суспільстві пластик використовували і використовують для виготовлення
спеціальної малоформатної друкованої продукції – карток (дисконтних,
банківських, страхових тощо).

З 2005 року почався поступовий перехід країн членів ЄС на використання
документів у вигляді пластикових карток. Такі документи, як правило, крім
тексту та зображень вміщують електронну фотографію та інформацію з
біометричними даними.

Починаючи з 2007 року заміна паперу на пластик спостерігається у сфері
виготовлення і обігу документів в Україні. Україна приступила до виготовлення
і впровадження в обіг пластикових закордонних паспортів, а в перспективі з
пластику планується виготовлення ряду ідентифікаційних документів (ID-карт)
– посвідчень особи, водія, члена екіпажу, свідоцтва про реєстрацію
транспортного засобу та інших.

Як пластикові картки так і документи можуть вміщувати технічну
інформацію у вигляді штрих-кодів, магнітних смуг, мікрочипів.

Аналіз особливостей та елементів широкого асортименту пластикової
спеціальної малоформатної друкованої продукції, визначення характерних
особливостей тексту, зображень та інших показників необхідні для
встановлення алгоритму їх виготовлення.

Метою роботи є класифікація друкованої малоформатної продукції на
пластиковому носії, аналіз конструктивної побудови, способів захисту та
обгрунтування напрямків вирішення сформульованого наукового завдання.

Було проаналізовано асортимент пластикових карток, визначено
конструктивні та технологічні особливості їх виконання.

Проведено аналіз пластикових документів нового покоління з визначенням
технічних характеристик.

Визначено критерії класифікації малоформатної поліграфічної продукції на
пластикових носіях – функції, матеріали, види зображень та способи їх
нанесення, технології виготовлення, способи захисту, конфігурація, розміри.
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д.т.н. Слюсар В.І. (ЦНДІ ОВТ)
Васильєв К.О.(ВІТІ НТУУ „КПІ”)

МЕТОД N-OFDM НА ОСНОВІ БАЗИСНИХ ФУНКЦІЙ ХАРТЛІ З
ВИКОРИСТАННЯМ ДЕМОДУЛЯЦІЇ ПО БЛОКАХ

Метод неортогональної частотної дискретної модуляції (N-OFDM)
базується на ущільненні частотних каналів за рахунок передачі несучих на
неортогональних частотах. Апаратна реалізація методу N-OFDM на основі
перетворень Фур’є (ПФ) зіштовхується з рядом труднощів, серед яких,
насамперед, треба вказати на обчислювальну складність з врахуванням
використання комплексного запису чисел. Несиметричність ПФ відносно уявної
одиниці компенсується застосуванням операції перестановки вихідних даних,
що вимагає додаткових ресурсів. Перетворення Хартлі (ПХ) дозволяє обійтись
без використання теорії комплексних чисел. Як наслідок, застосування ПХ
дозволить спростити апаратну реалізацію методу N-OFDM, знизити
обчислювальні витрати.

У цей час метод неортогональної частотної дискретної модуляції на основі
базисних функцій Хартлі запропонований і апробований. Однак даний метод
недостатньо пророблений як в теоретичному, так і практичному плані та
потребує подальшого удосконалення.

Метою роботи є розгляд удосконаленого методу неортогональної частотної
дискретної модуляції на основі базисних функцій Хартлі, в якому процес
демодуляції прийнятого сигналу відбувається по блоках.

Слід зазначити, що принцип формування сигналів N-OFDM на основі ПХ
на передавальному боці залишається без змін. На приймальному боці сигнал
може бути представлений з врахуванням впливу адитивного шуму.

В описаному раніше методі N-OFDM на основі базисних функцій Хартлі
для оптимальної демодуляції амплітуд несучих прийнятого сигналу було
використано оцінювання амплітуд сигналів за методом найменших квадратів:

{ } UPPPÂ T1T &
-

= ,                                             (1)
де Р – сигнальна матриця, яка сформована за методом N-OFDM на основі
базисних функцій Хартлі,

[ ]TT21 uuuU K= -  вектор часових відліків напруги прийнятого сигналу.
З виразу (1) видно, що обчислення проводилися одночасно для всього

вектора відліків напруг прийнятого сигналу N-OFDM. Це несуттєво при
демодуляції сигналу N-OFDM з невеликою кількістю частотних каналів і
часових відліків Т. Однак, при збільшенні останніх, такий підхід припускає
роботу з більшими масивами даних і виділення додаткових об’ємів пам’яті.
Крім цього, обробка сигналу можлива тільки після накопичення всіх часових
відліків сигналу N-OFDM, що ускладнює розробку модемів для роботи в
реальному масштабі часу.
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У запропонованому методі масив напруг прийнятих сигналів N-OFDM
розбивається на J частин (блоків), в межах кожного з яких здійснюється
синфазне підсумовування отриманих відліків сигнальної суміші (інколи його
називають додатковим стробуванням). Тоді вираз (1) можна представити у
вигляді:

{ } SS
-

SS= UPPPÂ T1T .                                             (2)
У виразі (2), вектор SU  являє собою результат додаткового стробування

вибірки із прийнятого вектора U. Матриця SP  є результатом додаткового
стробування  матриці P і може бути розрахована заздалегідь.

Для порівняння запропонованого методу з отриманим раніше проведений
обчислювальний експеримент по передачі 8-частотного сигналу N-OFDM.
Розрахунки проводилися як з демодуляцією по блоках після додаткового
стропування відліків АЦП, так і без нього. При використанні обробки по блоках
дискретно-часовий ряд відліків напруги прийнятого сигналу розбивався на
чотири частини.

Оцінка потенційної точності визначення амплітуд несучих сигналів
N-OFDM на основі базисних функцій Хартлі з використанням обробки по
блоках здійснювалася шляхом порівняння з нижньою межею Крамера-Рао
(НМКР) для оцінок середньоквадратичного відхилення (СКВ) амплітуд
сигналів.

Результати розрахунків показали, що значення СКВ амплітуд несучих
прийнятого сигналу не виходять за межі довірчого інтервалу, а крива СКВ
наближається до кривої НМКР. Отже, отримані результати є потенційно
точними. Метод N-OFDM на основі базисних функцій Хартлі з використанням
обробки по блоках у порівнянні із запропонованим раніше, практично, не
погіршує завадостійкість ліній зв’язку. Його застосування дозволить спростити
апаратну реалізацію сигналів N-OFDM у реальному масштабі часу, зменшити
обсяги пам’яті необхідні при обробці сигналів N-OFDM, знизити витрати на
виробництво.
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ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ
СУПУТНИКОВОГО ЗВ’ЯЗКУ

Теоретичне підґрунтя існуючої військової системи супутникового зв’язку
(ВССЗ) було закладене ще в 70-х роках минулого сторіччя. Тому сьогодні, як
ніколи, важливо здійснити рішучий крок у її технологічному розвитку за
рахунок впровадження сучасних цифрових технологій. Розробка ж модулів
цифрової обробки сигналів має потребу в інтенсивних дослідженнях
оптимальних шляхів їхньої побудови, пошуку найбільш вдалих, економічно
привабливих технічних рішень. Отже, метою статті визначимо вивчення
світового досвіду щодо пріоритетних напрямків розвитку систем супутникового
зв’язку.

Останнім часом усе більший розвиток одержує концепція мережево-
центричної війни (Net-Centric War Operations, NCWO), сутність якої полягає в
об’єднанні сенсорної і бойової підсистем із метою підвищення швидкості
керування та забезпечення повної синхронізації бойових дій. Необхідним
аспектом реалізації даної концепції вважається впровадження нових систем
керування, розвідки, комп’ютерного моделювання, оперативного бойового
забезпечення та ін.

В якості основного інформаційного середовища для реалізації NCWO у
США розглядається супутниковий зв’язок. Планується використання
телекомунікаційних супутників систем військового призначення: Defense
Satellite Communications System III (DSCS III), Military Strategic and Tactical Relay
Satellite (Milstar), Advanced Extremely High Frequency (AEHF), Wideband Gapfiller
Satellite (WGS).

Подальший розвиток інформаційної підсистеми в рамках NCWO варто
очікувати в напрямку практичної реалізації цифрового діаграмоутворення
(ЦДУ) і цифрової обробки на основі методу методів ортогональної та
неортогональної дискретної частотної модуляції сигналів (OFDM) та їх
модифікацій. Технологія ЦДУ нерозривно пов’язана з використанням цифрових
антенних решіток, на основі яких реалізується одночасний прийом множини
сигналів у широкому просторовому секторі з подальшим виміром параметрів
кожного з них. Цифрове підсумовування сигналів при такій просторово-часовій
обробці дозволяє нарощувати миттєвий динамічний діапазон систем зв’язку, що
є передумовою для реалізації їхньої високої завадозахищеності.

Пріоритетним для ВССЗ із ЦДУ є використання широкосмугових сигналів
на основі OFDM. Цей метод використовується у стандартах HIPERLAN/2, IEEE
802.11, IEEE 802.16, тощо. Сутність методу OFDM полягає в розподілі всієї
смуги частот на множину підканалів фіксованої ширини, які можна розглядати
як набір систем із QAM.
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МЕТОДИ ПІДВИЩЕННЯ ПРОПУСКНОЇ СПРОМОЖНОСТІ КАНАЛІВ
ЗВ’ЯЗКУ ЗА ДОПОМОГОЮ ВИКОРИСТАННЯ НОВИХ МЕТОДІВ

МОДУЛЯЦЇЇ

Система зв’язку тактичної ланки розвивається в напрямку застосування
відкритої архітектури, впровадження новітніх телекомунікаційних технологій,
які застосовуються у комерційних системах зв’язку

Пропонується нова архітектура мобільної компоненти систем військового
зв’язку – 3-рівнева ієрархія неоднорідних мобільних радіомереж (мобільних
абонентів – мобільних базових станцій – безпілотних літальних апаратів (БПЛА)
типу MANET.

В Україні є науково-технічні розробки створення систем передачі даних на
базі висотних безпілотних літальних апаратів, що використовуються у якості
ретрансляторів. Для збільшення попускної здатності каналів зв’язку таких
систем, пропонується використовувати нові методи обробки сигналів, які б
дозволили підвищити інформативні можливості системи зв’язку.

Перспективним напрямком в цьому відношенні є впровадження нових
методів модуляції.

Сутність методу OFDM полягає в розподілі всієї смуги частот на множину
підканалів фіксованої ширини, які можна розглядати як набір систем з
квадратурною амплітудною модуляцію (QAM). Швидкість передачі даних по
кожній несучій дорівнює швидкості інформаційного потоку, яка поділена на
кількість підканалів. Для забезпечення ортогональності номінали несучих
визначаються таким чином, щоб вони співпадали з максимумами амплітудно-
частотної характеристики (АЧХ) фільтрів, синтезованих на приймальній стороні
шляхом операції швидкого перетворення Фур’є (ШПФ) над сигнальною
вибіркою.

Недоліком алгоритму OFDM можна вважати неможливість виборчої
адаптації пропускної спроможності елементарних каналів до частотних
характеристик лінії. Елементарні частотні канали OFDM повинні бути розділені
технологічними загороджувальними інтервалами. Чим більше буде число
елементарних частотних каналів, тим ширше буде сукупна довжина частотного
інтервалу, що не може бути використаний безпосередньо для передачі даних.
Наслідком цього є невисока ефективність використання смуги пропукання лінії
в даному випадку.

Слід звернути увагу, що в останній час з’явилась родина перспективних
методів неортогональної частотної модуляції (N-OFDM), в яких на відміну від
OFDM, рознесення частот не прив’язується до максимумів АЧХ фільтрів. N-
OFDM має більш високу спектральну ефективність у порівнянні з OFDM.
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ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ ПРОСТОРОВО-ЧАСОВОГО КОДУВАННЯ
СИГНАЛІВ В МОБІЛЬНІЙ КОМПОНЕНТІ СИСТЕМ ЗВ’ЯЗКУ ЗСУ

У збройних силах розвинених держав з’явились такі нові форми ведення воєнних дій,
як інформаційні операції (наступальні, оборонні, спеціальні), і такий спосіб збройної
боротьби, як боротьба із системами бойового управління (Command Control Warfare -
C2W). Технічною основою забезпечення нових форм ведення воєнних дій повинні
служити перспективні польові системи зв’язку, створені на основі впровадження нових
інформаційних технологій.

При цьому, одним з пріоритетів розвитку системи зв’язку ЗСУ є переоснащення
мобільної компоненти, зі складу якої слід виділити польову опорну мережу зв’язку та лінії
прямого зв’язку між пунктами управління.

Для досягнення високих швидкостей передачі даних у сучасних стаціонарних і
рухливих системах зв’язку використовують багатоантенну техніку, яку можна розглядати
як систему зв’язку з декількома просторовими каналами. Причому всі канали працюють в
одній і тій же смузі частот у той самий час і розділяються тільки за рахунок просторового
рознесення випромінюючих і приймальних антен, чим досягається висока спектральна
ефективність. Термін MIMO (Multiple input Multiple output) використовують в тому
випадку, коли одночасно використовуються два або більше входів каналу і виходів каналу.

Просторово-часове блокове кодуванням (STBC) – це найбільш проста техніка, що
використовує рознесення передавальних антен. Її перевага в тім, що виграш досягається
без ускладнення приймального блоку, не потрібне знання характеристик радіоканалу при
передачі і не вимагає складних алгоритмів обробки сигналів при прийомі. Недолік техніки
STBC у тім, що вона забезпечує не настільки високу швидкість передачі інформації, як
інші способи просторового кодування.

У системах MIMO використовуються кілька антен як у передавачі, так і в приймачі.
У цьому випадку можна одержати швидкості передачі інформації, близькі до граничних
без адаптації, тобто якщо параметри каналу невідомі у передавачі. При розгляді MIMO-
системи, коли число приймальних антен дорівнює числу передавальних, пропускна
спроможність росте залежно від кількості антен. У сукупності з технологією MIMO та
просторово-часовим кодуванням сигналів, доцільно використовувати підхід, що базується
на додатковому стробуванні відліків аналого-цифрового перетворювача та методі
неортогональної дискретної частотної модуляції (N-OFDM). На відміну від OFDM,
рознесення частот при N-OFDM не прив’язується до максимумів АЧХ фільтрів. Для
демодуляції таких сигналів у разі застосування квадратурної амплітудної модуляції
необхідно визначати квадратурні складові їхніх амплітуд. Для рішення такої задачі
найбільш прийнятним є метод максимуму правдоподібності. Тому, при синтезі процедур
ЦОС постає задача його використання у реальному часі.

Все це робить перспективним застосування технології MIMO з просторово-часовим
кодуванням сигналів системах зв’язку мобільної компоненти.
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МЕТОД КРИПТОКОДОВОЇ КОМПЕНСАЦІЇ ЕНТРОПІЇ

Генерація якісної випадкової послідовності – найбільш складна частина
багатьох криптографічних операцій. Випадкові послідовності (ВП), які
використовуються в сучасних криптографічних системах (КС), зазвичай,
одержують від фізичних джерел випадкових процесів.

Підвищені вимоги до якості виходу генератора випадкових послідовностей
(ГВП), швидкості генерації, економічних і технічних характеристик пристроїв ГВП,
як правило, вступають у суперечності, породжуючи проблему розробки і побудови
пристроїв ГВП, що одночасно є конструктивно і кліматично прийнятними,
економічними і за якістю вихідних ВП відповідають сучасним вимогам.

Застосування методу кодової генерації випадкових послідовностей (КГВП)
дозволяє ефективно вирішувати ці завдання. Але, використання алгоритму КГВП
для досягнення заданого рівня якості вихідної ВП (за критерієм ентропії) може
бути не завжди прийнятним. Так, наприклад, у випадку побудови схеми КГВП з
одним фізичним генератором, що має незадовільні статистичні та кореляційні
характеристики, із використанням швидких кодів Хемінгу (7, 4) або (15, 11),
вихідні послідовності можуть мати незадовільні статистичні характеристики (нижчі
заданого рівня), а при збільшенні параметрів коду – кореляційні (що є наслідком
конструктивної реалізації методу). Виходом із цієї проблеми може бути каскадне
включення декількох КГВП, але це призводить до експоненційного зменшення

продуктивності (швидкості генерації) ВП: , де m  – кількість каскадів.
Для вирішення зазначених завдань розроблений новітній спосіб отримання

високоякісних ВП, який є подальшим розвитком методу КГВП та отримав назву
методу криптокодової компенсації ентропії.

Сутність методу полягає у використанні процедури декодування виходу схеми
КГВП із зміненим вектором біт перевірки відповідно до параметра методу cM
(кількість змінених біт на ітерацію генерування), та зміною відповідно до
параметра eM  – кількості біт на ітерацію генерування вектора помилок. Завдяки
такій схемі генерації можливе досягнення (у загальному випадку – при збільшенні
параметрів кодів) більш «плавної» та точної статистичної та кореляційної якості
вихідної ВП при прийнятному рівні продуктивності.

Для проведення експериментальних досліджень методу криптокодової
компенсації ентропії був створений програмно-апаратний стенд. Практичні
дослідження методу для різних параметрів кодів та параметрів cM  та eM
підтвердили його ефективність та простоту технічної реалізації.

На теперішньому етапі досліджень триває розробка аналітичних оцінок
методу.

m
каска
КГВПR

2
1=
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МЕТОД ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ
ЗОНДОВОЇ МАРШРУТИЗАЦІЇ В МЕРЕЖАХ MANET

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. До особливостей функціонування мереж MANET
відносяться: висока динаміка топології, значна розмірність, низька пропускна
спроможність радіоканалу, неоднорідність вузлів (за продуктивністю,
потужністю та мобільністю) та ін. Ці особливості МР визначають ключові
вимоги до методів маршрутизації (ММ), які використовуються в них:
розподілене функціонування; мінімальна завантаженість мережі службовою
інформацією; відсутність зациклених маршрутів; побудова маршруту в міру
необхідності; ефективне використання ємності батарей; використання безпечної
маршрутизації.

На сьогоднішній день існує велика кількість ММ для мереж з динамічною
топологією, які за способом побудови та підтримки маршруту можна поділити
на два основні класи: таблично-орієнтовані та зондові. Той чи інший метод
ефективний при певній ситуації в мережі. Як засвідчують дослідження, єдиного
методу маршрутизації, який задовольняв би всім вище згаданим вимогам МР і
забезпечував оптимізацію показників ефективності функціонування мережі при
різних умовах її роботи, не існує. Однак в умовах високої динаміки топології,
чим характеризуються мережі MANET, очевидна перевага зондових методів
маршрутизації (ЗММ), серед яких найбільш розвиненими є Dynamic Source
Routing (DSR), Ad-hoc On-Demand Distance Vector (AODV) та Split  Multipath
Routing (SMR).

Проте, не дивлячись на всі переваги, ЗММ характеризуються рядом
суттєвих недоліків: значний об’єм службового трафіка, викликаний хвильовим
характером поширення зонду-запиту; значний час поширення маршруту;
використання єдиної метрики вибору найкоротшого шляху; зростання заголовку
пропорційно до розміру мережі та ін. З метою підвищення ефективності
функціонування мережі можливо використати наступні способи усунення
вказаних недоліків ЗММ: обмеження кількості зондів, які передаються;
зменшення часу побудови маршруту та передачі інформації; оптимізація
збереження та обробки маршрутної інформації; використання методів
багатопараметричної, багатошляхової та активної маршрутизації.

Враховуючи вищесказане, пропонується метод багатопараметричної
активної маршрутизації, який передбачає динамічний вибір метрик пошуку
маршруту з врахуванням оцінки ситуації, що склалася в мережі, та прийняття
рішення з вибору формату зонду-запиту з метою скорочення об’єму службової
інформації в мережі і врахування вимог до передачі того чи іншого типу трафіка
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(трафік реального часу, потоковий трафік, трафік максимальних зусиль – Best
Effort Traffic). Опишемо користувальницьку (вузлову) оптимізацію (1):

U*(t)=
UtU ∈)(ρ

minarg Vст(Г(t), v(t), N, Uρ(t)), (1)

де Г(t) – інтенсивність вхідних потоків ξ-типу; v(t) – інтенсивність зміни
топології мережі; N – множина вузлів мережі; Uρ(t) – результат від застосування
ММ.

Так як стан мережі визначається множиною станів вузлів, які входять до її
складу, то системну (мережеву) оптимізацію можемо представити у вигляді
умов (2):

S(Π*) =
Ψ∈π

max S(Π) при tз(Π*) ≤ tздоп, P(Π*) ≤Pдоп,

зt (Π*) =
Ψ∈π

min зt (Π), приS(Π*) ≥Sдоп, P(Π*) ≤Pдоп, (2)

P (Π*) =
Ψ∈π

min P (Π) при tз(Π*) ≤ tздоп, S(Π*) ≥Sдоп,

де Π* = { )(π k
ij } – набір маршрутних змінних; S(Π), зt (Π), Р(Π) – пропускна

спроможність мережі, середній час затримки передачі пакетів та середня
потужність, яка споживається вузлами при Π-му маршрутному рішенні.

Наявність множини різних за своєю природою критеріїв оптимальності МР
породжує проблему багатокритеріальної оптимізації процесу її функціонування.
Завдання оптимізації за векторним критерієм полягає у відшуканні рішень, що
задовольняють одночасно всім компонентам векторного критерію
оптимальності. Однак вирішення цього завдання в умовах недостовірності
інформації про мережу не можливе, тому доцільно перейти до
однокритеріальної оптимізації. Вибір цільової функції (max S, min зt , min Р)  в
цьому випадку буде здійснюватися системою управління вищого рівня в
залежності від типу інформації, що передається.

Через динамічний характер задачі управління МР, складність формування
повної системи показників ефективності самої системи управління, неповноту
та недостовірність контрольної інформації пропонується використання нечіткої
системи управління маршрутизацією (НСУМ), що використовує нечіткий опис
процесу управління у вигляді нечіткої бази знань. НСУМ перетворює нечіткий
опис в послідовність команд для мінімізації службового трафіка в мережі.

Основним елементом НСУМ є база знань, яка складається з наступних
компонентів:

–знання про об’єкт управління (сукупність інформації про стан та структуру мережі, яка
відображає закономірність управління);

–знання про цілі функціонування та управління (формування структури цілей управління
та правил їх визначення, реалізація яких забезпечить вибір метрики пошуку маршруту, що
задовольняв би вимогам певного типу трафіка);

–знання про способи досягнення цілей (правила виводу рішень, з допомогою яких
здійснюється перевірка можливості досягнення цілей управління з урахуванням наявного
ресурсу мережі та обмежень, які накладаються на процес управління).
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МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ АЛГОРИТМУ СТИСКУ
ЗОБРАЖЕНЬ БЕЗ ВТРАТ ІНФОРМАЦІЇ

На етапі проектування і розробки алгоритмів стиску зображень розробники
стикаються з рядом проблем, пов’язаних з оцінкою створюваних алгоритмів.
Оцінка алгоритмів стиску проводиться за певним набором параметрів. Вибір
параметрів для порівняння залежить від конкретного призначення даного
алгоритму і від класу зображень, що обробляються. Ключовим показником
ефективності алгоритму стиску є ступінь стиску. Саме максимально високий
ступінь стиску є головним функціональним призначенням існуючих методів
стиску.

Оцінити ефективність алгоритму стиску, що розробляється, можливо або
практично, або аналітично. Практична оцінка може бути проведена після
створення програмної або апаратної реалізації алгоритму стиску. Це вимагає
матеріальних і тимчасових затрат, оскільки тестування алгоритму проводиться
тільки після його створення. У разі незадовільних результатів тестування процес
створення алгоритму, після його модернізації, виконується заново.

Частково уникнути даних затрат можна шляхом аналітичної оцінки
ефективності алгоритму стиску ще на етапі проектування, без створення
програмної або апаратної реалізації. Це дозволить спростити процес створення
алгоритмів стиску, за рахунок удосконалення етапу проектування та тестування.

Для оцінки алгоритмів, при розробці, доцільно створювати модель
алгоритму і по тестовому набору вхідних зображень оцінювати ефективність
даних методів.

В роботі запропонований аналітичний вираз, що дозволяє визначити
ступінь стиску зображення за набором його статистичних параметрів для
методів стиску, що використовують алгоритми контекстного моделювання РРМ
і арифметичного кодування.

Даний аналітичний вираз дозволить, на етапі розробки і оцінки методів
стиску зображень, без створення програмної або апаратної реалізації, оцінити
ефективність методу.

Одержані результати показують розбіжність теоретичних оцінок і
практичних результатів менш ніж на 1 %. Це свідчить про правильність
вибраної моделі алгоритму та про доцільність застосування запропонованого
способу аналітичної оцінки методів стиску, на основі контекстного
моделювання і арифметичного кодування.
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МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ЗНАНЬ
В ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ СИСТЕМАХ
ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ

У теперішній час повною мірою проявляється тенденція як кількісних
(багатократне зростання), так й якісних змін інформаційних потоків, які
обробляються. Поряд з традиційними видами даних зараз необхідно зберігати
та обробляти мультімедіа- і гіпермедіа-  інформацію, яка є об’єднаною в єдине
ціле складної мережі семантичних відношень – моделями предметної області
для рішення конкретних задач.

У відповідності до характеру змін інформаційних потоків, що
обробляються, мають змінюватися й способи обробки інформації, з’являються
нові інформаційні технології підтримки процесів отримання, збереження та
обробки технологічних знань, які вимагають додаткових зусиль щодо
перетворення інформації, яка обробляється, а також створення відповідного
математичного, програмного, інформаційного та лінгвістичного забезпечення.

Порівняльний аналіз вітчизняних та зарубіжних інтелектуальних
технологій показує, що зарубіжні засоби, як правило, є більш простими у
використанні, оскільки у них превалює роль автоматичних режимів, які не
вимагають додаткових зусиль від ОПР. У свою чергу, вітчизняні технології є
більш функціональними та такими, що дозволяють значною мірою
використовувати у процесі отримання аналітичних результатів досвід й інтуїцію
користувачів та вимагають більш напруженої праці від ОПР.

У зв’язку з цим, у теперішній час, переважає підхід, який полягає у
забезпеченні максимальної інтенсивності використання інтуїтивного та
асоціативного мислення посадових осіб та аналітиків у процесі обробки
інформації.

Головною ідеєю даного підходу є концентрація зусиль на такій організації
інформаційних процесів, під час якої забезпечується максимальне використання
можливостей людини щодо семантичної обробки й інтерпретації інформації, під
час якої не витрачаються великі зусилля та ресурси на трудомісткі задачі
обробки значних об’ємів інформації, що приводять до неясного кінцевого
результату.

Однак, у наслідок орієнтації запропонованого підходу на так званого
професійного користувача з опорою на його досвід та інтуїцію, його
застосування накладає певні вимоги до підготовки ОПР, що є неможливим у
наслідок ряду об’єктивних факторів та реалій сьогоднішнього дня.

Тому, підвищення ефективності рішення задач під час збільшення об’єму
інформації і дефіциту часу повинно ґрунтуватися на інтелектуальних
технологіях формування й обробки знань.
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ПІДХІД ДО ВИРІШЕННЯ ЗАДАЧІ ПІДВИЩЕННЯ СТУПЕНЮ
ЕФЕКТИВНОСТІ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ШЛЯХОМ ЗАСТОСУВАННЯ

МЕТОДУ МАКСИМАЛЬНОЇ ПРАВДОПОДІБНОСТІ

Підвищення ефективності процесів прийняття рішення на сьогоднішній
день є одним із важливіших напрямів досліджень у військовій сфері.

Сучасний розвиток інформаційних технологій суттєво впливає на основні
етапи процесу прийняття рішення відповідною посадовою особою. Водночас
сучасна система управління характеризується суттєвим зростанням інформації,
що циркулює у телекомунікаційних системах. Це, в свою чергу, впливає на
якісні зміни вимог, які висуваються до технологій управління ними. Система
управління повинна забезпечувати стійке, ефективне та безперервне
функціонування телекомунікаційної системи в умовах впливу на неї
різноманітних факторів, вирішення інформаційно-розрахункових задач,
моделювання процесів управління та моніторинг існуючої телекомунікаційної
інфраструктури з метою якісного забезпечення підтримки прийняття
обґрунтованого рішення відповідній посадовій особі.

У цих умовах велике значення набувають такі критерії оптимізації
інформаційних мереж як якість інформаційних послуг, гнучкість та адаптивність
телекомунікаційної мережі, ефективність управління мережею та скорочення
циклу впровадження засобів автоматизації.

У військах зв’язку Збройних Сил України тривають заходи з розгортання
єдиного інформаційного середовища на основі побудови та інтеграції
автоматизованих інформаційних систем, автоматизованих систем управління
(АСУ), що базуються на сучасних інформаційних технологіях.

Вимоги, які висуваються сьогодні до автоматизованих систем управління,
привели до зміни структури побудови АСУ військового призначення: із
централізованої архітектури на основі спеціалізованих комплексів та засобів
автоматизації на мережну архітектуру на основі семирівневої моделі відкритих
систем. Це надає розробникам широкі можливості по впровадженню
інтелектуально-аналітичних систем управління військами (зброєю) та
телекомунікаційними ресурсами. Серед систем подібного роду найбільш
широко поширені системи підтримки прийняття рішення (СППР), що
акумулюють у собі функції інтелектуального аналізу даних (ІАД), визначення
можливих варіантів рішення на основі ІАД, розрахунку оцінки результатів
прийнятого рішення та прогнозування подальшого розвитку ситуації.



159

Для оцінки ступеня ефективності рішення в СППР пропонується
використовувати метод максимальної правдоподібності.
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МЕТОДИКА АВТОМАТИЧНОЇ ОБРОБКИ РЕЗУЛЬТАТІВ ПОШУКУ
МЕТОДОМ  КЛАСТЕРИЗАЦІЇ ДАНИХ В ІНФОРМАЦІЙНО-

ПОШУКОВИХ СИСТЕМАХ

Однією з основних проблем інформаційного пошуку є повернення великої
кількості документів (з яких значна кількість не відноситься до інформаційної
потреби, що була сформульована в інформаційному запиті) і, відповідно, на
перегляд кожного такого документу користувачу необхідно багато часу.

У доповіді розглядається питання удосконалення роботи пошукових
систем за рахунок автоматичного виявлення груп семантично подібних
документів (кластерізація), що повертаються користувачу пошуковою системою
у відповідь на його запит. Групи (кластери) документів формуються на основі
попарної схожості їх описів, які, у свою чергу, не є  заздалегідь заданими.
Кластерізація результатів пошуку дозволяє користувачу зменшити час
знаходження релевантних запиту документів.

Пропонуємий метод кластеризації даних ґрунтується на застосуванні
деревоподібних структур, які дозволяють зробити час пошуку пропорційним
довжині пошукового рядку. Відповідно час побудови  пошукової  структури
зростає пропорційно величині бази, що індексується. Для послідовності
ідентифікаторів будується деревоподібна структура, яка поєднує всі тексти. У
кожному вузлі зберігається інформація про тексти, що пройшли через цей
вузол. Зовнішні вузли відповідають окремим словам, внутрішні -
словосполученням, що часто повторюються. Вузли, що відповідають окремим
словам або словосполученням, розглядаються як „острови” для кластерів, що
поєднуються, якщо містять достатній відсоток загальних текстів. Процес
зупиняється, коли кластери які перетинаються відсутні. При цьому, кожний
кластер позначається множиною слів і словосполучень, які відповідають вузлам
первісного дерева, що ввійшли до нього.

Аналіз методик кластерізації текстових документів показує, що
ефективність роботи даної підсистеми щодо кластерізації електронних
документів значною мірою залежить від обраної міри близькості та правильного
визначення граничного значення. На сьогоднішній день до кінця нез’ясованими
залишаються питання стабільності граничного значення, його зв’язок з мірою
близькості, а також їхній вплив на ефективність методу у цілому.

Тому для застосування даного методу кластерізації даних потрібно ввести
обмеження, такі як: обмеження довжини деревоподібної структури та глибини
кластерізації.
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МОДЕЛЬ ПРОБЛЕМНО-ОРІЄНТОВАНОЇ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ
СИСТЕМИ РОЗПІЗНАВАННЯ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ЕЛЕКТРОННИХ

ЗАСОБІВ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ

В умовах стрімкого розвитку телекомунікаційних та інформаційних
технологій, їх швидкого прогресу та конвергенції, різноманітності типів та
розгалуженості мереж, зростаючого попиту споживачів на нові послуги та
підвищення вимог до їх якості, конкуренції операторів на ринку
телекомунікацій тощо, виникають усе нові й нові завдання, пов’язані з
функціонуванням та управлінням телекомунікаційними мережами, тому знайти
правильний підхід до організації процесу діагностування телекомунікаційної
мережі завжди було питанням актуальним.

Процедура розпізнавання, яка базується на математичному апараті теорії
прийняття рішень про технічний стан об’єкта контролю (ОК), і задачі
розпізнавання є, власне, кажучи, дискретним аналогом задач пошуку
оптимальних рішень. До них відноситься широке коло задач, у яких по деякій
дуже різнорідній, неповній, нечіткій, суперечливій інформації потрібно
установити фіксований набір властивостей (діагностичних признаків) об’єктів
зовнішнього середовища, що дозволяють віднести їх до певного класу.

Принципово новий підхід до побудови систем розпізнавання технічного
стану, що функціонують в умовах неточної й суперечливої інформації, полягає в
застосуванні інтелектуальних систем. На відміну від експертних систем, у яких
використовується досвід (інтелект) спеціалістів (експертів), інтелектуальні
системи, як відомо, мають здатність до навчання й самонавчання
(використовують власні знання й досвід).

До категорії інтелектуальних систем відносяться нейромережеві системи
(НМС), що моделюють своєю структурою й принципами функціонування
діяльність нейронних структур людського мозку. Ці моделі представляють
інформацію за допомогою мереж із зв’язаних між собою вузлів і є адаптивними
в тому розумінні, що їхнє функціонування здійснюється без будь-якої
зовнішньої програми, їхні вузли й зв’язки є активними рецептивними
елементами. Крім того, НМС виявляють глобальне системне поводження,
обумовлене одночасними локальними взаємодіями, що відбуваються
паралельно між численними елементами мережі.

Аналіз особливостей вирішення задач розпізнавання технічного стану
електронних засобів телекомунікацій і представлення діагностичної моделі в
виді нейромережових ансамблів дозволяє сформулювати загальні вимоги до
інтелектуальних систем розпізнавання, які обумовлюють принципи їх побудови:

– НМ повинна бути орієнтована на рішення конкретної задачі. Вимога
проблемної орієнтації НМ приводить до реалізації принципу адекватності її
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структури та зовнішнього середовища, тобто можливості гнучкої структурної і
функціональної перебудови її. Цим обумовлюється найважливіша властивість
НМ – адаптивність до змін зовнішнього середовища;

– початкова структуризація НМ повинна проводитися методами
формального синтезу, за допомогою яких визначається оптимальна структура
НМ, що включає кількість нейронних шарів і нейронних ансамблів, кількість
нейроподібних елементів в кожному шарі, наявність детермінованих зв’язків
між ними і початкові вагові коефіцієнти;

– проявляти властивості асоціативності, тобто здатність НМ відновлювати
інформацію, що зберігається в ній, за наявною частковою (фрагментарною)
інформацією;

– здібність НМ до навчання і самонавчання, що є основною її
“інтелектуальної” властивості й дозволяє здійснювати функціонування без
жорстких зовнішніх програм. Ця властивість НМ визначає можливість її
параметричної адаптації до задач, які вирішуються;

– необхідність рішення задач розпізнавання в масштабі часі, близькому до
реального. Ця вимога досягається шляхом реалізації принципу паралельності
обробки інформації, що приводить до різкого підвищення швидкодії НМ.

При синтезі оптимальної системи розпізнавання технічного стану варто
було б враховувати найбільшу зв’язаність нейронної мережі. Однак це
невиправдано ускладнює процес синтезу мережі, тому що в більшості випадків
діагностичні портрети є однозв’язними.

При рішенні будь-яких задач, зв’язаних із розпізнаванням сигналів,
необхідно попередньо оцінити ступінь відповідності прийнятих сигналів
(діагностичних портретів) еталонним, інакше кажучи, визначити критерій
ухвалення рішення.

Помилкове рішення при контролі працездатності типових елементів заміни
(ТEЗ) виявляється у тому, що фактично знятий діагностичний сигнал (портрет)
одного класу буде віднесений до іншого класу технічного стану. Якщо помилка
є випадковою подією, то вірність ухвалення рішення природно характеризувати
ймовірністю відсутності помилки, тобто ймовірністю правильної класифікації.

Під імовірністю ухвалення рішення будемо розуміти правильну
класифікацію прийнятого діагностичного сигналу. Кількісна міра відповідності
прийнятого сигналу та еталонного залежить від зворотного критерію вірності.
Мірою невідповідності відхилення служить деяка величина яка представляє
собою відстань між контрольованим і еталонним сигналами.

Запропонований підхід до побудови проблемно-орієнтованих
інтелектуальних систем розпізнавання технічного стану електроннах засобів
телекомунікацій допоможе вирішити завдання побудови оптимальної системи
розпізнавання, що дозволить, у свою чергу, здійснити ефективніше
використання інформаційно-телекомунікаційних мереж.
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ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ В СИСТЕМАХ УПРАВЛІННЯ СУЧАСНИМИ
ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИМИ МЕРЕЖАМИ

Концепція розвитку телекомунікацій в Україні до 2010 року відповідно до
Закону України ,,Про телекомунікації” визначає основні засади і напрями
подальшого розвитку телекомунікаційних мереж в ринкових умовах і
спрямована на досягнення стратегічних інтересів та конкурентоспроможності
України на міжнародному ринку.

Концепція визначає проблеми розвитку телекомунікацій, стратегію і
основні шляхи їх розв’язання, а також принципи забезпечення комплексного
розвитку телекомунікацій. Стратегія розвитку телекомунікаційних мереж
повинна базуватися на використанні новітніх інформаційних та інтелектуальних
технологій, які відповідають міжнародним стандартам, враховувати
необхідність технологічної взаємодії всіх мереж при наданні
телекомунікаційних послуг, забезпечити підвищення ефективності їх
функціонування.

Україна, будучи частиною світової телекомунікаційної спільноти,
наполегливо впроваджує новітні технології. Це сприяє зміцненню економіки,
стимулює ділову активність і дозволяє удосконалювати інформаційну базу
нашого суспільства. Впровадження мереж зв’язку нового покоління в Україні –
актуальний і перспективний напрям. В Україні є не тільки передумови до
розгортання мереж зв’язку нового покоління, але і всі можливості для цього.
Використання новітніх інформаційних та інтелектуальних технологій в системах
управління (СУ) мережами, дасть можливість стрімкого розвитку
телекомунікаційної галузі, що надзвичайно актуально для мереж зв’язку
України.

Аналіз існуючих систем управління сучасними та перспективними
телекомунікаційними мережами показав, що їх рівень не відповідає повною
мірою сучасним вимогам до управління мережами нового покоління, не дає
змоги отримувати інформацію потрібної якості для оперативного прийняття
обґрунтованих рішень щодо управління об’єктами, обміну інформацією між
суб’єктами системи управління, а також не дає можливості оперативно
управляти ситуаціями на мережах в автоматизованому режимі.

Метою побудови інтелектуальних систем управління телекомунікаційними
мережами є забезпечення оптимального функціонування мереж
телекомунікацій відповідно до їх призначення, при якому телекомунікації
виконують необхідні завдання при мінімумі матеріальних, фінансових та
фізичних витрат. Завданням управління телекомунікаціями є забезпечення
тривалої та якісної роботи апаратних засобів і мереж телекомунікацій у процесі
їх постійного вдосконалення та розвитку в умовах різноманітних змінних
впливів.
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Інтерес до інтелектуальних систем управління (ІСУ) пояснюється рядом
причин. Перша з них полягає в тому, що традиційні технології вже не можуть
забезпечити підвищення якості управління, оскільки не враховують всіх
невизначеностей, що впливають на систему. Другою причиною, що сприяє
інтенсифікації дослідження в області інтелектуальних технологій управління, є
наявність фундаментальної теоретичної бази. Третя причина пов’язана з тим,
що в цей час уже назріла доцільність використання переваг інтелектуальних
технологій управління. При цьому можна й потрібно говорити про реальності
застосування існуючої елементної бази для створення певних класів ІСУ,
відносна простота яких пов’язана з обробкою обмеженого набору знань у
конкретній предметній області. І ймовірно, остання, четверта причина пов’язана
з тим, що подальший розвиток інтелектуальних технологій управління як на
виконавчому рівні, так і на рівні організації доцільних дій і поводження
дозволяє забезпечити створення принципово нового покоління систем
управління, що володіють високими технічними характеристиками й
функціональними можливостями.

У якості базових можна виділити чотири інтелектуальні технології:
технологія експертних систем, орієнтована на обробку знань із явною формою
подання у вигляді продукційних правил, семантичних мереж, предикатів і
фреймоподібних структур; технологія нечіткої логіки, орієнтована на обробку
логіко-лінгвістичних моделей подання знань за допомогою продукційних
правил і розмитих множин; технологія нейромережних структур із неявною
формою подання знань, схованих в архітектурі мережі, параметрах нейронів і
зв’язків; технологія асоціативної пам’яті, орієнтована на обробку знань із
неявною формою подання у вигляді гіперповерхні в багатомірному просторі
ознак.

Порівняльний аналіз різних інтелектуальних технологій дозволяє виділити
ряд загальних для них властивостей, головна з яких пов’язана з використанням
класифікації тих або інших понять як засіб для встановлення зв’язків між
окремими явищами розглянутої предметної області. Ця особливість має
ключове значення для розробки принципів організації інтелектуального
управління на основі застосування сучасних технологій обробки знань.

Головною відмінністю нової концепції ієрархічної побудови систем
управління телекомунікаційними мережами є використання методів і технологій
штучного інтелекту як засобу боротьби з невизначеністю зовнішнього
середовища. Необхідність інтелектуалізації кожного з рівнів управління
обумовлена схильністю впливу різних факторів невизначеності на функції, що
виконує система управління.

Досвід практичних розробок по застосуванню інтелектуальних технологій
експертних систем, нейромережевих структур, асоціативної пам’яті й нечіткого
висновку для окремих рівнів ієрархії управління з різним ступенем
інтелектуальності є об’єктивною основою побудови інтелектуальних систем
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управління складними динамічними об’єктами до яких відносяться
телекомунікаційні мережі.
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                                                                                Халіман Є.В. (ВІТІ НТУУ
„КПІ”)
                                                                     к.т.н. Кокотов О. В. (ВІТІ НТУУ
„КПІ”)

ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА СТАНДАРТІВ TETRA ТА GSM

У даному пункті розглядаються можливості стандарту TETRA по
забезпеченню безпеки зв'язку шляхом порівняння його характеристик з
технічними можливостями стільникового зв’язку стандарту GSM.

Ми бачимо, що на сучасному етапі розвитку безпровідних систем зв’язку
постійно зростають потреби користувачів існуючих відомчих рухомих мереж.
Найбільш важливі з них – безпека зв’язку, надмалий час встановлення
з’єднання, паралельне представлення  декількох послуг зв’язку, а також
оптимізація потужностей радіостанцій та дальності зв’язку з метою
забезпечення сумісності з іншими системами зв’язку.

Всі ці вимоги в змозі забезпечити системи стандарту TETRA. Переваги
TETRA пояснюються наявністю в цьому стандарті цілого ряду функціональних
можливостей та режимів, які не реалізуються у мережах стільникового зв’язку.
При цьому час встановлення зв’язку не перевищує 300 мс, що досить істотня
(для порівняння, в системах GSM зв’язок встановлюється протягом декількох
секунд, а іноді і довше). Груповий радіозв’язок в мережах GSM-Pro володіє
меншою оперативністю в порівнянні з конвенціональними і транкінговими
системами. Час встановлення групового з'єднання в GSM-Pro знаходиться в
межах від 2 до 5 с.

В порівнянні з мережами стільникового зв’язку транкингові системи
TETRA набагато більш ефективні при створенні однозонових мереж зв’язку або
мереж з локальним покриттям території.

Крім того, передбачається, що удосконалений радіоінтерфейс дозволить
створювати нові радіотермінали меншої ваги та розміру з більш довшим
терміном безперервної роботи, а також забезпечить розширення радіусів зон
обслуговування мереж TETRA  до 120-200 км.

Для підвищення спектральної ефективності в стільникових системах
використовується широкосмуговий TDMA або СDМА, тоді як в транкінгових
мережах, в основному, застосовуються вузькосмуговий ТDМА або FDMA, який
надає можливість економного використання ресурсів радіочастотного спектра і
забезпечує ефективність експлуатації мереж зв’язку з невеликим радіусом зони
обслуговування, але інтенсивним трафіком, наприклад, в аеропортах, де
необхідна організація роботи великої кількості груп абонентів (екіпажів літаків,
служб безпеки, митників, прикордонників, працівників сервісних служб і т.д.).

Перевагою TETRA для споживачів є не тільки сучасна технологія з
великим потенціалом можливостей і розвитку, але і те, що TETRA є відкритим
стандартом.
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СТРУКТУРА СИСТЕМИ ПЕРЕВІРКИ ЦІЛІСНОСТІ
ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ

Прийняття якісних та своєчасних рішень щодо поточного стану цілісності
ресурсів інформаційної системи (ІС) є одним з ключових завдань адміністратора
безпеки (згідно НД ТЗІ 1.4-001-2000). В процесі відпрацювання остаточного
рішення адміністратор повинен здійснювати обробку значної кількості
інформаційних повідомлень, що відображають результати автоматичної
перевірки цілісності множини ресурсів ІС. При цьому при організації  процесу
прийняття рішень (ПР) за участю адміністратора слід враховувати наступні
характерні особливості предметної області:

– інформаційні ресурси розподілені між програмно-апаратними
платформами автоматизованих робочих місць (АРМ), серверів у складі ІС,
мають різну важливість та об’єм;

– програмно-апаратні платформи АРМ, серверів ІС мають різну
обчислювальну продуктивність;

– кожна програмно-апаратна платформа (АРМ, сервер) має власний набір
інформаційних ресурсів (системних, довідкових, інформаційних і т.ін.);

– тривалість перевірки цілісності АРМ (серверу) обмовлена відповідною
кількістю та об’ємом інформаційних ресурсів, а також продуктивністю
програмного агенту;

– порядок роботи адміністратора, щодо перевірки цілісності залежить як від
періодичності планових перевірок, так і від умов діяльності органу управління.

Аналіз умов діяльності адміністратора безпеки при перевірці цілісності
дозволив визначити необхідність вирішення наукової задачі синтезу структури
системи (підсистеми) перевірки цілісності ресурсів ІС у складі комплексної
системи захисту інформації.

Побудова структури системи складається з двох основних етапів: побудова
центрального елемента системи (АРМ адміністратора безпеки); синтез
оптимальної структури розподілу програмних агентів перевірки цілісності
програмно-апаратних платформ  у складі ІС.

Для центрального елемента системи розробляються: блок обробки
результатів автоматичної перевірки цілісності інформаційних ресурсів ІС на
основі продукційної моделі надання знань; блок планування дій адміністратора
за перевіркою цілісності інформаційних ресурсів при  часових обмеженнях ПР.

В доповіді пропонується до розгляду структурна схема системи
(підсистеми) перевірки цілісності; призначення та опис основних
функціональних блоків; інформаційна взаємодія між функціональними блоками.

      к.т.н. Хусаінов П.В. (ВІТІ НТУУ „КПІ”)
                                 Паламарчук С.А. (ПВІЗ)
           Паламарчук Н.А. (ВІТІ НТУУ „КПІ”)
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Шарко М.О. (ВІТІ НТУУ „КПІ”)
к.т.н. Шелепенко Ю.В. (ВІТІ НТУУ „КПІ”)

НАПРЯМКИ ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМ ПЕРЕДАЧІ SDH
НА ІСНУЮЧИХ МЕРЕЖАХ ЗВ’ЯЗКУ

Швидкий розвиток телекомунікаційних мереж і необхідність істотного
збільшення обсягу, надійності й економічності передачі цифрових сигналів
привели до корінних змін у практиці побудови і використання інтегральних
цифрових мереж.

В даний час телекомунікаційні мережі повинні будуватися на базі сучасних
технологій цифрових систем передачі і пристроїв автоматичної комутації
цифрових потоків, мати грубу і легко керовану структуру.

У них необхідно забезпечити:
− надійну, високоякісну передачу й оперативне переключення сигналів

різношвидкісних цифрових потоків на розгалуженій транспортній мережі;
− виділення/вставку цих потоків у довільних пунктах доступу цифрового

лінійного тракту;
− можливість спільної роботи устаткування SDH різних фірм-виробників на

мережі одного оператора і зручність взаємодії декількох мережних операторів;
− розвиток існуючих і поява різних нових видів електрозв’язку і додаткових

видів обслуговування, що використовують як синхронний, так і асинхронний
способи передачі цифрових сигналів.

Застосування на мережах зв’язку систем передачі SDH являє собою якісно
новий етап розвитку цифрових комунікацій. У рамках технології SDH
розроблена не тільки нова ієрархія швидкостей передачі цифрових сигналів і
новий метод мультиплексірування цифрових потоків, але і перспективна
концепція побудови і розвитку цифрових транспортних мереж, що
підтримується міжнародними рекомендаціями і стандартами.

Системи передачі SDH 1, 4, 16, 64 і 256-го рівнів дозволяють утворити
відповідно 1920, 7680, 30 720, 122 880 і 491520 основних цифрових каналів зі
швидкістю передачі 64 кбіт/с.

Сьогодні системи передачі SDH визнані в усьому світі як найсучасніша  і
добре відпрацьована технологія для побудови транспортної мережі зв’язку.
Практично, всі розвиті країни широко застосовують системи передачі SDH, а
деякі розвивають свої мережі тільки на базі системи передачі SDH уже з 1996
року. Ведучі фірми-виробники різко скоротили виробництво апаратури
плезіохронних ЦСП. Альтернативи застосуванню систем передачі SDH на
широкополосних мультисервісних мережах донедавна фактично не існувало.

Система передачі SDH постійно удосконалюють відповідно до вимог часу.
Сучасне устаткування дозволяє інтегрувати технологію SDH з іншими
існуючими і новими технологіями (АТМ, GE, ІP, DWDM), забезпечуючи
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транспортування різних видів трафіка. У перспективі таке устаткування може
бути основою для побудови мультисервісних мереж.

Побудова корпоративної мережі зв’язку, з використанням обладнання
синхронних цифрових систем передачі, включає наступні розділи:

− розгляд та аналіз вимог до пропускної здатності мережі зв’язку;
− розрахунок кількості необхідного обладнання, яке у спромозі

транспортувати задані об’єми інформації;
− вибір та обґрунтування топологій та архітектури транспортної мережі;
− аналіз існуючого обладнання різних фірм виробників та вибір найбільш

приємного;
− проектування, розміщення обладнання на всіх елементах мережі;
− визначення дій по розгортанню інсталяції та експлуатації обладнання

корпоративної мережі.
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Шевченко А.С. (ВІТІ НТУУ „КПІ”)

МЕТОД ЗАВАДОСТІЙКОЇ ПЕРЕДАЧІ ІНФОРМАЦІЇ
РАДІОКАНАЛАМИ З ВИКОРИСТАННЯМ ВИПАДКОВИХ СИГНАЛІВ В

УМОВАХ ДІЇ ШИРОКОСМУГОВОЇ ЗАВАДИ

Розвиток телекомунікаційних мереж передбачає наявність в їх складі
бездротової компоненти. Але на сьогодні досить поширене використання
бездротових технологій, стільникового зв’язку, радіозв’язку та інших
радіовипромінюючих засобів призвело до погіршення завадової ситуації.
Викликано це також і неефективним та нерівномірним розподілом
радіочастотного ресурсу. Велике нагромадження радіопередаючих пристроїв,
особливо в великих містах, негативно впливає на їх функціонування. На
прийомній стороні необхідно виділити сигнал власної станції на фоні сигналів
від чисельних мішаючих станцій та різного виду завад (в тому числі і навмисних
).

На ряду з цим актуальним на сьогодні є підвищення завадостійкості
передачі інформації радіоканалами. Для вирішення даної проблеми
пропонується використовувати випадкові сигнали. В якості завади прийнята
широкосмугова завада (білий гаусовський шум). Формування випадкового
сигналу здійснюється за допомогою стохастичних диференційних систем
(СДС). Два визначених коефіцієнта при похідних приймають значення сигналу
синхронізації та даних, представлених в бінарному виді (нуль та одиниця).
Таким чином генерується випадкова послідовність. Даний випадковий сигнал
передається передавачем. На прийомній стороні детектування інформації
здійснюється по прийнятому випадковому сигналу на основі двох процедур:
процедури детектування синхросигналу (фіксація моментів зміни параметрів
СДС) та процедури детектування інформації (оцінки параметрів СДС). В якості
першої процедури використовується дискримінантна процедура, що основана
на порівнянні імовірнісних характеристик в двох сусідніх часових вікнах. Друга
процедура – процедура параметричної ідентифікації стохастичної
диференційної системи, побудована на основі метода моментів.

При моделюванні передачі інформації, для формування випадкової
послідовності, що містила корисну інформацію, було використано стохастичне
диференційне рівняння другого порядку. Результати моделювання показали –
можливість передачі інформації за допомогою випадкових сигналів при дії в
радіоканалі широкосмугової завади до значень відношення енергії сигналу до
енергії шуму, рівній – 0,5 дБ.
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Штаненко С.С. (ВІТІ НТУУ „КПІ”)

ПРОБЛЕМИ ДИСПЕТЧЕРСЬКОГО УПРАВЛІННЯ В АСУ „ДНІПРО”
 ТА ШЛЯХИ ЙОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ

Автоматизована система управління „Дніпро” призначена для вирішення
завдань щоденної діяльності військ. Вона відноситься до складних систем, що
розвиваються. Складність АСУ „Дніпро” визначається великим числом
елементів і виконуваних функцій, високим ступенем зв’язаності елементів,
складністю алгоритмів вибору тих або інших дій, що впливають, і великими
об’ємами інформації, що обробляються при цьому.

Для забезпечення функціонування АСУ „Дніпро” в її організаційній
структурі передбачена диспетчерська служба, в обов’язки якої входить
оперативний контроль за станом мережі і оперативне управління мережевими
процесами; ведення протоколів функціонування вузлів мережі; оперативна
взаємодія з системою мережеметриї; надання допомоги користувачам мережі;
підготовка інформації для адміністратора мережі.

Складність завдань функціонального контролю і управління мережею
обумовлена, крім труднощів формалізації процесів управління і множинністю
показників ефективності функціонування мережі, також і тим, що в
інформаційно-телекомунікаційній мережі, якою є АСУ „Дніпро”, можлива
поява помилок, не виявлених засобами контролю. У зв’язку з цим, як показує
практика, час відновлення функціонування АСУ „Дніпро”, залежно від
нештатної ситуації (збоїв в операційній системі, виходу з ладу серверного,
комутаційного устаткування і т.п.) може досягати декількох годин, що значно
впливає на оперативне рішення задач. Це пов’язано з тим, що цей показник, як
правило, залежить від досвіду і професійних навиків диспетчерів, а оскільки в
даний час має місце велика ротація кадрів, то про їх рівень професіоналізму
можна тільки здогадуватися. Тому для забезпечення ефективної роботи
диспетчерської служби АСУ „Дніпро” потрібна розробка слабоформалізованих
алгоритмів вирішення конфліктних ситуацій в мережі з можливістю
використання при цьому раніше накопиченого досвіду рішення диспетчерських
задач.

Щоб задовольнити цю вимогу засоби автоматизації диспетчерських функцій
повинні базуватися на ідеології експертних систем (ЕС). Такі системи нададуть
допомогу диспетчеру при оцінці та усуненні наслідків різних відмов і аварій, при
плануванні завантаження мережі та організації її поточної роботи, а також при
контролі та управлінні вимірювальними системами. Таким чином, основне
завдання ЕС – допомогти диспетчеру у визначенні оптимального способу дій
при управлінні технологічними процесами в умовах дефіциту часу на прийняття
рішення, неповноти та невизначеності інформації.

Найважливішим параметром диспетчерського управління АСУ „Дніпро” є
час реакції, тобто час, якій необхідний диспетчеру для розпізнавання зовнішньої
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дії та її локалізації. А оскільки в процесі відновлення функціонування системи
(залежно від ситуації) можуть брати участь диспетчерські служби інших її
вузлів, то від їх ефективної взаємодії безпосередньо залежить і час реакції в
цілому. Таким чином характерною особливістю диспетчерського управління
АСУ „Дніпро” є його розподілений, колективний характер.

Вказана особливість диспетчерського управління АСУ „Дніпро” накладає
відповідну вимогу до архітектури системи, а саме вимогу ієрархічної
розподіленості.

В якості одного із шляхів підвищення ефективності диспетчерського
управління в АСУ „Дніпро” в доповіді запропоновано використання
розподіленої експертної системи диспетчерського управління (РЕСДУ).
Принцип роботи РЕСДУ полягає в тому, що розташовані у вузлах мережі
локальні ЕС взаємодіють один з одним шляхом обміну інформацією в процесі
вироблення єдиного рішення. Локальні ЕС можуть бути розподіленими як на
логічному, так і на фізичному рівні. Основна перевага РЕСДУ полягає в тому,
що така система дозволяє отримати результуючий ефект синергізму. Такий
ефект досягається тим, що рішення великомасштабної задачі
„розосереджується” на безлічі локальних ЕС, а потім їх рішення об’єднуються в
цілісне рішення задачі. Така технологія повинна застосовуватися природним
чином в процесі диспетчерського управління АСУ „Дніпро”, оскільки вона є
адекватною моделлю такого процесу, оскільки відтворює спільну роботу
диспетчерських служб різних рівнів системи.

Таким чином, створення інтелектуальних засобів диспетчерського управління
на основі об’єднання останніх досягнень в області сучасної теорії управління, теорії
прийняття рішень в умовах невизначеності, методології штучного інтелекту
дозволить створити новий клас систем, що забезпечують високоефективне
функціонування сучасних багатомашинних комплексів, локальних і розподілених
інформаційно-телекомунікаційних мереж.
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АНАЛІЗ МОЖЛИВОСТЕЙ GIGABIT ETHERNET

Достатньо швидко після появи на ринку продукції Fast Ethernet мережні
інтегратори і адміністратори при побудові корпоративних мереж відчули певне
обмеження. В багатьох випадках сервери, підключені череж 100-мегабітний
канал, перевантажували магістральну мережу,  яка працювала зі швидкістю 100
Мбіт/с . Тому в червні 1995 року дослідницькій групі по вивченню
високошвидкісних технологій IEEE було запропоновано зайнятися вивченням
можливості вироблення стандарту Ethernet із ще більш високою бітовою
швидкістю.

В 1996 було оголошено про створення групи 802.3 z для розробки
протоколу, максимально подібного Ethernet, але з бітовою швидкістю
1000 Мбіт/с. Основною причиною необхідності подальшого підвищення
швидкості протоколів локальних мереж був постійний ріст потужності
персональних комп’ютерів. Внаслідок, цього найбільш продуктивні
представники самої масової категорії мережних вузлів впритул наблизилися до
рубежу в 1 Гбіт/с у відношенні мережного трафіка. Сервери стали випускатися
із шинами PCI, що забезпечують передачу даних зі швидкостями в 2 і 4 Гбіт/с.

Основна ідея розроблювачів стандарту Gigabit Ethernet полягає в
максимальному збереженні ідей класичної технології Ethernet при досягненні
бітової швидкості в 1000 Мбіт/с.

Технологія Gigabit Ethernet підтримує наступні середовища:
-  одномодовий волоконо-оптичний кабель;
-  багатомодовий волоконо-оптичний кабель 62,5/125;
-  багатомодовий волоконо-оптичний кабель 50/125;
-  подвійний коаксіал із хвильовим опором 75 Ом;
-  4-парний кабель на витій парі категорії 5.
Для багатомодового оптоволокна стандарт 802.3 z визначив дві

специфікацій: 1000Base-SX і 1000Base-LX. У першому випадку
використовується довжина хвилі 850 нм (S означає Short Wavelength – коротка
хвиля), а в другому – 1300 нм (L – від Long Wavelength – довга хвиля).

Технологія Gigabit Ethernet – на сьогодні найбільш економічна технологія
комутації в розрахунку на одиницю пропускної здатності. Вона випереджає
Ethernet, Fast Ethernet, ATM 155  Мбіт/с і ATM 622 Мбіт/с. За даними
дослідницької компанії Dеll’оrо Group, вартість передачі даних, що приходиться
на швидкість у 1 Мбіт/с, для технології Gigabit Ethernet у середньому складає
всього 2 долари (тобто 2000 доларів за порт, що забезпечує швидкість 1000
Мбіт/с). Для інших технологій ця величина знаходиться в діапазоні від 5 до 24
доларів.


	Міночкін А.І. Методологія побудови прикладного математичного забезпечення оперативного управління мобільними компонентами мереж зв’язку військового призначення
	Кравчук С.О., Міночкін Д.А. Аналіз методів обробки сигналів у МІМО-системах.
	Голь В.Д., Юсухно І.В., Волков О.В. Оптичні втрати в полістирольних волокнах
	Голь В.Д., Юсухно І.В., Волков О.В. Особливості безпечної експлуатації кабельних ліній
	Жук О.В. Класифікація методів маршрутизації в бездротових сенсорних мережах
	Загідько О.В. Чайкін В.І. Застосування високоефективних турбокодів для підвищення завадостійкості каналів зв’язку
	Зарічна Е.О., Чайкін В.І. Аналіз систем передачі інформації з адаптивною зміною параметрів на базі сигнально-кодових конструкцій
	Здоренко М.Ю. Реалізація розподіленої системи підтримки прийняття рішень для мобільної телекомунікаційної мережі
	Ільїнов М.Д., Мацаєнко А.М. Розрахунок зовнішніх характеристик низькопрофільних випромінювачів над циліндричною поверхнею
	Козубцов І.М. Методична рекомендація по скороченню часу на оформлення топографічних карт із використанням технічних засобів
	Малигін М.М. Оцінка захищеності інформації в автоматизованих системах
	Помін А.Г., Стрішенець О.А. Універсальна система рухомого зв’язку
	Помін А.Г., Стрішенець О.А. Універсальна система рухомого зв’язку
	Помін А.Г., Стрішенець О.А. Універсальна система рухомого зв’язку
	Помін А.Г., Стрішенець О.А. Універсальна система рухомого зв’язку
	Таблиця 1




	АНАЛІЗ МЕТОДІВ ОБРОБКИ СИГНАЛІВ У MIMO-СИСТЕМАХ
	С.І. Глухов (ВІКНУ)
	Всі існуючі на цей час типи мовних кодеків за способами перетворення можна розділити на три групи: кодеки форми сигналу (з імпульсно-кодовою модуляцією (ІКМ), адаптивною імпульсно-кодовою модуляцією (АІКМ) адаптивною диференціальною імпульсно-кодовою модуляцією (АДІКМ), дельта модуляцією), вокодери та комбіновані (гібридні) кодеки (форми сигналу з вокодерами).
	Всі способи перетворення у зазначених кодеках засновані на певних припущеннях про форму сигналу і не можуть бути використані при передаванні сигналу з різкими стрибками амплітуди.
	Кодеки, які найчастіше застосовуються, розроблені згідно з  рекомендаціями ITU-T: кодеки форми (рекомендації G.711, G.726); вокодери, (рекомендації G.728, G.729); гібридні кодеки (рекомендація G.723.1).
	Для зменшення швидкості цифрового сигналу на виході кодека вони часто використовується спільно з технологією VAD. Алгоритм VAD є наступним (рис. 1). Аналоговий сигнал поступає на вхід пристрою порівняння, в якому вимірюється його амплітуда і порівнюється із заданим пороговим значенням. При перевищенні заданого порогу (лінія паралельна осі абсцис на рис. 1), сигнал поступає на вхід кодека і кодується за певним алгоритмом (інтервал Т2–Т3). Якщо амплітуда вхідного сигналу нижча за порогове значення (наприклад, на інтервалі Т1–Т2), то в момент часу Т1 передається тільки службова інформація про початок паузи (довжиною в декілька біт), а в момент Т2 про її закінчення. На приймальній стороні, під час паузи, для поліпшення суб’єктивного сприйняття кодованої мови може передаватися комфортний шум.
	Важливими  характеристиками  будь-якого мовного кодека є якість мови, затримка цифрового сигналу та завадозахищеність.
	Для того, щоб оцінити якість мови введене поняття середньої суб’єктивної оцінки (MOS – mean opinion score) або психологічної реакції людини на перетворення аналогового мовного сигналу в цифровий.
	У таблиці 1 приведені показники оцінки якості мови за шкалою MOS  основних алгоритмів кодування та затримки цифрового сигналу в кодексах.
	Таблиця 1
	Назви кодексів
	MOS (балів)
	Телефонний канал ТЧ
	4,0 (не за шкалою MOS)
	G.711 (ІКМ; 64 кбіт/c)
	4,1
	G.726 (АДІКМ; 32 кбіт/c)
	3,8
	G.728 (вокодер; 16 кбіт/c)
	3,6
	G.729 (вокодер; 8 кбіт/c)
	3.5
	G.723.1 (гібридні; 5,3 кбіт/c)
	3,7
	G.723.1 (гібридні; 6,3 кбіт/c)
	3,9
	Вокодери (1,2-2,4 кбіт/с)
	1,7-2,4
	Кодеки зі швидкістю 64 кбіт/с, як правило, застосовуються у телекомунікаційних мережах загального користування з автоматичною комутацією цифрових каналів, кодеки зі швидкостями 5,3–16 кбіт/с у телекомунікаційних мережах з пакетною комутацією для організації відеоконференцій та у радіомережах УКХ діапазону, а кодеки 1,2–2,4 кбіт/с у радіомережах КХ діапазону.
	Особливістю процесу адаптації в системах зв’язку є те, що перепрограмований декодер повинен здійснювати свою перебудову синхронно з підсистемою кодування. Зміна даних параметрів буде відбуватись залежно від стану в каналі зв’язку і його впливу на об’єкт управління.
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