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УДК 621. 396. 4

к.т.н. Ананьїн О.В. (ЦВЗ ДПСУ)

СИСТЕМА АВТОМАТИЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПОТУЖНОСТІ ПЕРЕДАВАЧА В
КАНАЛІ ТРОПОСФЕРНОГО РАДІОЗВ’ЯЗКУ З ПІД-РЕГУЛЯТОРАМИ
ПРИ ДІЇ ЗАВМИРАНЬ
На практиці канали тропосферного радіозв’язку підлягають впливу різноманітних завмирань. Це є
основною перешкодою для якісного та надійного передавання та прийому радіосигналів. У статті проведено
дослідження одного з методів боротьби з цим негативним явищем з використанням спеціального
коректуючого пристрою, що забезпечує високу якість зв`язку на тропосферних радіолініях.

Актуальність теми статті обумовлена тим, що якість прийому сигналів в каналі
радіозв’язку оцінюється не лише якістю радіоприйомного пристрою, тобто його здатністю
приймати сигнали різної потужності, забезпечувати їх неспотворене підсилення,
перетворення та передавання на вхід кінцевого пристрою, а й характеристиками середовища
розповсюдження. Прийом радіосигналів завжди здійснюється при наявності завад і
завмирань. При організації зв`язку в тропосферних радіосистемах для якісного прийому
сигналів в каналі радіозв’язку організовують зворотній радіоканал для управління
потужністю випромінювання радіопередавача, що може суттєво зменшити вплив завмирань
на якість радіоприйому [1]. Метою даної статті є дослідження одного з вариантів моделей
системи автоматичного регулювання потужності передавача в прямому каналі радіозв`язку з
застосуванням спеціального коректуючого пристрою, який можливо застосувати для
підвищення якості зв`язку на тропосферних радіолініях. Зворотній радіоканал разом з
основним радіоканалом утворюють замкнуту систему автоматичного регулювання
потужності передавача (систему АРПП). Функціональна схема системи автоматичного
регулювання потужності передавача представлена на рис. 1. Таку систему АРПП можна
представити у вигляді двох зв’язаних каналів: каналу передавання даних або радіоканалу
зв’язку та каналу радіоуправління [2]. Тут радіопередавальний пристрій (РПдП) включає в
себе модулятор та передавач. Кожний із каналів включає в себе радіоланку: радіопередавач
РПдП – середовище розповсюдження – радіоприймач РпрП. Радіопередавач випромінює у
напрямку кореспондента, сигнал потужністю P £ P max на частоті f1. Сигнал U(t), який
знімається з РПрП1, порівнюється з опорним сигналом UО у пристрої порівняння, похибка
розузгодження якого через радіоланку 2 подається на пристрій управління ПУ (регулятор).
Регулятор через управляємий атенюатор, який знаходиться у передавачі між генератором
НВЧ-коливань та навантаженням (антенною системою), управляє потужністю передавача
РПдП1, зменшуючи тим самим похибку розузгодження. Опорний сигнал UО непрямим
чином задає якість приймаємого сигналу UC(t) на вході радіоприймача РПрП 1. Задача
полягає у підтриманні необхідного рівня НВЧ-сигналу UС(t), достатнього для якісного
прийому. Якщо при завмиранні рівень сигналу UC(t)
на вході приймача починає
зменшуватися, то потужність радіопередавача повинна зрости настільки, щоб рівень сигналу
UC(t) відновився практично до початкового.
Рішення задачі. Системи АРПП є нелінійними та нестаціонарними, тому вибір
регуляторів, які забезпечують якісну роботу таких систем, є досить складним завданням.
Серед сучасних регуляторів для якісного функціонування систем АРПП найбільш доцільно
використовувати пропорційно-інтегральний регулятор (ПІД-регулятор). Вибір ПІДрегулятора, в якості корректуючого пристрою для таких систем обумовлений можливістю
його використання для управління не тільки об’єктами, для яких отримані математичні
моделі, але й для управління об’єктами, які або не піддаються, або піддаються з великими
труднощами формалізованому опису. Крім того, ПІД-регулятори, у відмінність від більшості
сучасних розробок, можна реалізувати як у цифровому вигляді (програмним способом), так і
в аналоговому вигляді (апаратним способом). В якості математичного апарату для
математичного описання динамічних ланок моделі систем АРПП з ПІД-регулятором
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доцільно використовувати метод z-перетворення та перетворення Лапласа.

Рис. 1. Функціональна схема системи автоматичного регулювання
потужності передавача
Передаточна функція цифрового ПІД-регулятора може бути записана різними
способами, оскільки інтегрування та диференціювання в цифровій формі може бути
виконано різними методами [3]. Апроксимуючи похідну першою різницею та
використовуючи інтегрування на основі трапецеїдальної апроксимації, записують
передаточну функцію цифрового ПІД-регулятора у вигляді
K h z + 1 Kd z -1,
(1)
W (z) = K + i 0
+
2 z - 1 h0 z
де hО – крок дискретизації.
На рис. 2 а представлені один з видів включення ПІД-регулятора в аналоговій системі
управління.

Рис. 2. Система автоматичного управління з ПІД-регулятором (а) та принципіальна схема
цифрового ПІД-регулятора (б)
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На рис. 2 б представлена структурна схема цифрового ПІД-регулятора в системі
MatLab, де на вхід In1 подається похибка розузгодження, а на входи In2, In3, In4 відповідно
значення коефіцієнтів
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В даній роботі за критерії якості системи АРПП прийнято час регулювання тобто
швидкодія системи, що визначається по кривій перехідного процесу (реакція системи на
ступінчатий вхідний вплив) та точність відпрацювання значення опорного сигналу (реакція
системи на синусоїдальний вхідний вплив). Дослідження системи АРПП з ПІД-регулятором
при впливі завмирань виконувалося шляхом моделювання в інтерактивній системі
MatLab [4, 5].
При лінійному наближенні передаточна функція радіоланки має вигляд:
(2)
G pз (s) = a3e-t 3 s /(s + b) .
Передаточна функція радіоланки, описує загасання та запізнення радіосигналу в
ідеальному (без завад) середовищі розповсюдження та фільтрацію сигнала вихідним
фільтром у приймачі. При деяких умовах при складанні моделі системи АРПП можна
вважати, що канал радіоуправління є ідеальним, а в каналі радіозв’язку змінюються умови
розповсюдження радіохвиль. Двигун з механізмом регулювання (Engine), за допомогою
якого перестроюється потужний атенюатор, описується передаточною функцією
(3)
Gд ( s ) = a д [ s ( s + b )]-1 ,
де постійна часу двигуна Td = 1/b.
Потужність на виході передавача, що регулюється атенюатором, представлено
нелінійною залежністю:

Pmax, md (t) £ 0;
ì
ï
P(t) = íPmax[1- 0,1md (t)], 0 £ md (t) £ 9;
ï
0,1Pmax, md (t ) ³ 9.
î

(4)

де Pmax – потужність потужність генератора НВЧ-коливань, md (t) – сигнал на вході
атенюатора.
Якщо похибка розузгодження в системі АРПП мала і, відповідно, управляючий сигнал
на вході атенюатора має невеличке відхилення від уставки, то робота атенюатора проходить
у лінійному режимі. Якщо потужність генератора НВЧ-коливань прийняти рівною
Pmax=20Вт, то для отримання на виході передавача РПдП1 номінальної потужності Pном =
10Вт на вхід управляємого атенюатора треба ввести напругу установки m0=5. Управління
двигуном здійснюється ПІД-регулятором; m(t) – сигнал на виході регулятора. Крок
дискретизації вибраний 0,01с. Приймемо, що якість приймаємого НВЧ-сигналу UC(t) на вході
радіоприймача РПрП1 є задовільною, якщо опорний сигнал UО дорівнює 1, то у сталому
режимі UC(t)=UО=1. Згасання сигналу в ідеальному (без завад) середовищі розповсюдження
імітується пропорціональним блоком з коефіцієнтом k=1/Pном (блок Radiation damping).
На рис. 3. представлена модель системи АРПП з ПІД-регулятором і атенюатором, що
перестроюється двигуном, в інтерактивній системі MatLab, при дії завмирань. Імітація завад
в середовищі розповсюдження радіохвиль здійснюється. за допомогою періодичного
генератора (generator) з амплітудою імпульсів – 0,4. При моделюванні період імпульсів
вибраний 20 с, а тривалість імпульсів 10 с. Такі імпульси необхідно подавати при включенні
моделі із затримкою (Transport Delay) приблизно 3 с, після того як в системі наступить
стійкий стан рівноваги. Періодичні завмирання сигналу на вході приймача РПрП1
імітуються за допомогою генератора синусоїдальних коливань (Sine Wave) із зміщенням.
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При моделюванні вибрані коливання з періодом 20 с, амплітудою, яка дорівнює – 0,2, та
зміщенням – 0,2.

Рис. 3. Модель системи АРПП з ПІД-регулятором і атенюатором, що перестроюється
двигуном, при дії завмирань
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Рис. 5

Найкращі перехідні процеси в системі (рис. 3) з цифровим ПІД-регулятором і
атенюатором, що перестроюється двигуном, для отримання мінімальної поточної похибки
при дії завмираннь одержуємо при значеннях коефіцієнтів, приведених в табл. 1.
Таблиця 1
Таблиця коефіціентів
Gain 1
Gain 2
Gain 3
qmax

Sin
30
0,5
700
0,001

Step
30
0,5
700
0

Процеси в системі АРПП (рис. 3) з цифровим ПІД-регулятором, при дії завмираннь
відображаються на індикаторах Fadings (замирання), Error (похибка), Р (потужність), m
(управляюча дія) та для ступінчатих і синусоїдальних типових діянь представлені відповідно
на рис. 4. та рис. 5. По осях ординат на рис. 4 та рис. 5 відкладені відносні одиниці, але для
реальних систем потужність Р буде вимірюватися в ватах, а управляючі дії m – в вольтах.
Таким чином, можна зробити висновок, що система АРПП з ПІД-регулятором, модель
якої показана на рис. 3 з високою точністю (що видно з графічних зображень) відпрацьовує
заданий рівень опорної напруги UО, яким оператор задає необхідну якість приймаємого
сигналу UC(t) на вході радіоприймача РПрП1 при дії завмирань. Тому застосування ПІДрегуляторів для систем АРПП, модель яких розглянута в статті, є важливим та
перспективним завданням.
ЛІТЕРАТУРА
1. Радиорелейные и спутниковые системы передачи. Под редакцией Немировского А.С.
– М.: Радио и связь, 1986. – 392 с.
2. Бережний О.М. Ананьїн О.В. Францевич О.М. Страктура адаптивної радіолінії зв`язку //
Збірник наукових праць ВІТІ НТУУ “КПІ” № 4. – К.: ВІТІ НТУУ”КПІ”, 2004. – 226 с.
3. Гостев В.И. Синтез нечётких регуляторов систем автоматического управления. – К.:
Радиоаматор, 2003. – С. 446.
4. Дьяконов В. Круглов В. Математические пакеты расширения Matlab. Специальный
справочник. – СПб.: Питер, 2001. – 480 с.
5. Кондрашов В.Е., Королёв С. Б. Matlab как система программирования научнотехнических расчётов. – М.: Мир, 2002. – 359 с.
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СТАТИСТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ НЕРІВНОСТЕЙ ЗЕМНОЇ ПОВЕРХНІ
При організації зв’язку в рухомих радіосистемах вагомий вплив на якість каналів передачі інформації
мають нерівності земної поверхні по трасі. В статті наводяться кількісні характеристики найбільш
інформативних. параметрів пересічного рельєфу місцевості, які дозволяють здійснювати більш детальний
розрахунок і аналіз множника послаблення за рахунок рельєфу місцевості.

Облік рельєфу місцевості на розповсюдження радіохвиль (РРХ) в приземному шарі
радіоелектронних засобів (РЕЗ), розміщення яких відоме з точністю до позиційного району,
визначаються статистично-детермінованим підходом до визначення множника послаблення
радіохвиль (V). В залежності від характеру рельєфу місцевості величина додаткового
послаблення може збільшуватись до 5...7 раз [1]. Задача обліку впливу рельєфу місцевості на
РРВ стосовно РЕЗ, розміщення яких відомо з точністю до позиційного району – не
вирішувалась. Враховуючи, що таких РЕЗ більшість, задача кількісного опису рельєфу
місцевості по трасі РЕЗ – є актуальною в научному і практичному планах.
В загальному вигляді постановка задачі формулюється наступним чином. Відомі
позиційні райони з рівномірним розміщенням РЕЗ всередині. Потрібно знайти значення
множника послаблення радіохвиль з врахуванням неоднорідностей на трасі [2]. Початковим
етапом рішення подібної задачі є побудова найбільш простої і найбільш ефективної моделі
вертикального перерізу рельєфу місцевості по трасі. Виявилось, що це сферична земна
поверхня з однією домінуючою висотою по трасі. Причому, до домінуючої висоти та на її
вершині є незначні шорохуватості, які оцінюються коефіцієнтом відбиття.
Для знаходження статистичних характеристик параметрів обраної моделі земної
поверхні (θ, Rо, а) на топографічних картах Польщі, Німеччини, центральних областей
України, було вибрано 42 позиції ймовірного розгортання РЕЗ.
Максимальний позитивний кут закриття повинен бути не більше 1,5° і були під’їздні
шляхи.
Для кожної позиції в межах 360° проводилось 10 азимутальних напрямків через 36°.
Для цих напрямків на номограмах для сферичної землі будували вертикальний рельєф траси
(рис. 1).

Рис. 1
9

Точка А відповідає висоті антенної системи радіо випромінювача. З точки А
проводилась лінія дотична до околу вершини домінуючої висоти.
Для кожної з 420 трас визначались:
– Rо – відстань до вершини домінуючої висоти.
– θ – кут закриття, як кут між дотичною до околу вершини домінуючої висоти і
горизонтальним рівнем, які проведені через точку А.
– а – радіус вершини домінуючої висоти.
Визначення h базувалося на припущенні, що напрям максимуму характеристик
направленості антени проходить через вершину домінуючої висоти. Її величина (h) бралася
рівною радіусу області вагомої для розповсюдження (r) на відстані, яка відповідає Ro.
r=

l
Ro .
2

Виходячи з вищесказаного, приймаємо h = r.
Величина l визначається довжиною відрізка, як показано на рис. 1.
Використовуючи відношення:

a=

l 2 + h2
,
8h

визначається радіус кривизни вершини.
В результаті обробки трас складається проста статистична сукупність в вигляді таблиці
з одним входом, в якій передбачена графа з номером досліду та графа спостерігаємого
значення випадкової величини [3]. Далі будується так званий „статистичний ряд”, який
оформляється графічно у вигляді гістограми. Потім виконується задача вирівнювання
статистичного ряду, тобто підбирається теоретична крива розподілу, яка виражає існуючі
риси статистичного матеріалу. Аналітичний вираз вибраної кривої розподілу залежить від
параметрів і задача вирівнювання статистичного ряду переходить в задачу раціонального
вибору тих значень параметрів, при яких співвідношення між статистичним і теоретичним
розподілами є найкращими.
Одним з методів, який застосовується для рішення цієї задачі – метод моментів. Після
вибору функції розподілу необхідно оцінити на відповідність вибраної гіпотези
статистичного розподілу.
Кут закриття θ
Результати розрахунків (в кутових хвилинах) зведені в статистичний ряд (таблиця 1).
Таблиця 1
Іі

-20…-15 -15…-10 -10…-5 -5…0 0…5

5…10 10…15 15…20 20…25 25…30 30…35 35…40 40…45 45…50

mі

11

8

13

34

45

48

56

60

48

38

34

8

5

8

Р*і

0,026

0,018

0,03

0,08

0,106

0,115

0,133

0,142

0,115

0,09

0,08

0,02

0,013

0,02

hгіст

0,005

0,004

0,06

0,016

0,02

0,027

0,027

0,028

0,023

0,018

0,016

0,004

0,0026

0,004

В таблиці 1 позначено:
Іі – інтервал значень θі ; mi – число спостережень в даному інтервалі;
m
P*i = i – частота виявлення події в даному інтервалі; n – загальна кількість спостережень;
n
hгіст – висота прямокутника відповідного розряду.
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Вирівнюємо приведений статистичний розподіл за допомогою нормального закону:
1
f (qi ) =
e
s 2p

(qi - m)2
2s 2

.

Нормальний закон залежить від двух параметрів m та σ. Підберемо ці параметри так,
щоб зберегти перші два моменти – математичне сподівання та дисперсію – статистичного
розподілу. Розрахуємо наближено середнє статистичне кута закриття m*q
k

~

m*q = å qi Pi * = 16,3' ,
i =1

~

де Pi* – частота i-го розряду; qi – середнє значення q в розряді.
Визначимо статистичну дисперсію Dq*
k

~

Dq* = å (qi - mq* ) 2 Pi * = 192,2 .
i =1

Виберемо параметри m та σ нормального закону так, щоб виконувалась умова:
m = m *q ; s 2 = D*q ,
тобто приймемо: m = 16,3' ; σ = 14'.
Перевіримо сумісність теоретичного та статистичного розподілу по „критерію c2”
Пірсона. Знаходимо імовірність потрапляння в розряди
Pi =

Ù
q -m ù
1 é Ù qi+1 - m
F
F
(
)
( i
) ,
ê
2ë
e 2s
e 2s úû

Ù

де F (x ) – приведена функція Лапласа; е » 0,472; qi , qi +1 – границя i-го розряду.
Потім визначається значення міри розходження c2
(mi - nPi ) 2
= 9,1.
å
nPi
i =1
Визначимо число степенів свободи як число розрядів мінус число накладених зв’язків S
(в даному випадку S = 3)
r =14 – 3 = 11.
За таблицею 5 додатку [3] для r =11 знаходимо:
при c2 = 9,1; Р = 0,65.
Ця величина малою не являється; тому гіпотезу про те, що величина θ розподілена за
нормальним законом, можна рахувати правдоподібною.
c2 =

14

Відстань до вершини домінуючої висоти Rо
Результати вимірів зведені в статистичний ряд (таблиця 2)
Таблиця 2
Іі

1…4

4…7

7…10

10…13

13…16

16…19

19…22

22…25

25…28

28…31

31…34

34…37

mі

46

52

63

61

48

50

36

22

10

17

6

6

Р*і

0,109

0,123

0,15

0,145

0,114

0,118

0,086

0,064

0,023

0,041

0,014

0,014

hгіст

0,036

0,04

0,05

0,048

0,038

0,039

0,029

0,02

0,008

0,014

0,005

0,005
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В таблиці 2 визначено:
I i - інтервал значень Roi
Вирівнюємо приведений статистичний ряд зрізаним нормальним законом
( R -m ) 2

- oi 2
C
f ( Roi ) =
e 2s .
s 2p
Зрізаний нормальний закон визначається двома параметрами m та σ. Підберемо ці
значення так, щоб зберегти перші два моменти – математичне сподівання та дисперсія –
статистичного розподілу.
Визначимо значення С з умови:

¥

P( Ro ) = ò f ( Roi )dRo = 1 .
1

2
[3].
1- m
)
1 - F(
s 2
Математичне сподівання та дисперсія записуються в наступному вигляді:
Пам’ятаємо, що C =

¥

2s
1- m
);
f(
1
m
s
1
1 + F(
)
s 2
1- m
¥
2s(1 - m) f (
)
2
2
s ,
= ò ( Ro - m) f ( Ro )dRo = s +
1- m
1
1 - F(
)
s 2

m*Ro = ò Ro f ( Ro ) dRo = m +

DR* 0

1- m
1 де f (
)=
e
s
2p

(1-m ) 2
2s 2

; Ф(х) – функція Лапласа.
m*Ro = 13,65; DR* o = 64,2

Далі підбираємо параметри m та σ, я кі задовільняють mR* o та DR*o .
Отримаємо, m = 10 та σ = 11.
Перевіримо сумісність теоретичного та статистичного розподілу по „критерію c2”
Пірсона. Отримаємо
c2 = 5,01; Р = 0,8.
Гіпотеза про те, що Ro розподілена за усіченим нормальним законом правдоподібна.
Радіус вершини домінуючої висоти а
Результати вимірів зведені в статистичний ряд (таблиця 3).
Таблиця 3
Іі

1…3

3…5

5…7

7…9

9…11

11…20

20…30

30…40

40…60

60…80

mі

25

50

59

67

55

59

50

25

25

4

Р*і

0,06

0,12

0,14

0,16

0,13

0,14

0,12

0,06

0,06

0,01

hгіст

0,03

0,06

0,07

0,07

0,065

0,016

0,012

0,006

0,001

0,0006

В таблиці 3 позначено I i - інтервал значень а.
Вирівнюємо статистичний розподіл згідно з логарифмічним нормальним законом
log e e
f (a) =
as 2p

12

(log a - ma )2
2s 2

.

Визначимо середнє статистичне та статистичну дисперсію:
k

~

ma* = å log a i Pi* = 1,05;
i =1
k

~

Da* = å (log a i - ma* ) 2 Pi* = 0,1723.
i =1

Перевірка узгодження показала (c2 = 7,78; P = 0,41 ), що отримана ймовірність малою
не являється, тому гіпотезу про те, що величина а розподілена за логарифмічним
нормальним законом, можна вважати правдоподібною.
Висновки
Отримані статистичні характеристики моделі земної поверхні, яка враховує
неоднорідності рельєфу місцевості.
1. Кут закриття θ. Відповідає нормальному закону розподілу з параметрами
16,3';
mq =
s = 14'.
q

2. Відстань до вершини домінуючої висоти Rо. Відповідає усіченому нормальному
закону з параметрами mR =10; s R =11.
0

0

3. Радіус вершини домінуючої висоти а. Відповідає логарифмічному нормальному
закону розподілу з параметрами ma =1,05; s a = 0,1723.
4. Отримані результати можуть бути корисними при оптимізації вибору і оцінки
позиційного району рухомих радіоелектронних засобів, а також при кількісній оцінці
множника послаблення радіохвиль з урахуванням впливу пересічного рельєфу місцевості.
ЛІТЕРАТУРА
1. Калинин А.И., Черенкова Е.Л. Распространение радиоволн и работа радиолиний. –
М.: Связь, 1971. – 390 с.
2. Морозов В.П., Богорников В.И., Ларшин А.Ю. Методика учёта влияния рельефа
местности на распространение радиоволн на основе его статистической типизации. – Киев:
НТУУ „КПИ”. – Радиоэлектроника, 2002. – 80 с.
3. Вентцель Е.С., Овчаров Л.А. Теория вероятностей и её инженерные приложения. –
М.: Наука, 1988. – 480 с.
4. Емельянов Г.В. и др. Теория вероятностей и случайных процессов. ВКАС, 1965. –
325 с.
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ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ MATLAB ДЛЯ СИНТЕЗУ ЦИФРОВИХ ФІЛЬТРІВ
СИСТЕМ АВТОМАТИЧНОГО РОЗПІЗНАВАННЯ МОВИ
Показані варіанти використання засобів системи MATLAB для розрахунку цифрових фільтрів систем
розпізнавання мови. Описано порядок розрахунку цифрових фільтрів за допомогою графічного середовища
Filter Design & Analysis Tool, а також наведено приклад розрахунку цифрових фільтрів шляхом введення
команд у командному рядку MATLAB.

Розробка засобів розпізнавання мови є на даний момент однією з актуальних проблем
кібернетики, обчислювальної техніки та штучного інтелекту.
Як відомо, сигнал мови має досить високий ступінь надмірності відносно інформації,
яку він переносить. Крім того, він містить інформацію, що не є необхідною для рішення
задачі розпізнавання мови, наприклад, про особистість, що говорить, її психологічний стан.
На першому етапі роботи систем автоматичного розпізнавання мови (САРМ)
безперервний сигнал мови необхідно перетворити в кінцеву множину параметрів, що може
бути використана для подальшого розпізнавання шляхом порівняння з еталонними наборами
таких параметрів, що характеризують деякі фонетичні елементи мови.
Тобто, однією з основних задач при розпізнаванні є виявлення й усунення факторів
надмірності сигналу мови, що не впливають на розпізнавання. Усунення такої надмірності
може забезпечуватися шляхом використання принципів, що застосовуються для сильного
стиску (компресії) сигналу мови у вокодерних системах передачі. Даний підхід дозволяє
мінімізувати кількість чисельних характеристик сигналу мови, і на основі їхнього аналізу
зробити статистичне розпізнавання. Для виділення таких характеристик пропонується
використовувати алгоритм, реалізований смуговим вокодером, який виділяє з сигналу мови
19 параметрів [5], що дає можливість зменшити швидкість передачі мови з вихідної до
1200…2400 біт/с, зі збереженням її розбірливості на прийомі.
У вокодері реалізований принцип виміру спектра на короткому часовому інтервалі
(поточного спектра). Основна ідея полягає у вимірі сигналів на виходах гребінки з М
смугових фільтрів і відновленні мови по цих М сигналах.
Вимір спектра мови за допомогою гребінки фільтрів ускладнюється тим, що мова
нагадує або шум, або періодичне коливання, основна частота якого може змінюватись в
широких межах. Додаткові ускладнення пов’язані з нестаціонарністю мови. Виходячи зі
статистичних частотних характеристик, можна припустити, що фільтри з крутими схилами
дадуть найкращі оцінки спектра. На практиці виявляється, що такі фільтри мають порівняно
довгі імпульсні характеристики. Тому їхнє використання може привести до часового
змазування швидких змін спектра і до появи реверберації в синтезованому сигналі мови. На
практиці можливий вибір між фільтрами Баттерворта, еліптичним та Бесселя. Для заданих
умов функціонування частотні характеристики фільтра Баттерворта й еліптичного фільтра
мають більш круті схили, ніж характеристики фільтра Бесселя. Однак довжина їхніх
імпульсних характеристик майже у два рази перевищує довжину імпульсних характеристик
фільтра Бесселя [1, 6]. Тому, з трьох розглянутих, фільтр Бесселя є більш придатним для
використання у смуговому вокодері.
Тобто важливим етапом є розрахунок смугових фільтрів, а також вибір способу
апроксимації та порядку фільтра. Синтез фільтрів і дослідження їхніх характеристик
доцільно здійснити за допомогою системи математичного моделювання MATLAB.
Під проектуванням (або синтезом) цифрового фільтра розуміється вибір таких наборів
коефіцієнтів {ai} і {bi} при яких характеристики фільтра, що отримується, задовольняють
заданим вимогам. Строго говорячи, у задачу проектування входить також вибір підходящої
структури фільтра.
Методи синтезу цифрових фільтрів можна класифікувати за наступними ознаками:
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- по типу фільтра, що отримується:
- методи синтезу рекурсивних фільтрів;
- методи синтезу нерекурсивних фільтрів;
- по наявності аналогового прототипу:
- методи синтезу з використанням аналогового прототипу;
- прямі методи синтезу (без використання аналогового прототипу).
У пакеті «Signal Processing» системи MATLAB є графічне середовище, що дозволяє
розраховувати й аналізувати дискретні фільтри – це середовище Filter Design & Analysis
Tool. Для запуску програми розрахунку фільтрів необхідно набрати її ім’я в командному
рядку MATLAB:
>> fdatool.
Також можна зробити запуск програми із графічної оболонки MATLAB на панелі
Launch Pad. Після цього з’явиться вікно програми, показане на скриншоті (рис. 1).
Розрахунок фільтра починається з завдання необхідних параметрів на вкладці Design
Filter. Тип синтезованої АЧХ вибирається за допомогою перемикача Filter Type. Можливі
наступні варіанти: Lowpass (ФНЧ), Highpass (ФВЧ), Bandpass (смуговий фільтр), Bandstop
(режекторний фільтр). Вибір п’ятого, самого нижнього, положення перемикача дозволяє
використовувати список, що розкривається, у якому перераховані більш складні варіанти:
Differentiator (дифференціюючий фільтр), Hilbert Transformer (перетворювач Гильберта),
Multiband (багатосмуговий фільтр), Arbitary Magnitude (довільна АЧХ), Аrbіtаrу Group Delay
(довільна групова затримка).
Вибравши категорію синтезованої АЧХ, слід вибрати тип синтезованого фільтра
установкою перемикача, розташованого у розділі Design Method.
Далі необхідно вибрати порядок фільтра в розділі Filter Order. Окрім явної вказівки
порядку в полі введення Specify order можливий автоматичний вибір порядку шляхом
установки перемикача в положення Minimum order.
Нарешті, необхідно задати числові параметри цієї АЧХ у розділах Frequency
Specifications та Magnitude Specifications. Зміст цих областей вікна змінюється в залежності
від обраного типу АЧХ. На рис. 1 показані поля вводу параметрів, що відповідають синтезу
смугового фільтра. Під час заповнення полів вводу можна посилатися на перемінні, існуючі в
даний момент у робочій області MATLAB.
Числові параметри, які необхідно задати, ілюструються графіком, виведеним у розділі
Filter Specifications. Вигляд цього графіка також змінюється в залежності від обраного типу
АЧХ, наприклад, на рис. 1 він відповідає синтезові смугового фільтра.
Далі, вибравши метод синтезу та задавши характеристики фільтра, при натисканні в
нижній частині вікна кнопки Design Filter програма „fdatool” MATLAB викликає потрібну
функцію синтезу, передавши їй зазначені специфікації фільтра. Після виконання розрахунку
фільтра в розділі Current Filter Information вікна програми з’явиться інформація про
завершення обчислень (Source: Designed).
Існує можливість переглядати основні характеристики отриманого фільтра за
допомогою відповідних вкладок над розділом Filter Specifications, щоб перевірити
відповідність із заданими вимогами.
Застосування розрахованих параметрів фільтра для подальшого використання
здійснюється за допомогою команди Export меню File. Після вибору команди з’являється
вікно експорту, вигляд якого залежить від форми реалізації фільтра. Можливі варіанти вікна
показано на рис. 2.
Список Export To, що розкривається, дозволяє обирати спосіб експорту (безпосередньо
в робочу область MATLAB, в текстовий файл, або у МАТ-файл, який потім можна буде
завантажити в MATLAB командою load).
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Рис. 1. Вікно середовища Filter Design & Analysis Tool

Рис. 2. Варіанти вікна експорту опису розрахованого фільтра
У графічному середовищі Filter Design & Analysis Tool розрахунок фільтрів є найбільш
простим і наочним, однак не реалізує всіх можливостей MATLAB. Цілком реалізувати їх
можна лише шляхом введення команд у командному рядку MATLAB. Крім того, за
допомогою приведеного способу є неможливим розрахунок цифрових фільтрів Бесселя, що є
пріоритетними для побудови смугового вокодера аналізатора САРМ, а також є неможливим
вибір методу синтезу цифрових фільтрів. Дані обмеження пов’язані з неповнотою
застосування можливостей системи MATLAB у програмі : „fdatool”.
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Тому розглянемо альтернативний спосіб розрахунку, з безпосереднім введенням
команд, що дозволяє виконати синтез цифрових фільтрів Бесселя.
Для розрахунку цифрового фільтра методом синтезу по аналоговому прототипу
необхідно спочатку розрахувати аналоговий фільтр. В свою чергу, розрахунок аналогового
фільтра починається з розрахунку так званого фільтра-прототипу, що представляє собою
ФНЧ із частотою зрізу, рівною 1 рад/с. Розрахувавши ФНЧ, можна нескладними
перетвореннями змінити його частоту зрізу, перетворити його у ФВЧ, смуговий або
режекторний фільтр із заданими параметрами.
У MATLAB [2, 3, 4] розрахунок аналогового фільтра-прототипу (у залежності від
способу апроксимації) здійснюється за допомогою таких функцій:
- buttap(n) – для фільтра Баттерворта;
- cheb1ap(n) – для фільтра Чебишева першого роду;
- cheb2ap(n) – для фільтра Чебишева другого роду;
- ellipap(n) – для еліптичного фільтра (Кауера);
- besselap(n) – для фільтра Бесселя,
де вхідний цілочисельний параметр n – це порядок фільтра.
Наступний етап після розрахунку фільтра-прототипу – його перетворення з метою
одержання фільтра заданого типу з необхідними частотами зрізу. Для цього
використовуються приведені нижче чотири функції MATLAB. Принцип складання їхніх назв
наступний: спочатку йде скорочення lp, що означає, що вихідним фільтром є ФНЧ (low-pass),
потім слідує символ перетворення 2 і наприкінці стоїть позначення типу результуючого
фільтра (lp, hp, bp або bs):
- lp2lp – зміна частоти зрізу ФНЧ (low-pass);
- lp2hp – перетворення ФНЧ у ФВЧ (high-pass);
- lp2bp – перетворення ФНЧ у смуговий фільтр (band-pass);
- lp2bs – перетворення ФНЧ у режекторний фільтр (band-stop).
Усі ці функції можуть перетворювати фільтри, що задані двома способами – у вигляді
коефіцієнтів поліномів чисельника і знаменника функції передачі або в просторі станів.
Розрізняють ці два варіанти за числом вхідних і вихідних параметрів.
У залежності від того, скільки вихідних параметрів зазначено при виклику, функції
можуть повертати результати розрахунку у наступних варіантах:
- у виді коефіцієнтів поліномів чисельника та знаменника функції передачі - два
вихідних параметри ([b,a] = …);
- у виді нулів, полюсів та коефіцієнта підсилення функції передачі - три вихідних
параметри ([z,p,k] = …);
- у виді параметрів простору станів - чотири вихідних параметри ([A,B,C,D] = …).
Як видно, для використання функцій перетворення необхідно спочатку перетворити
нулі та полюси фільтра-прототипу в параметри простору станів або в коефіцієнти поліномів
чисельника і знаменника функції передачі. Усі функції перетворення приведені нижче:
- [z,p,k] = tf2zp(b,a) – перетворення коефіцієнтів поліномів чисельника та знаменника
функції передачі в нулі, полюси і коефіцієнт підсилення;
- [b,a] = zp2tf(z,p,k) – перетворення нулів, полюсів й коефіцієнта підсилення в
коефіцієнти поліномів чисельника та знаменника функції передачі;
- [A,B,C,D] = tf2ss(b,a) – перетворення коефіцієнтів поліномів чисельника та
знаменника функції передачі в параметри простору станів;
- [b,a] = ss2tf(A,B,C,D) – перетворення параметрів простору станів у коефіцієнти
поліномів чисельника та знаменника функції передачі;
- [z,p,k] = ss2zp(A,B,C,D) – перетворення параметрів простору станів у нулі, полюси і
коефіцієнт підсилення;
- [A,B,C,D] = zp2ss(z,p,k) – перетворення нулів, полюсів і коефіцієнта підсилення в
параметри простору станів.
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Останнім етапом є перетворення отриманих характеристик аналогового фільтра
(аналогові описи) у дискретні описи, тобто синтез цифрового фільтра.
Існує два основних методи синтезу цифрових фільтрів з використанням аналогового
прототипу: метод білінійного z-перетворення і метод інваріантної імпульсної
характеристики, що у MATLAB реалізуються відповідно функціями bilinear та impinvar,
варіанти синтаксису яких приведені нижче:
- [az,bz] = bilinear(b,a,Fs,Fp);
- [az,bz] = impinvar(b,a,Fs,tol),
де Fs – частота дискретизації, Гц;
b, a – коефіцієнти поліномів чисельника та знаменника функції передачі аналогового
прототипу;
az, bz – коефіцієнти поліномів чисельника та знаменника функції передачі цифрового
фільтра. Параметри Fp і tol є необов’язковими.
Таким чином, при розрахунку цифрових фільтрів всіма вищеописаними функціями
виконуються наступні дії:
1. Здійснюється розрахунок фільтра-прототипу з заданими параметрами АЧХ.
2. Отримані нулі перетворяться в параметри простору станів або в коефіцієнти
поліномів чисельника та знаменника функції передачі.
3. Здійснюється перетворення фільтра-прототипу до необхідного типу з заданими
частотами зрізу.
4. За допомогою функції bilinear або impinvar аналоговий фільтр перетворюється в
цифровий.
5. Виконується перетворення опису фільтра до виду, заданому при виклику функції.
Отже, як приклад, для розрахунку фільтра Бесселя п’ятого порядку зі смугою
пропускання 0,3…3,4 кГц, необхідно ввести наступну послідовність команд:
[z,p,k] = besselap(5); [b,a] = zp2tf(z,p,k); f1 = 300; f2 = 3400; w0 = 2*pi*sqrt(f1*f2);
Bw = 2*pi*(f2-f1); [b1,a1] = lp2bp(b,a,w0,Bw); Fs = 8000; [bz,az] = bilinear(b1,a1,Fs).
Результатом розрахунку є два вектори коефіцієнтів нерекурсивної та рекурсивної
частин цифрового фільтра (чисельника та знаменника функції передачі) – відповідно
векторів bz і az.
Можливості MATLAB дозволяють розраховувати фільтри САРМ та робити аналіз їхніх
характеристик. Виходячи з цього, доцільно використовувати засоби MATLAB для
програмної реалізації САРМ та дослідження процесів обробки мови.
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МЕТОДИКА ВИБОРУ СИГНАЛЬНО-КОДОВИХ КОНСТРУКЦІЙ ДЛЯ КАНАЛІВ
ЗВ’ЯЗКУ З СЕЛЕКТИВНИМИ ЗАВМИРАННЯМИ
В роботі запропонована методика вибору параметрів сигнально-кодових конструкцій з OFDM при
передачі сигналів каналами зв’язку з селективними завмираннями. Параметри сигнально-кодових конструкцій
для конкретного стану каналу зв’язку визначаються із скінченної кількості припустимих варіантів, що
дозволяє спростити практичну реалізацію модемного обладнання адаптивних систем радіозв’язку.

При побудові сучасних систем радіозв’язку (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 (вирішальної схеми) є випадковими і
невідомими. Завадостійкість каналів передачі при цьому погіршується, тому що при прийомі
немає можливості використовувати відомості про дійсні значення параметрів сигналів.
У сучасних СРЗ широко використовується метод ортогонального частотного
розподілу з мультиплексуванням (Orthogonal Frequency Division Multiplexing - OFDM) [7–9].
Ідея OFDM полягає в тім, що потік переданих даних розподіляється по множині частотних
підканалів і передача ведеться паралельно на всіх цих підканалах. При цьому висока
швидкість передачі досягається саме за рахунок одночасної передачі даних у всіх підканалах,
а швидкість передачі в окремому підканалі може бути і невисокою. Нова технологія передачі
в цей час розглядається як одна з найбільш перспективних для побудови широкосмугових
систем цифрового радіозв’язку по багатопроменевих каналах, що забезпечує досить високу
частотну ефективність цих систем.
Тому метою роботи є розробка методики вибору параметрів OFDM сигнальнокодових конструкцій для каналів зв’язку з селективними завмираннями.
Постановка завдання.
Задано: параметри передавального пристрою і каналу зв’язку Y = {yi}, i = 1, m , де y1
…ym – потужність корисного сигналу, вид модуляції, смуга пропущення каналу зв’язку,
розмірність ансамблю сигналів, коефіцієнт нелінійних спотворень сигналу в радіотракті,
відношення сигнал/шум тощо.
Необхідно: побудувати OFDM-СКК, яка максимізує частотну ефективність СРЗ b F
2
при виконанні обмеження на значення відношення сигнал/шум Q 2 ³ Qдоп
.
Частотна ефективність СРЗ (коефіцієнт використання смуги частот каналу) bF [1, 2] і
характеризує швидкість передачі інформації в одиничній смузі частот (питома швидкість)
bF =

v
,
DF

де v - швидкість передачі інформації; DF - ширина смуги пропускання каналу.
Методика вибору OFDM-СКК для СРЗ складається з наступних етапів.
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(1)

Введення вихідних даних. Вводяться параметри передавального пристрою і каналу
2

зв’язку Y = {yi}, а також значення допустимої величини відношення сигнал/шум Qдоп .
Вибір числа піднесучих. При OFDM груповий сигнал модема на інтервалі передачі
одного символу може бути поданий у вигляді [7, 10]
N -1
N -1ö
é
ù
æ
(2)
AS (t ) = å A р cos êω 0 t + ç р ÷Δf р t + j р ú , 0 £ t £ T ,
2 ø
è
р= 0
ë
û
де ω0 – центральна частота групового сигналу, N – кількість піднесучих, Δfр – рознесення
частот між піднесучими, Ар – амплітуда р-ї піднесучої, φр - поточна фаза р-й піднесучої, T –
тривалість символьного інтервалу.
Схематичне подання сигналу з OFDM у частотній області показане на рис. 1.
В [11, 12] показано, що при проходженні групового сигналу з OFDM через нелінійні
0

1

N-3 N-2 N-1

A0
f1

f2

AN-1

···

···
f3

Δfр Δfр

Рис. 1. Спектр сигналу OFDM
радіотракти порушується ортогональність піднесучих, що приводить до їх взаємного впливу
і до зниження завадостійкості цифрової передачі.
Відношення сигнал/шум для кожної піднесучої групового сигналу з OFDM
визначається
2
æ
ö ö÷
æ N - Kн
ç
1
N
æ
ö
÷
ç
(3)
Q 2 = 10 lg ç
10 20 + ç - 1÷sign (μ ) ÷
2
÷
ç
2
2
÷
ç
è
ø
ç 2 N + N (7 + 4 р ) - 4 р(1 + р ) + 6 è
ø ÷ø
è
при парних значеннях N, і
2
æ
æ N - K20н æ N ö
ö ö÷
1
2
ç
ç 10
Q = 10 lg
+ ç - 1÷sign(μ )÷ (4)
÷ ÷
ç 2 N 2 + N (7 + 4 р) - 4 р(1 + р ) + 5 + 2 mod( р, 2) ç 2
è2
ø
è
ø ø
è
при непарних значеннях N. У формулах (1), (2) N - кількість піднесучих; Kн – коефіцієнт
нелінійних перекручувань третього порядку; р - номер піднесучої; μ– коефіцієнт, що
визначає спотворення амплітудної характеристики радіотракта.
На цьому етапі вибирається кількість піднесучих сигналу з OFDM, при якому
забезпечується задане відношення сигнал/шум.
Оцінка передатної характеристики каналу зв’язку. На даному етапі за допомогою
методу, запропонованого в [13] оцінюється стан багатопроменевого каналу зв’язку

) УНК
) НК
h (k ) = h (k )W ( k );

) УНК
) НК
h = diag( W)h ,

(5)
де ваговий вектор W є перетворенням Фур’є коефіцієнтів вікна, що згладжується, у частотній
області.
Перетворення каналу з міжсимвольними спотвореннями в сукупність
гауссовських каналів без пам’яті. В реальних частотно-обмежених каналах зв’язку крім
адитивного шуму виникає міжсимвольна інтерференція (МСІ), яка викликана пам’яттю
каналів. Реакція каналу на послідовність вхідних сигналів викликає взаємне накладення
сигналів на його виході. Якщо нормувати за потужністю амплітудно-частотну
характеристику каналу, то можна сказати, що МСІ призводять до значної зміни відстаней
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між сигналами на виході каналу і, що особливо важливо, до зменшення мінімальної відстані
між ними.
У гауссовського каналу з МСІ (ГКМСІ) вхід і вихід каналу пов’язані виразом [3]
Z = K h X + В,
(6)
де X - відліки переданого сигналу на вході каналу; B - відліки білого гауссовського шуму
(БГШ); K h - матриця каналу (L0´L), елементами якої є компоненти вагової послідовності

{hn }ln-=1 0

ù
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ú
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ú
ê 1 0
ú
ê .
.
. . .
ú .
ê
.
. . .
Kh = ê .
ú
êhl -1 .
h0 ú
ú
ê
hl -1 . . .
h1 ú
ê
ê .
.
. . . hl -1 úû
ë
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 блока на виході більше, ніж на вході, і дорівнює L0 = L + l -1.
Стовпці матриці K h містять усе компоненти імпульсної характеристики і
відрізняються один від іншого зсувом ненульових елементів, причому ранг цієї матриці
дорівнює L.
Для такого каналу справедливо наступне твердження [3, 7]. Якщо потужність БГШ на
виході ГКМСІ дорівнює Рш, а середня потужність сигналу на його виході обмежена
величиною
Pсер,
то
пропускна здатність
ГКМСІ,
власні значення
якого
K 0 ³ K1 ³ K ³ K L-1 , дорівнює:

é
æ
1
L
1 M1
1 M
1 ö÷ù
2 L ç Pш
,
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де v0 - відносна швидкість передачі при введенні захисних інтервалів між блоками; М ≤ L
- 1 - найбільше число, для якого вхідна потужність
é
ù
1 ú
L
L M 1
(8)
> 0.
PM = Pсер
+ Pш ê å
ê M m=0 K m 2 K 2 ú
M
μ
ë
û
C = v0

При L → ∞ ГКМСІ перетворюється в гауссовський канал без пам’яті (ГКБП), входом
якого є стаціонарна випадкова послідовність

{~ }¥

{Х K }¥K ® - ¥ ,

а виходом - стаціонарна

випадкова послідовність Z K K ® - ¥ .
У результаті описаного вище перетворення ГКМСІ в сукупність незалежних
паралельних ГКБП вхід і вихід кожного каналу пов’язані виразом

Z i = K i Х i + Вi ,

i = 0, L - 1.

Визначення параметрів попередніх спотворень сигналів. Розглянемо підхід до
кодування в каналах із МСІ, заснований на синтезі таких сигнально-кодових конструкцій, які
враховують „деформацію” простору сигналів при передачі реальним каналом [3].
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Для оптимізації параметрів групового сигналу з OFDM вводяться попередні
спотворення сигналу на передачі

1
ξ i і корекція на прийомі ξ i = bi Z i , де
Ki

Хi =

bi = e - j arg Ki .
Визначення середньої потужності сигналу на виході ГКБП. 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.
Як правило, у паралельних ГКБП із попередніми спотвореннями використовуються
різні алфавіти сигналів із квадратурною амплітудною модуляцією (КAM), але з однаковою
мінімальною відстанню Евкліда d, що не залежить від номера ГКБП i. Необхідність розгляду
цього варіанта пояснюється можливістю побудови на його основі ефективних сигналів і
сигнально-кодових конструкцій [14].
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
q

КАМ з 2 j 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.
Середня потужність на виході i-го ГКБП має вигляд:
2
(9)
Pвих i = Pq / K i , m j -1 £ i £ m j - 1,
j

qj

де Pq = d E2 x( 2 ) - середня потужність сигналу КАМ на вході ГКБП із номерами
j
m j -1 до m j - 1, а

ìï(2 q - 1 / 2) / 6, q = 2 n - 1,
üï
x(q ) = í q
ý.
ïî(2 - 1) / 6, q = 2n, n = 1, 2 , ...ïþ
Середня потужність на вході ГКМСІ обмежена величиною Рсер
1 M1 -1
å Рвхi £ Pсер .
N i=0
Підставляючи вирази (9), (10) в формулу (11), одержуємо
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Враховуючи, що
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1 j
1
= f m ( m j ) - f m (m j -1 ),
å
L i = m j -1 K i 2

де f L ( M ) = (1 / L )
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å 1/ Ki

2

, одержуємо

i =0

Q

q

[

]

d E2 å x(2 j ) f L ( m j ) - f L ( m j -1 ) £ Pсер .
j =1

(13)

Розрахунок максимальної швидкості передачі в кожному підканалі. Максимальна
швидкість у кожному ГКБП при фіксованому qj визначається таким чином:
q
v (q j , Pqj / Pш ) = v (q j , d E2 j(2 j ) / Pш ).
Визначення максимальної швидкості передачі групового сигналу. Сумарна
швидкість у ГКМСІ задається виразом
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1 Q
q
(14)
s j v(q j , d E2 x (2 j ) / Pш ),
å
N j =1
де sj = mj - mj–1, m0 = 0 - кількість ГКБП з однаковим алфавітом КAM.
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 dЕ
в них. Виходячи з цього, максимальна швидкість, яку можна досягнути в ГКМСІ із
попередніми спотвореннями і довільними алфавітами КАМ у кожному з паралельних ГКБП
за умови, що мінімальна відстань у всіх алфавітах постійна і дорівнює d, задається виразом
q
æ
d E2 x (2 j ) ö÷
1 Q
ç
v max = max max max v 0 å m j v q j ,
(15)
ç
÷
d E > 0 s j =1, 2 , ... q j =1, 2 , ...
N j =1
Pш
è
ø
при обмеженнях, наведених вище, на припустиму середню потужність сигналу на вході
ГКМСІ-Ц, а sj = mj - mj-1, m0 = 0, 0 < m1 < m2 < … < mQ ≤ M1 - розбивка безлічі ГКБП на
групи з νj паралельних каналів, у кожному з яких використовується той самий алфавіт КAM
із середньою потужністю
v = v0

q

Pq j = d E2 x (2 j ).
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 (рис. 2) тощо. Останні m сигналів модулюються
КАМ-2Q.
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Рис. 2. Ансамблі багатопозиційних сигналів з КАМ
Тепер на дану сигнальну конструкцію можна „накладати” коригувальний код і
одержувати СКК. В принципі можливе застосування кожної з відомих блокових або
згорточних СКК, описаних в [1–3, 15, 16]. Необхідна лише досить проста модифікація СКК,
що враховує різниця алфавітів у послідовних символах. У результаті виходить так названа
східчаста СКК, кодуюча і декодуюча в межах одного блока перетворення сигналів.
У розробленій методиці, на відміну від запропонованих раніше, оптимальні параметри
OFDM-СКК визначаються для випадку передачі інформації каналом зв’язку в умовах
селективних завмирань із урахуванням нелінійних спотворень сигналу в радіотракті. Параметри
сигнально-кодових конструкцій для конкретного стану каналу зв’язку визначаються із
скінченної кількості припустимих варіантів, що дозволяє спростити практичну реалізацію
модемного обладнання адаптивних систем радіозв’язку.
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МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ КОМПЕНСУВАННЯ ВПЛИВУ ПРИХОВАНИХ
АБОНЕНТІВ У МЕРЕЖАХ AD-HOC
Розглядаються та аналізуються методи і засоби компенсації впливу прихованих абонентів у мережах
Ad-hoc, які базуються на використанні сигналу „зайнято” та на протоколі з процедурами резервування.
Аналітично досліджено середню швидкість та затримку передачі з урахування процедур резервування.

Постановка завдання
Мережі Ad-hoc – бездротові мережі з динамічною самоорганізованою структурою і без
фіксованих базових станцій, є високоефективним засобом створення систем абонентського
радіодоступу завдяки низьким витратам на їхню організацію, простоті розгортання,
зручності застосування й гнучкості архітектури [1]. Багатоланкові з’єднання в таких мережах
дають можливість будь-якому абонентові передавати пакети в довільну ділянку мережі
через ланцюжок інших абонентів-ретрансляторів. Одним із суттєвих факторів, що знижують
пропускну здатність мереж Ad-hoc, є вплив так званих схованих абонентів. Цей вплив
визначений самою архітектурою мережі й виражається в наступному: якщо деякий абонент А
передає пакет даних до абонента В, то інші абоненти, що перебувають у зоні дії абонента В,
але за межами чутності сигналу абонента А, не виявлять факт передачі й зможуть почати
передачу власних пакетів, що викличе колізію в зоні дії абонента В та взаємне ушкодження
всіх пакетів.
Зменшити вплив прихованих абонентів можна двома шляхами:
– використанням спеціального сигналу “зайнято”;
– застосуванням протоколу множинного доступу, заснованого на процедурах
резервування.
Перший з них докладно досліджений в [2]. Він вимагає виділення із загального
частотного ресурсу спеціального підканалу, по якому кожний абонент передає сигнал
несучої з появою на його вході даних, що йому адресовані. Показано, що пропускна
здатність гнучкого протоколу МДКН із сигналом зайнято залежить від ширини смуги частот
W підканалу “зайнято”. Так, при W=100 кгц вона дорівнює 0,68, а при W=1000 кгц – 0,72.
Проаналізуємо ефективність другого. Для цього запропонуємо новий протокол
множинного доступу, заснований на процедурах гнучкого протоколу МДКН [1], процедурах
резервування й використанні захисних інтервалів, що забезпечують блокування впливу
локального трафіка при успішному прийомі пакета резервування або пакета дозволу
передачі. Концептуально цей протокол має подібність до факультативного протоколу
RTS/CTS технології IEEE 802.11.
Опис протоколу
У запропонованому протоколі використовується розширене поняття зайнятого й
вільного стану радіоканалу, нетотожне винятково наявності або відсутності сигналу несучої.
Зайнятим радіоканал вважається при наявності сигналу несучої й до закінчення
локального захисного інтервалу рівного ka після її зникнення за умови успішного прийому
1
пакета резервувания або пакета дозволу передачі, де – кількість ланок ретрансляції, а –
k
нормоване за часом передачі пакета поширення радіосигналу по всій мережі. Причому,
захисний інтервал вважається вільним для абонента, якому адресований пакет резервування
або пакет дозволу передачі. Такий виняток дає можливість забезпечити безконфліктну
передачу пакета дозволу передачі (ПДП) і наступного безпосередньо за ним пакета даних.
При необхідності передачі даних від i-го абонента до j-го й вільному стані радіоканалу
i-й абонент передає короткий пакет резервування (ПР) нормованою тривалістю b<<1 у
конкурентних умовах із ПР інших абонентів. Прийнятий j-м абонентом ПР перевіряється
на відсутність помилки. Прийнятий пакет з помилкою, у тому числі й викликаною
конфліктами, ігнорується. При цьому закінчення пакета ПР у такій ситуації визначається по
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зникненню сигналу несучої. Якщо ПР прийнятий без помилки, то безпосередньо після
прийому ПР, не чекаючи завершення захисного інтервалу, j-й абонент передає i-му пакет
дозволу передачі (ПДП) такої ж тривалості, що і ПР.
Завдяки захисному інтервалу
ймовірність успішної передачі ПДП буде визначатися не повним локальним трафіком j-го
абонента, а тільки присхованим трафіком i-го абанента. Прийнявши ПДП без помилки, i-й
абонент безконфліктно передасть пакет даних на початку захисного інтервалу. При
ушкодженні ПДП, i-й абонент повторно буде ініціювати передачу ПР згідно гнучкої стратегії
протоколу МДКН.
Для гнучкого протоколу передача ПР, що надійшли в момент зайнятого стану
радіоканалу, відкладається на більш пізніший час, випадкової тривалості для того, щоб
знизити ймовірність зіткнення відкладених передач при повторних спробах.
Позитивний ефект
у такому протоколі забезпечується тим, що в радіоканалі
конкурують не пакети даних, а ПР і ПДП значно меншої тривалості, що дозволяє скоротити
втрати від інтерференції, у тому числі й вплив прихованого трафіка.
Вивід та аналіз рівняння середньої швидкості передачі
Часова діаграма радіоканалу для протоколу з резервуванням представлена на рис. 1.

Рис. 1. Часова діаграма радіоканалу
Оскільки резервування забезпечує безконфліктну передачу пакета даних то середню
швидкість передачі визначимо у вигляді:
1
(1)
S=
B2 + I
У загальному випадку радіоканал може перебувати в зайнятому або вільному стані.
1
Середній час вільного стану дорівнює: I = 2 , де k 2G – локальний трафік.
k G
Якщо в момент часу t радіоканал перебуває у вільному стані, то i-й абонент, що має
готовий до передачі пакет, почне передачу ПР тривалістю b нормованих одиниць. Якщо ж в
інтервалі від t до t+ka інші абоненти віртуального стільника або протягом від t–b до t+b
приховані абоненти також почнуть передачу власних ПР, то відбудеться взаємне руйнування
конфліктуючих пакетів.
Якщо протягом зазначених інтервалів уразливості, інші абоненти не почнуть
передавати, то передача ПР буде успішною. Імовірність успішної передачі ПР очевидно
дорівнює
exp( - k 2 G ( ak + 2bm ) , де m<1, коефіцієнт трафіка прихованих абонентів.
Імовірність успішної передачі ПДП дорівнює exp( - k 2 G 2bm ) . Тоді імовірність успішного
резервування дорівнює: p = exp( -k 2 G ( ak + 4bm ) . Отже, резервування виконується успішно
в середньому за n = 1 спроб. Середня тривалість зайнятого стану радіоканалу дорівнює:
p
B2 = Br + 1 + ka , де Br – середня тривалість інтервалу резервування. Значення Br визначимо
виходячи з того, що кожна з (n–1 спроб у періоді резервування є безуспішною через
інтерференцію ПР або інтерференцію ПДП, а n-та успішна. З урахуванням імовірності цих
подій одержимо:

26

Br = ( n - 1)[(b + ka + r1 )(1 - exp( -k 2G (ak + 2bm)) +
+ (2(b + ka ) + r2 ) exp( -k 2G ( ak + 2bm)(1 - exp( -k 2G 2bm))] + 2(b + ka),
2
a
де: r1 визначається рівнянням: r = ò r dp = ka - 1 - exp( -k G ( ak + 2m )) , і відповідно:
0
dr
k 2G
1 - exp( - k 2G 2bm) .
r2 = ka k 2G
Підставляючи значення I і B2 в формулу (1) одержимо рівняння середньої швидкості
передачі для розглянутого протоколу.
На рис. 2 суцільними лініями показані залежності середньої швидкості передачі від
загального трафіка в мережі для протоколу з резервуванням при трьох значеннях k і b = 0,1.
Пропускна здатність (максимальне значення S) дорівнює 0,64.
Там же, для порівняння
пунктирними лініями, показані залежності середньої
швидкості передачі від загального трафіка в мережі для трьох значень k при m=0,31, a=0,1
при доступі по гнучкому протоколу МДКН без компенсації впливу схованих абонентів,
побудовані за рівнянням [3]:

S=

k 2 G exp( -k 2 G (ak + 2m ))
k 2 G (1 + 2ak ) + exp( - k 2 G ( ak + 2m ))

(2)

Тут пропускна здатність дорівнює 0,27 і не залежить від k. Останнє можна пояснити
тим, що зі зміною k відбувається зміна локального трафіка, що спричиняє лише зміну межі
стійкості – вона росте зі зменшенням k.

Рис. 2. Залежності середньої швидкості передачі від G
Таким чином, запропонований протокол дозволяє підвищити пропускну здатність
мережі в 2,37 рази при заданих значеннях системних параметрів.
Залежності середньої швидкості передачі від параметра k
для трьох значень
інтенсивності трафіка при доступі по протоколу з резервуванням представлені суцільними
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лініями на рис. 3. Там же пунктирними лініями зображені залежності середньої швидкості
передачі від параметра k, побудовані за рівнянням (2).
Видно, що для кожного значення трафіка існує оптимальний параметр k , що
1
відображається в середній кількості ретрансляцій n = .
k

Рис. 3. Залежності середньої швидкості передачі від k
Аналіз затримки передачі
На кожній ланці ретрансляції, з урахуванням імовірності успішного резервування,
передача пакета здійснюється в середньому за exp( k 2 G ( ak + 4bm ) спроб, що витікає з раніше
визначеної ймовірності безконфліктної передачі пакета резервування, а кількість ланок
ретрансляції при передачі від краю до краю мережі при умові середньої відстані передачі

дорівнює n=4 (k ) .
З урахуванням цього, рівняння середньої затримки передачі пакета через всю мережу
для протоколу з резервуванням має вигляд:
-1

æ 16G æ 4 a
öö
+ 4bm ÷ ÷ .
D = n exp ç 2 ç
øø
è n è n

На рис. 4 суцільною лінією показаний графік залежності середньої затримки передачі
від кількості ретрансляційй для G=1, а пунктирною лінією - графік для G=10, обчислені за
цією формулою. Із цього витікає, що існує оптимальна за критерієм мінімуму затримки
передачі кількість ланок ретрансляції. Наприклад, при трафіку G=1 оптимальною буде
реалізація мережі, у якій у середньому на транспортування пакета через всю мережу буде
потрібно приблизно 3 ретрансляції із загальною кількістю повторів, рівною 5.
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Рис. 4. Залежність затримки передачі від n
Висновки
1. Запропонований протокол множинного доступу з резервуванням дозволяє істотно
компенсувати негативний вплив прихованих абонентів. По пропускній здатності він
практично рівнозначний протоколу із сигналом “зайнято”, але більш простий у реалізації
оскільки не вимагає додаткового частотного ресурсу.
2. Отримане рівняння затримки передачі дає можливість вибрати оптимальну структуру
мережі за критерієм кількості ланок ретрансляції, яка забезпечує мінімальну затримку
передачі.
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АНАЛІЗ ШЛЯХІВ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗАСОБІВ РАДІОЗВ’ЯЗКУ МЕРЕЖІ
РАДІОДОСТУПУ ВІЙСЬКОВОЇ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ
В статті розглядаються перспективні технології, що можуть бути використані для вдосконалення
засобів зв’язку в мережі радіодоступу мобільних абонентів військової телекомунікаційної системи.

Сучасний стан військової телекомунікаційної системи (ВТКС), з урахуванням сучасних
вимог до неї, потребує пошуку шляхів та напрямів її вдосконалення на основі перспективних
інформаційно-телекомунікаційних технологій.
Радіозв’язок в існуючій ВТКС організовується з використанням індивідуальних
радіозасобів, закріплених за певними посадовими особами, яким призначаються визначені
позивні та частоти у кожній радіомережі (напрямку), в якій вони є кореспондентами. Сеанси
зв’язку здійснюються у радіонапрямках за принципом прямих зв’язків – “кожен з кожним”,
або у радіомережах. Якщо відстань між кореспондентами буде більшою за дальність дії
радіостанцій, то, звичайно, вийти на зв’язок вони зможуть тільки з використанням
ретрансляторів. Очевидно, що необхідно впроваджувати інші способи організації топології,
що здатні забезпечити кращу ефективність функціонування мережі.
Згідно [1] важливим елементом ВТКС є мережа радіодоступу мобільних абонентів
(МРМА) до транспортної мережі.
Засоби радіозв’язку, які використовуються в МРМА, не відповідають сучасним
вимогам до системи зв’язку з погляду мобільності, розвід – та завадозахищеності,
пропускної спроможності та якості обслуговування абонентів. Отже, важливим питанням є
вибір технологій формування й обробки сигналів, які дозволять підвищити показники
ефективності функціонування МРМА в цілому.
Тому метою роботи є аналіз можливих шляхів вдосконалення МРМА та радіозасобів,
що входять до її складу.
Прийнятним варіантом топології мобільного компонента військової ТКС є класична
структура мережі типу “сітка”, представлена на рис. 1, де БСРД – базові станції
радіодоступу, ОВЗ – опорні вузли зв’язку Принцип функціонування такої схеми побудови
реалізує класичну схему стільникового радіозв’язку.

ОВЗ№5
ОВЗ№1
ОВЗ№3
БСРД №2

БСРД №3

БСРД №1

ОВЗ№2

ОВЗ№6
ОВЗ№4

Рис. 1. Топологія мережі типу “сітка”
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Подібним чином будуються системи радіозв’язку тактичної ланки управління (ТЛУ)
США (MSE, SIGСNARS) та інших високорозвинених держав. Взагалі, перехід до такої
топології означає впровадження в ТКС способу організації зв’язку з використанням опорної
мережі.
На рис. 1 БСРД знаходяться на автомобілях. Заслуговує на увагу концепція створення
стільникової інфраструктури з розміщенням БСРД на безпілотних літальних апаратах (БЛА),
що виключає широке використання наземного обладнання. На БЛА можна, наприклад,
організовувати резервні базові станції, які швидко відновлюватимуть зв’язок у тих районах,
де БСРД були виведені з якихось причин з ладу.
Перспективною є ідея застосування мобільних радіомереж MANET (Mobile Ad-hoc
Networks) в ТЛУ. У даних мережах топологія випадкова, всі її елементи можуть бути
мобільними, принцип організації передачі інформації – комутація повідомлень (пакетів), тип
управління – децентралізований. До переваг мобільних радіомереж відносять можливість
самоорганізації, швидке розгортання, децентралізоване управління, дуже висока живучість,
робота в русі усіх елементів мережі. Труднощі у створенні полягають у комплексному
вирішенні значної кількості наукових проблем: маршрутизація, розподіл радіоресурсів,
управління потужністю, управління топологією, децентралізоване управління, безпека тощо
[2].
Аналіз засобів радіозв’язку
В теперішній час у воєнних системах зв’язку країн колишнього Радянського Союзу на
озброєнні знаходяться радіостанції 2 – 5-го поколінь. Порівняльний аналіз радіостанцій за
поколіннями проведено в [3]. Підкреслимо лише їх основні особливості. Головні недоліки
радіостанцій 2-го покоління (Р-123, Р-130): незадовільна завадозахищеність, що
проявляється як у нездатності протидіяти навмисним завадам, так і у створенні високого
рівня внутрішньосистемних завад, робота на фіксованих робочих частотах, які легко викрити
противнику. В станціях 3-го покоління (Р-161, Р-173) було зроблено цілий ряд удосконалень,
впроваджено нові технологічні рішення. Основним фактором, що покращив завадостійкість
стало використання широкого набору робочих частот і режимів роботи. В радіостанціях 4-го
покоління (Р-163) відчутного підвищення завадостійкості досягнуто завдяки підтримки
режиму оперативного адресного зв’язку, автоматизованому виборі вільного каналу,
зменшенню часу налагодження та комутації за рахунок нових схемотехнічних рішень.
В станціях 5-го покоління (Р-168) впроваджено режим ППРЧ (псевдовипадкового
перестроювання робочих частот), підвищено швидкодію при перестроюванні частот та
режимів роботи.
На основі аналізу особливостей ведення бойових дій в сучасних умовах можна
сформулювати головні вимоги до перспективної СРРЗ СП:
– доставка адресату з необхідною якістю та в необхідній кількості інформації, на основі
якої формується уявлення про реальну обстановку та формуються адекватні рішення;
– достовірність і точність;
– своєчасність;
– завадозахищеність;
– виключення несанкціонованого доступу;
– можливість зустрічної роботи з системами цивільного призначення.
Як зазначено в [4], одним з головних напрямків діяльності всіх управлінських, наукових
та навчальних структур військ зв’язку на найближчу перспективу повинен стати пошук
нових та дослідження ефективності існуючих інфотелекомунікаційних технологій.
При розробці нових засобів зв’язку спеціального призначення можуть
використовуватись технології і стандарти комерційних систем, що бурхливо розвиваються в
даний час. Йдеться не про пряме перенесення цих систем у воєнну сферу, а про інтеграцію у
існуючі воєнні системи там, де це можливо, з виконанням вимог до систем зв’язку
військового призначення майбутнього.
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У літературі в останні роки широко розглядаються перспективні технології формування
та обробки сигналів, що вже використовуються або можуть бути використані в
телекомунікаційних системах, які проектуються, наприклад: OFDM (Orthogonal Frequency
Division Multiplex – мультиплексування рознесених ортогональних несучих), широкосмугові
сигнали (ШСС), ППРЧ, надширокосмугові сигнали (НШСС), MIMO (Multi Input Multi
Output – багато входів / багато виходів) та багато їх різновидів і технологій, які поєднують
принципи декількох із наведених вище. Кожна із зазначених технологій потребує ретельного
аналізу, дослідження на предмет можливості її використання при проектуванні засобів
зв’язку МРМА.
Огляд перспективних технологій широкосмугового доступу
Усі сучасні технології широкосмугового доступу можна розділити за типом сигналів,
що використовуються на ті, які застосовують прості сигнали – модуляція OFDM , повільна
ППРЧ та такі, що застосовують складні сигнали – модуляції DSSS (Direct Spread Spectrum
System – система з прямим розширенням спектра), швидка ППРЧ. У простих сигналів база Вс
≈1, у складних Вс>>1 [5].
Нагадаємо, що база в загальному випадку визначається виразом:
Вс = FcTc >> 1 ,
(1)
де Тс – тривалість (період сигналу); Fc – ширина спектра сигналу.
Величина бази сигналу суттєво впливає на основні показники системи зв’язку (СЗ),
зокрема на завадозахищеність. Очевидно, чим більше ступенів свободи матиме енергія
сигналу, його структура та повідомлення, яке ним переноситься, тим вищою буде скритність
СЗ. Універсальним показником ступеня свободи сигналу є його база Вс. Тому від її величини
в першу чергу і залежить скритність системи зв’язку.
При розгляданні широкосмугових СЗ доцільно ввести поняття коефіцієнів
широкосмуговості сигналу та каналу, що не залежить від смуги повідомлення [6]:
F
f - fн
F
f - fн
βc = c = в
, βк = к = в
,
(2)
2 f0 fв + fн
2 f0 fв + fн
де Fc , Fк – смуга частот сигналу та каналу відповідно, fв , fн – верхня та нижня частота
спектра сигналу або каналу, f0 – частота несучої (середня частота сигналу або каналу).
Системами надширокосмугового зв’язку вважають такі, у яких коефіцієнти
широкосмуговості βс або βк, задовольняють наступній умові:
βс (к)≈βф,
де βф – фізична межа широкосмуговості.
В цьому випадку основною принциповою відмінністю надширокосмугового зв’язку від
широкосмугового є використання нестаціонарних сигналів.
Інший підхід у створенні широкосмугових СЗ пов’язаний з використанням
надширокосмугових каналів зв’язку та вузькосмугових сигналів, коли весь діапазон ділиться
на «субканали», які можуть використовуватися для передачі інформації одночасно, або
почергово (випадково або невипадково). В таких широкосмугових СЗ коефіцієнт βс складає
долі відсотка, а коефіцієнт βк може досягати величини, близької до одиниці. За такого
підходу широкосмугові СЗ поєднують переваги вузькосмугових сигналів з деякими
перевагами надширокосмугових каналів.
Системи зв’язку, у яких виконується умова βс << 1 ; βк≈βф називають
надширокосмуговими системами з простими сигналами (наприклад, технології Wi-Fi, xDSL,
OFDM, ППРЧ та ін.).
Системи зв’язку, у яких виконується умова β с @ β к £ 0,1 при використанні складних
сигналів, називають широкосмуговими системами зі складними сигналами, наприклад ФМШСС (фазоманіпульований ШСС), ДЧС (дискретний частотний сигнал) та ін.) [6].
OFDM. Системи зв’язку, засновані на використанні OFDM, претендують, в першу
чергу, на зворотній канал (канал прийому рухомого абонента) майбутніх систем зв’язку
четвертого покоління (4G) [7].
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Принцип формування сигналу: перед модуляцією інформаційний потік зі швидкістю В
ділиться на N паралельних потоків, швидкість кожного з яких в N разів менша (В/N). Кожним
з цих потоків модулюють індивідуальні несучі, які ортогональні між собою (А-Е на рис. 2).
Спектри сигналів на індивідуальних несучих перекриваються, але завдяки ортогональності
сигнали розділяються на прийомі без спотворень. Група несучих частот, яка в даний момент
часу переносить біти паралельних цифрових потоків називається символом OFDM. Отже,
символ OFDM складається із N модульованих піднесучих. Для модуляції піднесучих
застосовують КАМ-М (М-позиційну квадратурну амплітудну модуляцію) або ФМ-М (Мпозиційну фазову модуляцію).
E

Рис. 2. Ортогональні несучі OFDM

f

При OFDM груповий сигнал на інтервалі передачі одного символу може бути поданий у
вигляді [8]:
N -1
é
ù
N -1ö
æ
(3)
AS (t ) = å Ak cos ê2 πf 0t + ç k ÷Δf рt + j k ú , 0 £ t £ T ,
2 ø
è
ë
û
k =0
де f0 – центральна частота групового сигналу; N – кількість піднесучих, Δfр – рознесення
частот між піднесучими; Аk – амплітуда k-ї піднесучої; φk - поточна фаза k-ї піднесучої; T –
тривалість символьного інтервалу.
Спектр сигналу OFDM зображений на рис. 3. Амплітуди (Аk) і фази (φk) групового
сигналу (3) визначаються характером модуляції та інформацією, яка передається каналом
зв’язку. Наприклад, при передачі сигналів з фазовою модуляцією амплітуди є константами, а
фази – випадковими величинами.
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Таким чином, канал з частотно-селективними завмираннями, тобто нерівномірною
амплітудно-частотною характеристикою (АЧХ) можна замінити сукупністю субканалів з
приблизно постійною АЧХ.
Інтервал часу Т (тривалість символу) з метою боротьби з міжсимвольною
інтерференцією, внаслідок багатопроменевості, ділиться на дві частини – захисний інтервал
Тзі, який ще називають циклічним префіксом, протягом якого значення символу в декодері не
оцінюється, і робочий інтервал. Тривалість захисного інтервалу Тзі залежить від часової
затримки радіохвиль, що приходять в точку прийому і повинна задовольняти умові: Тзі > τ, де
τ – різниця в часі між прийманням основного променя сигналу і останньої його копії.
СOFDM (Coded OFDM – кодована OFDM) – завадозахищений варіант ортогонального
частотного мультиплексування. Його ідея (див. рис. 4) полягає у перестановці субканалів у

33

Субканали

кожному символі OFDM за певним алгоритмом синхронно на передавальній та приймальній
стороні (своєрідний аналог процесу перемежування стандарту GSM).

Час

Час

Рис. 4. Принцип СOFDM
В даний час технологію OFDM використовують в мережах безпровідного доступу
стандартів IEEE 802.11 та IEEE 802.16, системах цифрового радіомовлення T-DAB та DRM,
цифрового телебачення DVB-T, xDSL-модемах тощо [7 – 12].
Цікавий приклад застосування OFDM наведено в [11]. Вперше було використано сигнал
СOFDM стандарту DVB-T на радіорелейних лініях (РРЛ) зв’язку і на практиці доведено його
ефективність у порівнянні з ФМ-2 та ФМ-4.
Переваги модуляції OFDM проявляються при великій (сотні і тисячі) кількості несучих
N. Так, в стандарті ІЕЕЕ 802.11a та ІЕЕЕ 802.11g використовуються 52 піднесучих, в
стандарті ІЕЕЕ 802.16 – від 200 до 2048, в специфікації наземного цифрового телевізійного
мовлення DVB-T – 6817 піднесучих [12]. Роль багаточастотного модулятора виконує велика
інтегральна мікросхема зворотного швидкого перетворення Фур’є, а демодуляція
здійснюється за допомогою операції прямого швидкого перетворення Фур’є [10].
До основних переваг технології OFDM слід віднести стійкість до завмирань сигналу за
умов багатопроменевості та високу спектральну ефективність. Однак для OFDM-систем
притаманні і свої проблеми: високий пік-фактор; висока чутливість до помилок компенсації
фазових зсувів в каналі, що порушує ортогональність несучих; сума великої кількості
незалежних ортогональних каналів породжує високий рівень паразитної амплітудної
модуляції, що вимагає підсилювача потужності з високою лінійністю характеристики;
чутливість схеми до стабільності частоти [7 – 9].
Широкосмугові сигнали. Широкосмугові (шумоподібні) сигнали спочатку
використовувались у системах зв’язку спеціального призначення для забезпечення високого
рівня розвід – та завадозахищеності. У зарубіжній літературі системи зв'язку з
широкосмуговими сигналами одержали назву систем з розширеним спектром (Spread
Spectrum System – SSS). Переважна більшість широкосмугових сигналів, що
використовуються в СЗ, має аналогову (гармонійну) несучу і дискретну (цифрову)
розширювальну послідовність [6]. Це зумовлено рядом причин історичного та технічного
плану.
У системах DSSS розширення спектра здійснюється шляхом множення порівняно
вузькосмугового первинного сигналу на широкосмуговий розширювальний сигнал. Широко
застосовуються складні шумоподібні сигнали у виді фазо-маніпульованих (ФМ-ШСС) і
частотно-маніпульованих (ЧМ-ШСС) послідовностей. Часові діаграми цих сигналів показані
на рис. 5.
Кожному позитивному («+») двійковому символу первинного сигналу с(t) тривалістю
Tc відповідає послідовність N двійкових імпульсів тривалістю τ c = Tc N , яка формується за
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Рис. 5. Принцип формування ШСС
визначеними правилами так, щоб кореляційні властивості її були близькі до властивостей
шумової реалізації. Тому цю послідовність називають псевдовипадковою (ПВП). А символу
негативної полярності («-») відповідає інвертована ПВП. Таким чином, первинний сигнал
с(t) виявляється перетвореним у послідовність відеоімпульсів с´(t) за правилом [13]:
с¢(t ) = с(t )а ПВП (t ) .

При використанні складного сигналу, коли біт інформації передається за період Тс ПВП,
базу (1) можна визначити наступним чином:
Т
Вс = с ,
(4)
τс
де τс – тривалість елементарного символу ПВП.
Для ШСС максимальне значення спектральної щільності потужності в Вс разів менше,
ніж для простого сигналу, що дозволяє при достатньо великих значеннях бази забезпечити
роботу «під шумом».
Сигнали дискретної частотної маніпуляції (ДЧМ) є послідовністю радіоімпульсів несучі
частоти яких стрибкоподібно змінюються за заданим законом. ДЧМ сигнали складніше
реалізувати технічно і вони мають нижчу завадостійкість порівняно з ФМ-ШСС. Але
основна перевага дискретного частотно-маніпульованого сигналу – можливість отримати
значно більше значення бази сигналу. При використанні розширювальної функції з базою
Вc=L для ДЧМ значення бази складатиме Вc=L2, що пояснюється збільшенням в L разів
смуги частот порівняно з ФМ-ШСС. В перспективі розвитку радіоелектроніки ДЧМ сигнал є
перспективнішим, ніж ФМС, оскільки його ансамбль має розмір, що значно перевищує
ансамбль відомих ФМС сигналів, що значно підвищує структурну скритність СЗ [6].
Подальшим розвитком ШСС стали частотно-фазо-маніпульовані сигнали (ЧФМС). База
такого сигналу визначається виразом: Вc = LфмLчм.2.
Зараз, напевно, найвідомішим прикладом застосування ШСС є системи мобільного
зв’язку на основі технології CDMA (Code Division Multiple Access) – множинного доступу з
кодовим розподілом каналів. Кожному абоненту системи виділяється кодовий канал, що
визначається унікальною кодовою псевдовипадковою послідовністю. На приймальній
стороні абонентів можна розрізнити за структурою ПВП, що дозволяє їм одночасно
працювати в одній смузі частот. Для того, щоб абоненти не створювали завад один одному
ПВП, які використовуються ними, повинні бути ортогональними або квазіортогональними.
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Висока структурна скритність обумовлена великою кількістю кодових комбінацій
(псевдовипадкових послідовностей), енергетична скритність за рахунок роззосередження
енергії в широкій смузі частот та можливість розділення на прийомі за формою сигналів –
усі ці властивості ШСС застосовуються на практиці для підвищення скритності зв’язку,
боротьби з завадами, ідентифікації абонентів мережі, високоточного вимірювання їх
місцезнаходження, а також для подолання ефекту багатопроменевості прийому [14].
Ширина спектра сигналів стандарту IS-95 складає 1,25 МГц, В-CDMA і IS-665 W- CDMA
відповідно від 7…15 і 5…20 МГц. Експериментально доведено, що ШСС з шириною спектра
7…15 МГц нечутливі до вирізання ділянок 1…2 МГц, в той час як для IS-95 CDMA достатньо
подавити ділянку спектра всього лише близько 200 кГц для подавлення каналу зв’язку.
Відомо, що при сумісній роботі з мережею стандарту GSM, сигнали якої відігравали роль
вузькосмугових завад, застосування сигналів В-CDMA замість CDMA IS-95 забезпечило
виграш у завадостійкості на 3,2 дБ [14].
В мережах стандарту CDMA для підвищення швидкості передачі даних
використовується метод багатокодової модуляції. Коли абоненту необхідно забезпечити
збільшення швидкості в N разів, йому призначається N паралельних каналів. Такий метод
представляє собою звичайний обмін пропускної спроможності системи на швидкість
передачі даних для привілейованої групи абонентів.
Ефективніше використовувати смугу виділених системі частот за допомогою
багатопозиційних сигналів через високий рівень системних завад, практично, неможливо.
В [15] показано, що абонентська ємність при застосуванні квадратурної фазової
маніпуляції (ФМ-4) в системі CDMA приблизно на 4 дБ перевищує аналогічний показник для
КАМ-16.
Можливим вирішенням цієї проблеми є застосування маніпуляції циклічним зсувом.
Алфавіт сигналів формується циклічними зсувами деякої послідовності і представляє собою
широкосмуговий код. Це дозволяє передавати log2M бітів інформації в кожному символі, де
М – довжина кодової послідовності.
Наступним кроком розвитку технології CDMA стало частотно-кодове розділення
каналів MC-CDMA (multi carrier CDMA – багаточастотний CDMA), яке можна розглядати і як
подальший розвиток кодованої OFDM-модуляції СOFDM.
Результати порівняння одночастотної та багаточастотної CDMA показали, що при
впливі потужних завад характеристики одночастотної системи погіршуються, в той час як
MC-CDMA виявляється малочутливою до подавлення.
В існуючій концепції розвитку технології CDMA передбачається поєднання систем
одночастотних та багаточастотних стандартів та забезпечення їх сумісності на фізичному
рівні [14].
ППРЧ. Технологію ППРЧ можна розглядати як частковий випадок ДЧМ сигналу.
Принципова відмінність – розрив фази при стрибках частоти для ППРЧ [6]. В техніці
сигналів ППРЧ розрізняють швидку та повільну ППРЧ. При швидкій ППРЧ кожний символ
повідомлення представляється за допомогою декількох частотних елементів сигналу, а при
повільній кожний частотний елемент переносить більше одного символу повідомлення.
Звичайно, апаратурна реалізація радіоканалу з повільною ППРЧ набагато простіша, але
швидка ППРЧ має кращу завадостійкість, оскільки вона є ближче до класичного ДЧМ
сигналу, а значить має його переваги.
Найпростіший вид модуляції сигналу з ППРЧ – двійкова частотна маніпуляція (ППРЧ /
ЧМ-2). При роботі в умовах БГШ кращу завадостійкість забезпечує багатопозиційна ЧМ
(ППРЧ / ЧМ-М), але при цьому ускладнюється апаратура і зростає смуга частот, яку займає
кожен канал.
На практиці в ситемах з ППРЧ використовують М-позиційну модуляцію з основою не
більше 32. При більших значеннях М приріст ефективності виявляється незначним, а
складність технічної реалізації зростає.
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Таким чином, в СРРЗ СП доцільно використовувати швидку ППРЧ з основою М і
рознесенням символів по частоті у всьому доступному діапазоні частот лінії зв’язку.
Добре відомими прикладами застосування технології ППРЧ на практиці є протоколи
Bluetooth (IEEE 802.15) та Wi-Fi (IEEE 802.11a). Як було зазначено вище, режим ППРЧ
забезпечується радіостанціями 5-го покоління Р-168 “Акведук” виробництва РФ, а також
новими вітчизняними радіостанціями типу “Акація”. Іноземні розробки радіостанцій
силових структур в цій області (радіостанції YGUAR-V – Англія, PRG-116, VRG-84 – США)
базуються на програмній темповій (тобто через рівні проміжки часу) зміні робочої частоти.
Для суттєвого покращення режиму ППРЧ доцільно застосувати псевдовипадковість
моментів зміни робочих частот, що значно ускладнить розвідку і подавлення радіозв’язку
[16].
Повільна ППРЧ застосовується в стандарті GSM за командою з центру комутації зі
швидкістю 277 стрибків за секунду з метою забезпечення частотного рознесення в
радіоканалах, що функціонують в умовах багатопроменевого розповсюдження радіохвиль.
На основі аналізу, проведеного в [6] автори доходять висновку, що для побудови
завадозахищеної системи зв’язку, яка використовує складні сигнали з гармонійною несучою,
доцільно застосувати швидку ППРЧ з багатопозиційною ЧМ.
Надширокосмугові сигнали. Усі складні сигнали, що розглядались вище, мали
гармонійну несучу і дискретну функцію, що розширює спектр.
Враховуючи коефіцієнт βс (2) можна виразити Вс (1) наступним чином:
Вс = 2β с f 0Tс .
(5)
Очевидно, що підвищувати значення бази сигналу при фіксованій швидкості передачі
інформації можна шляхом зменшення τс. Однак, відомо, що для збереження переваг
резонансної обробки сигналу потрібен коефіцієнт широкосмуговості β с £ 0,05 . Знаходимо
далі, враховуючи формулу (4), максимально можливе значення бази сигналу, що можна
досягти зменшенням τс:
Т
Вс.макс £ с = 0.1 f 0Tc .
(6)
τ с.мін
Допустима тривалість символу буде визначатись виразом:
1
τс =
.
(7)
2 f 0β c
При виконанні нерівності (6) на один елементарний символ тривалістю τс (7)
припадатиме біля десяти періодів гармонійного сигналу (кількість періодів рівна 1/2βс). В
такому разі ще вдається на виході резонансних систем отримати неспотворений гармонійний
сигнал, тобто здійснити когерентний прийом елементарного символу.
Для збільшення максимального значення Вс необхідно збільшувати f0. Але, якщо
вважати частоту заданою, то при гармонійній несучій вираз (6) визначає границю для бази
сигналу, збільшити яку без відмови від гармонійної несучої вже неможливо.
Цифрову несучу можна визначити як послідовність квантованих за величиною значень
напруги або струму за відсутності модуляції.
Зазвичай, для визначення широкосмуговості застосовують два підходи: призначають
мінімальну межу широкосмуговості (або швидкість передачі інформації, наприклад, 256
кбіт/с) або використовують коефіцієнт βс (2). До надширокосмугових систем відносять ті, у
яких коефіцієнт широкосмуговості складає βс > 0,1 або коли його смуга перевищує 1,5 ГГц
[5]. В [17] автори визначають надширокосмуговими сигналами такі, для яких виконується
нерівність: βс > 0,25 (у широкосмугових - βс = 0,1...0,25 ). В [18] надширокосмуговим
називають сигнал, для якого βс = 0,2...2 . При цьому широкосмуговість сигналу не пов’язують
зі смугою каналу (лінії зв’язку), вважаючи їх адекватними один одному. Ясно, що такий
підхід виправданий в діапазоні дециметрових-сантиметрових-міліметрових хвиль. Якщо
розглядати низькочастотні сигнали, то навіть за виконання умов для βс смуга сигналу буде
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вузькою (наприклад, для каналу тональної частоти βс » 1 , а його смуга складає лише близько
3 кГц) [5].
Поки що основною областю застосування НШСС сигналів є бездротові персональні
локальні мережі (wireless personal area networks – WPAN), для яких особливе значення мають
низька вартість апаратури і мале енергоспоживання. Такі мережі розробляються, зокрема, в
рамках стандарту IEEE 802.15.4a, призначеного для передачі даних з швидкостями до 1-3
Мбіт/с на відстані до 100 метрів.
Для реалізації завдань стандарту запропоновано використовувати декілька типів
сигналів: ультракороткі імпульси і послідовності таких імпульсів, сигнали з розширенням
спектра, хаотичні радіоімпульси.
Початковою ідеєю для реалізації надширокосмугового зв’язку була ідея використання в
якості носія інформації надкоротких імпульсів (при смузі частот 7,5 Ггц довжина імпульсу
близько 150 псек.). Згідно цієї ідеї кожному імпульсу відповідає один біт інформації, що
робить обробку сигналу в приймачі дуже простою. Ряд пропозицій по використанню цієї
технології був внесений при розробці стандарту IEEE 802.15.3a.
Перехід до сигналів з великою базою міститься в тій або іншій формі в більшості
пропозицій за стандартом IEEE 802.15.4a. Проте при цьому початкова ідея простоти
імпульсних систем починає розмиватися.
Як несучі для систем з використанням НШСС можна застосувати функції Уолша. Для
передачі інформації необхідно промодулювати несучу Уолша у відповідності до
повідомлення, що передається. Для сигналів з цифровою несучою можна застосовувати усі
види модуляції, що і для сигналів з гармонійними несучими. Однак, оскільки сигнали Уолша
мають чотири ненезалежних параметри, то при їх застосуванні в якості інформаційних
параметрів можлива ще й кодова маніпуляція (за номером несучої) [6].
Прямохаотичними системами називають системи, у яких хаотичний носій формується
безпосередньо у області частот передачі інформації, наприклад, в радіо або НВЧ-діапазоні
частот. Докладніше прямохаотичні системи зв’язку описані в [17]. Прямохаотичні сигнали
можуть бути вузькосмуговими, широкосмуговими і надширокосмуговими. Прямохаотичні
системи, у яких спектр потужності не залежить від довжини імпульсу, а, отже, і від величини
бази сигналу не мають енергетичних обмежень властивих системам з короткими імпульсами
і при будь-якій швидкості передачі зберігають в системах зв’язку ідеологію «один біт – один
імпульс». Це є одним з головних їх природних переваг в порівнянні з надширокосмуговими
системами, що використовують надкороткі імпульси, і істотно спрощує апаратурні рішення.
Хаотичні сигнали мають ряд властивостей, які роблять їх привабливими для використання в
локальному зв’язку: природна надширокосмуговість, що забезпечує простоту генерації і
модуляції сигналу в порівнянні з традиційними системами розширення спектра; стійкість до
ефекту загасання сигналу в середовищах з багатопроменевим розповсюдженням, типових
для житлових приміщень, офісів і індустріальних споруд; можливість використання
некогерентного прийому.
Важлива проблема, яка стримує широке впровадження хаотичних сигналів в
телекомунікаційних системах – недостатня стійкість роботи в умовах шумів та інших
спотворень в каналах зв’язку, однак проводяться дослідження цієї технології на предмет
можливості використання в системах зв’язку для підвищення завадостійкості та швидкості
передачі інформації.
MIMO. Великі надії на підвищення швидкості в мережах бездротового доступу до
“Інтернету” та системах рухомого радіозв’язку взагалі покладаються на технологію MIMO і
ряд її сучасних модифікацій. І хоча на сьогоднішній день технічні втілення MIMO-ідеї поки
що не завжди прискорюють трафік на невеликих відстанях зв’язку, вже доведено, що на
великих відстанях вони дуже ефективні [12]. Технологія МІМО, на відміну від розглянутих
вище, не є технологією широкосмугового доступу, це скоріше спосіб передачі інформації.
Ідея технології MIMO подібна до добре відомого принципу рознесеного прийому, коли
в системі зв’язку створюються декілька некорельованих (незалежних) копій сигналу на
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прийомі. Класичний підхід до реалізації методу рознесення полягає у використанні одного
передавача та декількох рознесених у просторі приймальних антен з подальшою обробкою
сигналів з метою підвищення якості приймання [19]. З точки зору теорії інформації
рознесення еквівалентне введенню в систему зв’язку просторової надлишковості.
В таких системах, зазвичай, реалізується просторове мультиплексування: потік даних
на передачі розбивається на два або більше потоків, кожний з яких передається одночасно з
іншими з різних антен, наприклад, як показано на рис. 7.

Вхідний потік даних

Рис. 7. Принцип просторового мультиплексування MIMO
Багатоелементні антенні пристрої забезпечують:
- розширення зони покриття радіосигналами і згладжування в ній “мертвих зон”;
- використання декількох незалежних шляхів розповсюдження сигналу, що підвищує
ймовірність роботи по трасах, на яких менший вплив завмирань;
- підвищення пропускної спроможності ліній зв’язку за рахунок формування фізично
різних каналів.
Рис. 8 наглядно демонструє ефективність технології МІМО в складних умовах передачі
сигналу [19].

а

б

Рис. 8. Залежність рівня сигналу, дБм, (завмирання) від часу, с, для системи з:
а – однією антеною; б – двома антенними елементами
В системах MIMO можуть застосовуватись наступні підходи розділення сигналів:
просторово-часове,
просторово-частотне,
просторово-поляризаційне,
ортогональне
кодування, а також розділення за напрямком приходу променя в приймальну антену.
Один з можливих підходів у реалізації ортогонального кодування полягає у розширенні
спектра сигналу методом прямої послідовності DSSS, тобто застосуванні широкосмугових
сигналів. Кожному антенному каналу ставиться у відповідність визначений CDMA-код, тому,
якщо сигнали в цих каналах ортогональні, то вони не створюють взаємних завад один
одному.
Представляє інтерес поєднання технологій MIMO та OFDM для побудови
високоефективної системи зв’язку в каналах з багатопроменевістю. Очевидно, що системи
OFDM по природі своїй пристосовані до застосування технології МІМО, причому кількома
шляхами. Техніка MIMO-OFDM передбачена стандартами ІЕЕЕ-802.16, проектом ІЕЕЕ802.11n та рядом інших перспективних розробок в області безпровідних мереж передачі
інформації.
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В класичних системах зв’язку MС-CDMA використовується один прийомо-передавач. У
випадку застосування систем МІМО вихідний потік даних розбивається на субпотоки за
кількістю випромінювачів МІМО-передавачів. В кожному субпотоці застосовується свій
CDMA-код, далі кодована послідовність бітів використовується для формування OFDMсимволів, які паралельно транслюються кожним передавачем. Такий підхід дозволяє при
одних і тих же номіналах частот розділяти канали передачі МІМО-системи за рахунок
додаткової ортогональної кодової модуляції. На приймальній стороні із OFDM-сигналу
спочатку відновлюються ортогональні несучі (за допомогою операції ШПФ), а далі на
кожній з них сигнал демодулюється шляхом кореляційної обробки. Для МІМО-систем
можливий і інший варіант реалізації МС-CDMA, показаний на рис. 9, коли спочатку
синтезується потік OFDM-символів, а потім він підлягає додатковому CDMA-кодуванню.
Причому, вихідний потік OFDM-символів (S0) розподіляється на субпотоки (S1…SK) для
кожного випромінювача. Для кожного субпотоку використовується свій CDMA-код. При
S11

OFDMмодулятор

S0

Формувач
субпотоків
(S/P)

*

S1

CDMAкодер 1

CDMAдекодер 1

S21
*
SМ1

S2

CDMAкодер 2

CDMAдекодер 2

S12
*
S22
*
SМ2

SK

CDMAкодер K

CDMAдекодер K

*

*

*

Передавальний тракт

S1

Пристрій
обробки
копій
сигналів
(схема
додавання)

S2

S1K
*
S2K
*

SMK

*

*

Об’єднувач
субпотоків
(P/S)

S0

OFDMдемодулятор

*

*

SK

Приймальний тракт

Рис. 9. Варіант структурної схеми МІМО - OFDM - CDMA – системи
цьому сигнали різних антен мають однакові частоти, а їх розрізнення на прийомі можливе
завдяки різним CDMA-кодам. В приймачі відбувається кореляційна обробка з відновленням
декількох копій пакетів гармонійних сигналів з безперервною фазою (свій синусоїдальний
пакет для кожного випромінювача МІМО). Матриця (8) представляє собою сукупність
прийнятих копій сигналів кожного з К випромінювачів:
S=

S11

S12

K

S 21

S 22

K S 2K

M

M

SM1

SM 2

M

S 1K

,

(8)

M

K S MK

де Sij – копія сигналу, i – номер випромінювача, j – номер декодера, 1≤M≤K. Далі в схемі
додавання за допомогою одного з відомих способів – автовибору, лінійного або
оптимального додавання, відбувається обробка копій сигналів, потім відновлюються сигнали
на кожній ортогональній піднесучій OFDM за допомогою ШПФ.
Обидва розглянутих варіанти МС-CDMA за якістю передачі інформації, в принципі,
рівноцінні.
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Із можливих методів рознесення перспективним є застосування просторово-часового
кодування (ПЧК), реалізація якого полягає у передачі інформаційних сигналів через декілька
рознесених у просторі передавальних антен та відповідному завадостійкому кодуванні цих
сигналів. Методи ПЧК забезпечують кращий баланс між частотною та енергетичною
ефективністю. Вказані методи використовуються в стандартах СРРЗ 3-го покоління (CDMA2000, W-CDMA) та ін.
Показники ефективності функціонування МРМА
Сучасні системи зв’язку не завжди можуть бути відповідним чином охарактеризовані
одним показником. Оцінка за декількома показниками є більш повною та більш конкретною
і дозволяє охарактеризувати різні властивості системи.
Завадозахищеність СЗ характеризує її спроможність забезпечувати передачу
повідомлень з заданою якістю в умовах впливу навмисних завад, тобто протидіяти засобам
радіоелектронного подавлення. Завадозахищеність, з точки зору теорії ймовірностей,
розглядають як складну подію, що включає завадостійкість та скритність СЗ.
Найбільш загальною оцінкою ефективності системи передачі є коефіцієнт використання
каналу за пропускною здатністю (інформаційна ефективність), яка дорівнює відношенню
швидкості передачі інформації до пропускної спроможності [20]:
v
η= ,
C
де v - швидкість передачі інформації; С – пропускна спроможність. η-ефективність
системи зв'язку цілком визначається величиною її надлишковості.
Енергетична ефективність bЕ характеризує енергетичні витрати на передачу одного біта
інформації, частотна ефективність bF - швидкість передачі інформації в одиничній смузі
частот (питома швидкість):
v
v
bЕ =
,
bF =
,
Pc G0
DF
де G0 - спектральна щільність потужності завади (шуму); Рс - потужність сигналу; DF ширина смуги частот каналу.
Ці два показники ефективності пов'язані між собою нерівністю:
β
βЕ £ βF F .
2 -1
Усі розглянуті показники можна застосувати для оцінки ефективності функціонування
мережі радіодоступу ВТКС.
Таким чином, задача вибору базових технологій для модернізації та переобладнання
засобів зв’язку мережі радіодоступу мобільних абонентів до транспортної мережі військової
телекомунікаційної системи є складною задачею, розв’язання якої повинно здійснюватись на
основі принципів системного підходу та системного аналізу. В процесі розв’язання даної
задачі необхідно розробити математичні моделі для визначення показників ефективності
функціонування мережі у випадку застосування тих чи інших технологій, підтвердити
отримані результати за допомогою імітаційного моделювання. Оптимальною можна вважати
таку технологію (поєднання технологій), яка забезпечить узагальнений виграш за усіма
показниками якості з урахуванням обмежень по вартості окремих зразків техніки зв’язку та
системи в цілому, масо-габаритних показників (особливо для мобільних станцій),
електромагнітної сумісності, можливості інтеграції в Єдину національну систему зв’язку
України.
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ПРОТИДІЯ ТЕХНІЧНИМ РОЗВІДКАМ У ПЕРСПЕКТИВНИХ
ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБАХ ОХОРОНИ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ

У результаті прогнозування використання технічних засобів охорони кордону в якості елементів
системи збору та обробки даних обстановки Державної прикордонної служби України, а також моделювання
дій порушників законондавства про державний кордон України із застосуванням сучасних засобів технічних
розвідок, обгрунтовано необхідність організації протидії технічним розвідкам з метою своєчасного ужиття
технічних і організаційних заходів, адекватних масштабам реальних та потенційних загроз функціонуванню
системи інженерно-технічного контролю.

Постановка задачі у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими та
практичними завданнями.
Одним із завдань Концепції розвитку Державної прикордонної служби України (ДПСУ)
на період до 2015 року [1], що грунтується на всебічному аналізі сучасної геополітичної
обстановки та потенційних загроз національної безпеки України, є створення сучасної
інтегрованої системи охорони державного кордону України (ДКУ) та її виключної (морської)
економічної зони.
З цією метою та у відповідності до Державної програми розвитку озброєння і військової
техніки на період до 2015 року, у технічному забезпеченні, зокрема, здійснюється
переобладнання системи передачі даних на основі новітніх інформаційних технологій (до
2008 року завершення розгортання системи супутникового та цифрового зв’язку,
міжвідомчої автоматизованої системи обробки інформації та передачі даних, постачання
мобільних засобів дистанційного контролю ділянок кордону), тобто переоснащення
підрозділів кордону сучасними технічними засобами.
Переоснащення підрозділів ДПСУ планується як інноваційний процес: заміна
застарілих (в тому числі і морально) технічних засобів більш ефективними.
Бурхливий розвиток та здешевлення елементної радіоелектронної бази сприяє набуттю
все більшого поширення сучасної радіотехнічної апаратури як у сфері забезпечення функцій
правоохоронних органів, так і у протиправних діях порушників законодавства про
державний кордон України (далі – порушників). Цей висновок формує суперечливу
ситуацію: з одного боку щодо забезпечення прихованості побудови системи інженернотехнічного контролю (СІТК) та надійності циркуляції інформації у системі збору та обробки
даних обстановки (СЗОДО) ДПСУ при проведенні моніторингу та реалізації обстановки на
державному кордоні, з іншого – зниження ефективності наведених заходів при використанні
порушниками засобів технічної розвідки (ТР).
Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання даної
проблеми і на які спираються автори, виділення невирішених раніше частин загальної
задачі, яким присвячується означена стаття.
Сучасний стан зазначеного напряму діяльності відображено у новій редакції
„Положення про технічний захист інформації в Україні”, у якому вперше дано визначення
протидії технічним розвідкам як виду технічного захисту інформації (ТЗІ), спрямованого на
запобігання отримання засобами технічних розвідок інформації про певні об’єкти (рис. 1),
які називаються об’єктами протидії технічним розвідкам.
Особливість інтегрованих у СЗОДО ТЗОК в якості об’єктів протидії технічним
розвідкам (ТР) полягає у тому, що являючись військовою технікою, вони є складовою
(„чутливим елементом”) СІТК та інформаційно-телекомунікаційної системи.
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ОБ’ЄКТИ ПРОТИДІЇ ТР
озброєння, військова та спеціальна техніка
об’єкти оборонно-промислового комплексу
об’єкти військово-капітального будівництва
військові та інші об’єкти, використання яких передбачено у
ході проведення заходів змобілізації
інші об’єкти, призначені для застосування в інтересах
оборони і безпеки
Рис. 1. Об’єкти протидії технічним розвідкам.
Методологічний апарат протидії ТР під значним впливом інтенсифікації розвитку
інформаційних технологій постійно удосконалюється, вирішенню проблем інформаційної
безпеки України присвячено наукові праці к.т.н. Домарьова В.В., а часткових задач ТЗІ –
д.т.н. Макарова В.Ф., д.т.н. Сударєва І.В., к.т.н. Барсукова В.С., к.т.н. Нестерука Г.Ф.,
Наваркіна В.В., Іванова В.П., Овчіннікова А.М., Романцова А.П., Хорєва А.А., Валахова В.Р.,
Бєлоуса І.П. та інших вчених, але досі ці питання не розглядалися стосовно існуючих та
перспективних ТЗОК у зв’язку із відсутністю до останнього часу необхідної ІТС.
Формування цілей статті (постановка завдання).
Така ситуація обумовлює актуальність обгрунтування необхідності протидії ТР у
перспективних ТЗОК з метою своєчасного вжиття заходів, адекватних масштабам реальних
та потенційних загроз функціонуванню СІТК та СЗОДО ДПСУ, що вимагається рядом
документів, розроблених на підгрунті „Концепції технічного захисту інформації в Україні”
та Закону України „Про основи національної безпеки України”.
Практика впровадження інформаційних технологій показує, що при урахуванні вимог
до захисту інформації на етапі розробки, економічні витрати на систему захисту складають
5-10 % від вартості створюваних засобів, а якщо їх не ураховувати, то витрати на відповідні
доопрацювання наближаються до 40 % [2].
У зв’язку із цим для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні
завдання:
1) визначити перспективи використання ТЗОК в якості елементів СЗОДО ДПСУ;
2) узагальнити можливості сучасних засобів ТР щодо використання в інтересах
порушників, визначити загальні підходи протидії ним.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним обгрунтуванням отриманих
наукових результатів.
Розглянемо завдання статті більш детально.
1. Головними факторами, які визначають перспективи розвитку ТЗОК є:
– зміна способів охорони ДКУ з військових на правоохоронні у зв’язку із зміною
кількісних та якісних характеристик порушень;
– науково-технічний і технологічний прогрес у сфері рідіоелектроніки.
Виходячи з [1, 3], основу охорони державного кордону, захисту національних інтересів
України у прикордонних регіонах становить оперативно-службова діяльність (ОСД) органів
охорони кордону з використанням найбільш ефективних сучасних технологій. Підрозділи
органів охорони кордону здійснюватимуть ОСД за об’єктово-територіальним принципом.
Для охорони певних районів місцевості до їх складу будуть входити інспектори
прикордонної служби, патрульні, технічні та спеціальні підрозділи, озброєні сучасною
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автомобільною технікою, засобами зв’язку, автоматизованими ТЗОК з електроннообчислювальною базою обробки інформації, високою імовірністю виявлення порушників,
автоматичним документуванням характеристик порушення ДКУ, можливістю дистанційного
контролю у межах прикордоння.
Таким чином, ефективність ОСД підрозділів кордону була підвищена шляхом
постійного моніторингу обстановки на найбільш загрозливих напрямках ділянок
відповідальності при автоматизації даних процесів.
Отже, сучасні принципи та тенденції удосконалення ОСД ДПСУ поряд зі швидким
розвитком інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури обумовлюють необхідність
розробки та застосування таких ТЗОК, які будуть задіяні в якості елементів СЗОДО шляхом
інтеграції в них засобів обробки та передачі даних (ЗОПД) у відповідності до розгорнутої
системи мобільного та цифрового зв’язку. ЗОПД можуть бути встановлені на сучасні
стаціонарні радіолокаційні станції, техніку відеоспостереження, перспективні сигналізаційні
прилади, системи і комплекси на основі тепловізорних, сейсмічних, інфрачервоних,
радіолокаційних або інших датчиків [3 – 5].
2. Аналіз порушень ДКУ з 1991 року свідчить про докорінну зміну самого характеру
цих порушень від поодиноких та стихійних, без попередньої підготовки, до групових з
грунтовною завчасною підготовкою. Підрозділи кордону знаходяться на передньому краї
боротьби з міжнародним тероризмом, незаконною міграцією, контрабандою, переміщенням
через ДКУ викрадених автотранспортних засобів та іншою протиправною діяльністю, що
загрожує безпеці як окремих держав, так і всього світового співтовариства. Дії злочинних
угруповань все частіше носять організований характер, характеризуються раптовістю та
зухвалістю, порушенням ДКУ передує планування, кваліфікована розвідка (у тому числі
технічна), застосовується високорозвинуте технічне оснащення.
На сьогодні вітчизняними та зарубіжними виробниками спеціальної техніки створено
значну номенклатуру засобісв ТР нового покоління з недосягненими раніше тактичними та
технічними можливостями. Вони щодня стають все більш ефективними та доступними для
придбання. Даний факт підтверджують наведені у [6] результати розрахунків, які показують,
що при організації сучасних протиправних операцій біля 85 % розвідувальної інформації
добувається засобами ТР. При цьому, найбільш небезпечною для СІТК є радіорозвідка, що
дозволяє не тільки виявляти, класифікувати або ідентифікувати об’єкти протидії ТР,
викривати характер їхньої діяльності, але й отримувати доступ до інформації, яка
передається, обробляється і зберігається у інформаційно-телекомунікаційних системах.
Коло протиправних дій порушників окреслюється можливостями саме мобільних
(портативних) засобів ТР. Загрози, способи та засоби таких дій витікають з відомих
підсистем технічних розвідок (пошуку, пеленгування, радіоперехвату, технічного аналізу,
обробки й управління) та можуть бути описані вербальними моделями, які разом з
можливими шляхами протидії ТР наведені у табл. 1 (в якості прикладу розглянуті деякі
засоби ТР закордонного виробництва [7]).
При цьому більшість сучасних засобів ТР забезпечують запис на носій, обробку та
передачу знятої інформації.
При вторгненні у СЗОДО порушник може використовувати як пасивні, так і активні
методи. При пасивному вторгненні він тільки контролює проходження сигналів по лініях
зв’язку, не вторгаючись в їх зміст. У такому разі він, як правило, фіксує факт проходження
сигналів, здійснює їх аналіз з метою отримання інформації або інших параметрів. При
активному вторгненні порушник деструктивно впливає безпосередньо на саму РТА або
прагне пошкодити, підмінити або блокувати інформацію.
Таким чином, своєчасно отримана порушниками з СЗОДО ДПСУ інформація буде
ієрархічно впливати на підвищення уразливості ТЗОК, зниження ефективності дій
підрозділів кордону та забезпечення національних інтересів і безпеки України у цілому.
Даний факт у відповідності до [3, с. 19] та [8, с. 7] розкриває та прогнозує деякі загрози
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прикордонної безпеки України, а також вимагає ужиття адекватних заходів щодо його
нейтралізації.
Таблиця 1
Вербальні моделі дій порушників при веденні ТР та загальні шляхи протидії ним
Мета

Способи

Можливі

ведення ТР

ведення ТР

засоби ТР

Загальні шляхи
протидії ТР

Георадари „ГРОТ-10”, „ОКО”, Приховування
Запобігання впливу Радіомоніторинг і
приймач ближньої зони
пеленгування
на чутливий
ТЗОК
„СКОРПИОН-3”, швидкісний
локальних джерел
елемент ТЗОК
аналізатор спектру
електромагнітного
(попередження
„СКОРПИОН-V3.0”,
випромінювання
виявлення себе)
при незаконному (навіть у виключеному швидкісний аналізатор
радіозв’язку „СКОРПИОН-Т”,
перетинанні ДКУ стані та при
індикатор параметричних
підземному
перетворювачів „ОБРАЗ”,
(підводному) їх
портативний індикатор поля
розташуванні)
„СПУТНИК”
Отримання
відомостей щодо
побудови системи
інженернотехнічного
контролю

Визначення координат
місць встановлення та
розпізнання класів
ТЗОК

Портативна система
Приховування
радіомоніторингу і визначення ТЗОК
місцезнаходження передавачів
„АРК-ПОМЗ”, програмноапаратний комплекс для виміру
напруженості поля „КОНТУР”

Усвідомлення
Зняття інформації при Ручні пеленгатори „АРК-П1”, Забезпечення
„АРК-РП2”, „АРК-РП3”, „АРК- конфіденційності
виявлення себе при спрацюванні ТЗОК
РП4 (АВГУР)”
спрацюванні
сигналів
ТЗОК, відповідна
зміна тактики своїх
дій
Здійснення збоїв у Створення завад
роботі СЗОД
(перешкоджання або
блокування передачі
інформації) або
внесення шкідливого
програмного
забезпечення;
нанесення механічної
шкоди, ураження
електромагнітними
імпульсами або
викрадення ТЗОК

Інтелектуальний блокувальник
сотової телефонії стандарту
GSM „RS JAMMINI”,
портативний передавач завад
засобами зв’язку „ФОБОСП200”, пристрої локального
блокування абонентських
терміналів рідіотелефонного та
сотового зв’язку „DLW2000”,
„DLW3000XP”; засоби
деструктивного впливу по
радіоефіру

Забезпечення
цілісності
сигналів

Приховування

У зв’язку з цим об’єктивно виникає необхідність у забезпеченні надійності захисту
інформації у СЗОДО.
З табл. 1 видно, що у даному випадку надійність протидії ТР буде визначатися
показниками прихованості місць розташування ТЗОК (імовірності невиявлення),
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конфіденційності (імовірності нерозшифрування при виявленні джерел електро-магнітного
випромінювання) і цілісності (імовірності правильної і своєчасної передачі змісту) сигналів,
що передаються у СЗОДО (табл. 1).
Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок в даному напрямі
Проведені дослідження обумовлюють наступні висновки:
– національна безпека залежить від технічної безпеки і в ході науково-технічного
прогресу роль протидії ТР буде зростати;
– подальший розвиток ТЗОК недоцільний без реалізації сучасних можливостей обробки
і передачі інформації;
– впровадження елементів протидії ТР у ТЗОК є новою, важливою і актуальною
задачею, яку можна розв’язати тільки на основі аналізу моделей дій порушників при веденні
ТР.
Отже, протидія технічним розвідкам у перспективних ТЗОК повинна забезпечуватися
комплексом апаратних, програмних і криптографічних засобів поряд з організаційними
засобами.
При проведенні подальших досліджень щодо протидії ТР порушників у перспективних
ТЗОК доцільно розробити конкретні як технічні, так і організаційні заходи на підгрунті
техніко-економічного аналізу та методик, викладених у нормативних документах з протидії
технічним розвідкам, виданих у 2006 році Департаментом спеціальних телекомунікаційних
систем та захисту інформації.
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УДК 004.396

Єсаулов М.Ю. (ВІТІ НТУУ,,КПІ”)
ДЕКОМПОЗИЦІЯ СТРУКТУРИ СИСТЕМИ ЗАХИСТУ
ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ

За останні два десятиліття задача забезпечення інформаційної безпеки інформаційно-телекомунікаційних систем виросла з приватної проблеми окремих організацій у великий самостійний напрямок розвитку
сучасних інформаційних технологій. Теоретичні основи побудови оптимальних систем захисту виключно складні й, не дивлячись на інтенсивність досліджень в цій наочній області, ще далекі від досконалості. Метою
даної статті є формулювання загальних принципів та підходів, а також проведення декомпозиції структури
системи захисту інформаційно-телекомунікаційних систем.

Системи захисту інформації (СЗІ) в інформаційно-телекомунікаційних системах (ІТС),
з одного боку, є складовою частиною ІТС, з іншого боку самі по собі являють складну
технічну систему. Рішення завдань аналізу й синтезу СЗІ ускладнюється рядом їх
особливостей, основними з яких є [1]:
- складний опосередкований взаємозв’язок показників якості СЗІ з показниками якості
інформаційної системи;
- необхідність обліку великого числа показників (вимог) СЗІ при оцінці й виборі їх
раціонального варіанта;
- переважно якісний характер показників (вимог), що враховуються при аналізі й
синтезі СЗІ;
- істотний взаємозв’язок й взаємозалежність цих показників (вимог), що мають
суперечливий характер;
- важкість отримання початкових даних, необхідних для вирішення завдань аналізу й
синтезу СЗІ, особливо на ранніх етапах їх проектування.
Вказані особливості роблять практично неможливим застосування традиційних
математичних методів, зокрема методів математичної статистики й теорії імовірності, а
також класичних методів оптимізації для вирішення прикладних завдань аналізу й синтезу
СЗІ.
Рішення проблем моделювання СЗІ вимагає поетапного виконання наступних
досліджень – розробку принципів, методів й засобів скорочення розмірності опису СЗІ, які
включають:
- аналіз інформаційної структури системи й взаємозв’язків між вирішуваними в ній
завданнями;
- аналіз динамічних характеристик рішення завдань;
- аналіз кореляційних залежностей між параметрами системи, що є результатами
рішення окремих завдань;
- виділення на основі аналізу сукупності завдань, результат рішення кожною з яких
дозволяє визначити один з контрольованих параметрів системи.
В результаті розробки повинні бути сформульовані вимоги й рекомендації з
раціональної організації структури СЗІ, декомпозованої за рівнями контролю та управління.
Це дозволить проводити подальші дослідження в умовах мінімізованої розмірності опису
системи.
Одним з підходів до дослідження систем захисту інформації є підхід, що заснований на
розгляді СЗІ як складної системи з подальшою декомпозицією її структури. Правильно
проведена процедура декомпозиції складної системи є важливим етапом розробки
концептуальної моделі, після якого, відповідно до мети дослідження, стає доцільним й
можливим перехід до формальних рівнів досліджень – математичному, алгоритмічному й
програмному [2].
В процесі дослідження систем захисту інформації, які за своєю структурою відносяться
до складних систем, також виникає необхідність декомпозиції мети на часткові цілі,
завдання – на підзадачі, системи – на підсистеми й т.д..
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Процедури декомпозиції, які здійснюються при дослідженні, ґрунтуються на
евристичних методах, носять творчий характер й ґрунтуються на принципах простоти та
повноти. Слід відмітити, що системи захисту інформації як об’єкт досліджень є складними
системами, які складно формалізуються й структуруються. Тому результат декомпозиції СЗІ
більшою мірою залежатиме від спеціалізації та професійної підготовки експерта, який
виконує дане завдання.
Метою даної статті є формулювання загальних принципів й підходів та проведення
декомпозиції структури системи захисту інформації, а також порядок її обґрунтування.
1. Загальний підхід до декомпозиції структури СЗІ
По-перше, необхідно визначити етап дослідження СЗІ, на якому проводиться
декомпозиція її структури. На наш погляд це етап розробки концептуальної моделі СЗІ.
Основними елементами логічної структури концептуальної моделі СЗІ повинні бути мета
концептуального моделювання, призначення (мета функціонування), опис загальної
структури, опис процесу функціонування СЗІ. Система захисту інформації є складною
системою, тому прийомом розробки вище вказаних елементів буде її декомпозиція. В
результаті декомпозиції складна структура СЗІ розбивається на підструктури, які можуть
досліджуватися окремо. Даний підхід значною мірою спрощує процес й дозволяє скоротити
час побудови СЗІ [3].
Виходячи з позицій системного підходу, при описанні того або іншого етапу
функціонування СЗІ можна виділити ряд функцій, які властиві тільки даній системі при
вибраній меті її представлення. Реалізація даних функцій забезпечується визначеною
підсистемою логічно виділеною з досліджуваної системи або реально в ній існуючу. Всяка
підсистема має логічну або фізичну структуру. Склад підструктур, отриманих в результаті
декомпозиції структури СЗІ, залежить від мети проведення декомпозиції.
Функціонування СЗІ завжди можна описати в аспектах її призначення (цілей), реалізуємих процесів та ресурсів, що є в наявності (рис. 1).

Призначення СЗІ

Забезпечення захисту інформації
(процес)
Вхід

Ресурси СЗІ

Вихід

Рис. 1. Процесорно-структурне представлення СЗІ
Дане уявлення вже реалізує початкову декомпозицію її структури. Результат
початкової декомпозиції указує на те, що композиційна структура СЗІ може бути
представлена, за трьома рівнями – цільовому, процесному й ресурсному. Подальшу
декомпозицію слід проводити за трьома цим рівням. Таким чином, опис структури СЗІ
можна представити у вигляді деякої моделі, що комплексно відображає функціонування
системи в досліджуваних аспектах. Такою моделлю є модель багаторівневої структури
системи (рис. 2).
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2. Декомпозиція цільового рівня структури СЗІ
На кожному етапі життєвого циклу СЗІ перед нею ставляться цілі (призначення) у
вигляді результатів, які повинні досягатися. Призначення СЗІ – це те, для чого вона створена,
існує, функціонує й розвивається. Воно визначається не тільки шляхом дослідження
властивостей самої СЗІ, але повинно визначатися також щодо системи й об’єктів, які
взаємодіють з нею, та іншими об’єктами, що можуть безпосередньо з СЗІ не взаємодіяти, але
знаходитися з нею в певних опосередкованих або в неявно виражених відносинах. Зазвичай,
призначення СЗІ формулюється на ясному рівні. При кількісній конкретизації призначення
СЗІ трансформується в цілі функціонування, які являють собою вимоги до значень
показників основних процесів, які забезпечуються й реалізуються СЗІ.

1 рівень (цільовий)
L12

Цільова
структура (S1)

Функціональна
структура (S2)

L21
Z12

Z13

Z21
2 рівень (процесний)
Процесна структура (S3)

Фізичний
рівень

Технологічний
рівень

Користувальницький
рівень

Мережний
рівень

Z23

Рівень
управління

Z32

Z31

3 рівень (ресурсний)
Технічна
структура (S4)

L45

Організаційна
структура (S5)

L54

Система захисту інформації
Рис. 2. Композиційна структура системи захисту інформації
Під цільовою структурою СЗІ розуміється деталізована сукупність вимог до значень
показників основних процесів, які забезпечуються й реалізуються СЗІ. При подальшій
деталізації вимог (при переході від процесного до ресурсного аспекту) ця структура
доповнюється сукупністю ієрархічно взаємозалежних вимог до самої системи та її елементів.
Основними процесами, які забезпечуються і реалізуються СЗІ, є [4]:
- забезпечення конфіденційності;
- забезпечення цілісності;
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- забезпечення доступності;
- забезпечення спостереженості.
Вимоги до значень показників властивостей цих функцій утворюють основу цільової
підструктури СЗІ. У свою чергу, на підставі вимог до значень показників основних процесів,
які забезпечуються й реалізуються СЗІ, розробляються вимоги до значень показників
основних властивостей СЗІ таких, як надійність, живучість, адекватність, достатність,
безперервність, економічність, керованість й інші. Сукупність цих властивостей визначає
якість СЗІ.
Під функціональною структурою СЗІ розуміється сукупність множини завдань, які
вирішуються системою для досягнення часткових та глобальних цілей її функціонування
(тобто деяка шина функцій, які виконуються СЗІ) та їх взаємозв’язків як між завданнями при
реалізації однієї функції, так і між завданнями при реалізації різних функцій цієї системи.
3. Декомпозиція процесного рівня структури СЗІ
У загальному випадку в СЗІ, окрім головної системоутворюючої функції забезпечення
захисту інформації, відокремлюють набір допоміжних функцій. Виконання цих функцій
покладається на процесну структуру. Оскільки будь-яка СЗІ повинна ,,накладатися” на
реальну інформаційно-телекомунікаційну систему, процесну структуру СЗІ доцільно
розглядати, використовуючи багаторівневу модель.
Це дозволило б, з одного боку, чітко визначити основні процеси, що вирішуються в
рамках СЗІ, а також систему зв’язків між цими процесами та, з іншого боку, коректно
описати порядок взаємодії двох різних СЗІ. Розглянемо процесну структуру типової системи
захисту інформації у вигляді наступних п’яти функціональних підрівнів: фізичний,
технологічний, користувальницький рівень, мережевий і управлінський [5].
Фізичний рівень: фізична охорона приміщень, в яких обробляється або зберігається
інформація з обмеженим доступом; організація контролю доступу в дані приміщення;
відповідальне зберігання резервних (архівних) копій конфіденційних інформаційних
ресурсів; організація захисту інформації від витоку за рахунок технічних каналів витоку
інформації; забезпечення енерго- та протипожежної безпеки всієї інформаційнотелекомунікаційної системи в цілому та інше.
Технологічний рівень: усунення погроз безпеки інформації, пов’язаних з
використанням неякісних апаратно-технічних засобів обробки й зберігання інформації й
систем передачі даних; контроль якості (в т.ч. цілісності) використовуваного програмного
забезпечення; організація резервних сховищ даних, кластерів; періодична архівація даних;
контроль ліцензійної політики; організація захисту від програм з потенційно небезпечним
впливом та інше.
Користувальницький рівень: усунення погроз, пов’язаних з некоректними
(випадковими, помилковими та ін.) діями персоналу або умисними діями порушників
(розмежування доступу до інформаційних ресурсів, захист від несанкціонованого доступу,
автентифікація користувачів, включаючи видалених й мобільних та т.д.).
Мережний рівень: система захисту на цьому рівні повинна усунути погрози, пов’язані з
порушниками, що знаходяться як усередині, так і поза межами ІТС, яка підлягає захисту, на
рівні базової мережної інфраструктури (сегментація ЛОМ за рівнями конфіденційності
інформації, що обробляється, захист інформації при її передачі по зовнішніх та внутрішніх
каналах зв’язку, захист від зовнішніх вторгнень і т.д.).
Рівень управління: організація зв’язку з системою управління ІТС (якщо така існує);
управління, координація й контроль здійснюваних організаційних і технічних заходів на всіх
рівнях процесної структури СЗІ; контроль повноти реалізації функцій захисту на кожному з
рівнів та нерозривності функціонування СЗІ при переході від рівня до рівня; остаточний (а
далі періодичний) контроль стійкості й ефективності всієї СЗІ в цілому.
Однією з головних переваг представлення процесної структури СЗІ у вигляді ієрархії
незалежних рівнів є істотне спрощення процесу проектування системи, оскільки тепер
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проектування однієї багатофункціональної й складної системи можна розкласти на декілька
закінчених етапів проектування значно менш складних систем для кожного рівня окремо та
завершуючого етапу контролю цілісності системи захисту при переході від рівня до рівня.
4. Декомпозиція ресурсного рівня структури СЗІ
Процес забезпечення захисту інформації відповідно до цільового призначення СЗІ
забезпечується й реалізується використанням наявного арсеналу засобів та ресурсів. Під
ресурсним рівнем розумітимемо сукупність її технічних засобів (ресурсів), які можуть бути
виділені для забезпечення процесу захисту інформації у визначений проміжок часу, а також
сукупність посадових осіб органів управління системою та службових осіб СЗІ, які
безпосередньо реалізують функції захисту.
Забезпечення виконання завдань захисту інформації відповідно до функціонального
призначення й фізична реалізація процесів захисту організовується на основі технічних
засобів. Сукупність технічних засобів захисту інформації віднесемо до технічної структури
СЗІ.
Ресурси системи захисту інформації повинні певним чином організовуватися й
використовуватися відповідно до її функціонального призначення. Дану функцію виконує
організаційна підструктура ресурсної структури СЗІ. Організаційна структура системи
захисту інформації є сукупністю посадових осіб органів управління системою й службових
осіб СЗІ, які безпосередньо реалізують функції захисту, та дії яких регламентуються
керівними й нормативними документами.
5. Аналіз отриманих результатів
Таким чином, в цілому композиційну структуру СЗІ (S) можна представити в
наступному вигляді:

S=
де

{Si , i

=1....N } , {=Lij

f js ( s=j ), j 1....N "j ¹ i} , {Z kq = FqС (Ck ), k ¹ q, k ( q) = 1....3} ,

{si } – множина виділених в системі захисту інформації структур;
N – потужність множини {si } ;

Lij – множина операторів, які описують взаємозв’язки f js ( si ) i -ої та j -ої часткових
структур одного рівня;
Z kq – множина операторів, які описують взаємозв’язки FqC (Ck ) k -ого та q -ого рівнів.
Обґрунтування декомпозиції структури СЗІ за трьома рівнями (цільовому, процессному
та ресурсному) обумовлено наступними обставинами.
По-перше, рівнями ієрархії органів управління, які ухвалюють рішення на
реконфігурацію розглянутих структур.
По-друге, наявними відмінностями в типі підсистем управління елементами СЗІ, що
реалізують процеси управління реконфігурацією (цільовий рівень – система управлення
організаційного типу, процесний рівень – система управління технологічного типу,
ресурсний рівень – система управління організаційно-технологічного типу).
По-третє, потенційними можливостями по реконфігурації. При цьому, не тільки часом
реконфігурації, але й принциповою можливістю виконання того або іншого варіанта.
По-четверте, наявністю різної динамічності складових, тобто час відносно стійкого
існування структур для одного рівня буде величиною досить близькою за значенням, а інших
рівнів може істотно відрізнятися.
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Доцільність проведеної декомпозиції системи захисту інформації за рівнями може бути
обґрунтована на основі формального підходу й використання кореляційної теорії, що й є
напрямом подальшої роботи.
Висновки
Таким чином, в статті проведена декомпозиція структури системи захисту інформації
спеціальної інформаційно-телекомунікаційної системи на часткові структури за трьома
рівнями – цільовому, процессному та ресурсному. Очевидно, що залежно від цілей
дослідження можлива докладніша декомпозиція структури СЗІ й виділення інших часткових
структур або докладніша декомпозиція розглянутих структур. Разом з тим можна відзначити,
що на етапі концептуального проектування систем захисту спеціальних інформаційнотелекомунікаційних систем, визначення кожною з виділених часткових структур є основою
загального синтезу захищених інформаційно-телекомунікаційних систем.
Аналіз стану питання проектування систем захисту інформації спеціальних ІТС й
оцінки її ефективності на етапі проектування свідчить про те, що проблема моделювання СЗІ
далека від свого рішення й вимагає використання нових підходів та математичних моделей
систем захисту інформації, зокрема нових методів оптимізації для вирішення прикладних
завдань аналізу й синтезу СЗІ, що й є напрямом подальшої роботи.
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УДК 629.7.658.58.004

к.т.н. Загороднюк Ю.Г. (НЦЗІ ЗСУ)

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ СУПУТНИКОВИХ
РАДІОНАВІГАЦІЙНИХ СИСТЕМ
У статті приведено порівняльний аналіз технічних характеристик існуючих супутникових
радіонавігаційних систем та апаратури користувачів зарубіжних і вітчизняних виробників з метою обрису
можливості інтеграції даної складової при модернізації озброєння та військової техніки.

1. Актуальність
На сучасному етапі розвитку та модернізації озброєння і військової техніки зростає
зацікавленість щодо супутникових радіонавігаційних систем (СРНС). Дані системи
дозволяють вирішувати завдання навігаційного обслуговування наземних, надводних,
повітряних і космічних об’єктів, керування різними об’єктами, здійснювати прив’язку
інформації до системи служби єдиного часу і т.п., за умови інтеграції супутникових
приймачів у структуру об’єктів керування.
На сьогоднішній день у світі функціонують такі глобальні радіонавігаційні системи
як: GPS NAVSTAR (США), ГЛОНАСС (Росія) і в стадії розробки – GALILEO (Європейське
співтовариство) [1, 2].
До складу цих систем входить три елементи: космічний (навігаційні штучні
супутники Землі (ШСЗ)), наземний (комплекс управління супутниками) та обладнання
користувачів. Принцип їх дій полягає в тому, що апаратура користувачів одночасно вимірює
дальності до декількох ШСЗ та визначає дані про місцеположення користувача по точках
перетину декількох поверхонь рівних відстаней-сфер. Дальність обчислюється шляхом
множення швидкості розповсюдження радіосигналу від супутника на час затримки при
проходженні ним відстані до користувача. Щоб отримати величину часової затримки,
здійснюється порівняння кодів сигналів (від ШСЗ та того, що генерується у приймальних
станціях) шляхом часового зсуву до їх співпадання. Часовий зсув визначається за
годинниками користувача, що є менш точними у порівнянні з часозадавальним пристроєм на
борту супутника. Це викликає помилки у вимірюванні дальностей, які тому й звуться
"псевдодальностями".
Для знаходження тривимірних координат місцеположення користувача (X, Y, Z), що
визначають широту, довготу та висоту з урахуванням похибок вимірювання часу (четверта
невідома величина), потрібно вирішити систему із чотирьох рівнянь. Тому на приймальну
станцію повинні надходити сигнали, як мінімум, від чотирьох ШСЗ. При обчисленні
планарних (площинних) координат достатньо сигналів від трьох супутників. Швидкість
користувача визначається за доплерівським зсувом несучої частоти сигналу ШСЗ.
Доплерівський зсув вимірюється при порівнянні частот сигналів, що приймаються від
супутника, та того, що генерується у приймальній станції.
Одночасна комплексна обробка сигналів від більшої, ніж чотири, кількості
навігаційних ШСЗ дає можливість підвищити точність визначення координат
місцезнаходження рухомих об’єктів. Використання такої комплексної обробки інформації
дало можливість компаніям “NovAtel” (США і Канада) та “OmniStar B.V.” (Нідерланди)
пропонувати унікальні послуги по навігаційному забезпеченню рухомих об’єктів на
транспорті. Так, наприклад, для апаратури OmniStar 8000НР System масою 1,2 кг компанія
“OmniStar B.V.” пропонує точність позиціонування по горизонтальних координатах 10 см з
вірогідністю 95%, а по висоті 20 см з вірогідністю 95%, що досягається шляхом
застосування навігаційної інформації більш ніж від чотирьох супутників [3].
2. Глобальна супутникова навігаційна система GPS NAVSTAR
Космічна радіонавігаційна система (СРНС) NAVSTAR, що отримала також назву
NAVSTAR – GPS (NAVigation System using Timing And Ranging – Global Positioning System),
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далі GPS, призначена для високоточного навігаційно-часового забезпечення у глобальному
масштабі усіх видів збройних сил США та цивільних користувачів. Крім високої точності
визначення координат свого місцеположення та швидкості різних рухомих об’єктів
(користувачів), а також визначення часу, важливими її перевагами є безперервність
отримання інформації користувачем, що обумовлено незалежністю від погодних умов та
прихованість роботи супутникової системи [4].
Сигнали, що несуть навігаційну інформацію, випромінюються на двох частотах:
1575,42 МГц (L1) та 1227,6 МГц (L2).
На частоті L2 випромінюються тільки сигнали з військовим кодом P(Y), що несе
високоточну інформацію (P – Precision, точний) та захищений криптографічним методом від
імітаційних перешкод, про що свідчить індекс Y. Прийом сигналів з кодом P(Y) дає
можливість роботи в режимі високої точності вимірювань (PPS Precise Positioning Service).
На частоті L1 передаються сигнали як з кодом P(Y), так і з загальнодоступним кодом
C/A (Coarse Acquisition – грубий захват). Приймання сигналів з кодом C/A тільки на одній
частоті L1 не дає можливості обчислювати помилки, що вносяться при проходженні
радіохвиль через іоносферу. Крім того, сама структура коду забезпечує значно гірші
характеристики в режимі стандартної точності визначень (SPS – Standard Positioning Service).
В таблиці 1 приведено порівняльні точносні характеристики режимів PPS та SPS
вимірювання навігаційної інформації (із вірогідністю 0,95 ).
Таблиця 1
Порівняльні точносні характеристики режимів PPS та SPS
Режими
Похибки
визначення планарних координат, м
висоти, м
часу, мкс
кругова імовірна помилка визначення планарних координат, м
ширина смуги, МГц
швидкість передачі, Мбіт/с

PPS

SPS

22
27,7
0,09
≤8
20,46
10,23

100
140
0,34
≤ 40 …300
2,046 (С/А) 20,46 (P)
1,023 (С/А) 10,23 (P)

Порівняння часу приходу сигналів на частотах L1 та L2 дозволяє обчислювати
додаткову затримку, що з'являється при проходженні через іоносферу із-за нелінійності
(збільшення шляху) розповсюдження в ній радіохвиль. Визначення часу проходження
радіохвилями ділянки “супутник – Земля” при їх прямолінійному розповсюдженні значно
підвищує точність визначень навігаційних даних. Навмисне погіршення точності шляхом
введення помилок при формуванні навігаційних даних у період загострення ситуації у світі
(режим селективного доступу – Selective Availability (SA)) не викликає проблем у військових
користувачів США та їх союзників. Справа в тому, що наявність режиму SPS визначалося
необхідністю грубого визначення військовими користувачами GPS свого місцеположення
для входження в код P(Y). У теперішній час рівень розвитку навігаційних засобів у більшості
дозволяє здійснювати достатньо швидке захоплення P(Y) без застосування коду C/A, тому
значна частина військових приймальних станцій такого режиму не має зовсім. GPS NAVSTAR
є системою подвійного використання.
3. Глобальна супутникова навігаційна система ГЛОНАСС
Глобальна Навігаційна Супутникова Система ГЛОНАСС (Російська Федерація)
призначена для безперервного забезпечення необмеженої кількості повітряних,
морських, наземних та космічних користувачів високоточною координатно-часовою
інформацією у будь-якій точці Землі та навколоземного простору незалежно від погодних
умов.
ГЛОНАСС є державною системою, яка розроблена як система подвійного
використання, призначена для потреб Міністерства оборони та цивільних користувачів.
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Обов’язки по управлінню та експлуатації системи ГЛОНАСС покладені на
Міністерство оборони Російської Федерації [5].
ГЛОНАСС працює у двох частотних діапазонах: 1,6 ГГц (L1) і 1,2 ГГц (L2) з
використанням псевдовипадкової широкосмугової модуляції та частотного розділення
каналів. ГЛОНАСС забезпечує два рівні навігаційної точності: високоточний (ВТкод) та стандартний (ПТ-код). ВТ-код надається (крім користувачів Міністерства оборони)
індивідуальним користувачам. Він забезпечує підвищений рівень точності та захист від
навмисних перешкод. При роботі з ВТ одночасно використовуються сигнали в двох
частотних діапазонах L1 та L2, що дозволяє компенсувати іоносферну похибку. Цивільним
користувачам надається доступ до ПТ на частоті L1. В ГЛОНАСС не використовується
навмисне погіршення точності цивільного каналу, аналогічне режиму селективного доступу
(SA) для GPS NAVSTAR.
На зміну системі ГЛОНАСС розроблюються космічні навігаційні системи ГЛОНАССМ, ГЛОНАСС-К з більш високими тактико-технічними характеристиками. За допомогою
сучасної багатоканальної навігаційної апаратури споживачів (НАС) (не менше шести
каналів), що використовує відкриті вузькополосні однодіапазонні (1600 Мгц) навігаційні
радіосигнали системи ГЛОНАСС, можна сьогодні забезпечити оперативну автономну
глобальну навігацію авіаційних, морських, сухопутних і низькоорбітальних космічних
об’єктів із максимальними похибками визначення трьох координат об’єкта:
– у роки максимальної сонячної активності – 60 м для горизонтальної площини і 100 м
для вертикальної координати;
– у роки мінімальної сонячної активності – 30 м для горизонтальних координат і 50 м
для вертикальної координати.
4. Супутникова навігаційна система GALILEO
Космічний сегмент глобальної супутникової радіонавігаційної системи ГАЛІЛЕО
базується на орбітальному угрупуванні із 30 середньовисотних супутників. Наземна
інфраструктура GALILEO включає станції телеметричного контролю та управління
орбітальним угрупованням, що об’єднане в єдину мережу глобального моніторингу.
Інформація в такій мережі буде
оброблятись з такою високою
швидкістю,
що
це
дозволить
виявляти збої у роботі бортового
обладнання КА за час, що не
перевищує 6 с. Планується також
значно зменшити час оперативного
оповіщення користувачів про збої у
роботі навігаційних супутників [6].
На рис. 1 зображено архітектура
системи GALILEO.
Проектування
системи
ведеться з урахуванням її інтеграції з
іншими
системами
зв’язку та
навігації, що особливо важливо у тих
випадках, коли прийом сигналів
нестійкий та необхідна передача
додаткової інформації.
Так, планується інтеграція
GALILEO з наземними навігаційними
системами LORAN – C та EUROFIX,
системами космічного зв’язку, що
мають свої підсистеми визначення
Рис. 1. Узагальнена архітектура системи GALILEO
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місцеположення (Globalstar, Orbcomm), а також системами безпровідного зв’язку (GSM,
UMTS), у яких передбачене зберігання інформації про місцеположення абонентів.
5. Порівняльні дані СРНС
З метою визначення перспективи застосування СРНС для потреб Збройних Сил
України, проведемо їх порівняльний аналіз.
Так в таблиці 2 приведено порівняльні характеристики систем GPS NAVSTAR та
ГЛОНАСС.
Таблиця 2
Порівняльні характеристики систем GPS NAVSTAR та ГЛОНАСС
Назва СНС
Параметри
Кількість навігаційних космічних апаратів
Кількість площин орбіт
Нахил площин орбіт, град
Технологія розділу каналів
Несучі частоти, МГц
L1
L2
Точність визначення (СКП)
– планових координат, м
– висоти, м
– швидкості, м/с
– часу, мкс
Частота послідовності імпульсу, МГц
С/А
Р

GPS

ГЛОНАСС

24+3 (резервні)
6
55
CDMA

24+3 (резервні)
3
64,8
FDMA

1575,42
1227,60

1602,5625...1615,500
1246,4375...1256,500

18
34
0,2
0,34

14
30
0,15
0,7

1,023
10,23

0,511
5,11

Із таблиці стає зрозумілим, що точність визначення місцезнаходження будь-якого
об’єкта, його висоти, швидкості із застосуванням супутникової системи ГЛОНАСС вища ніж
у GPS NAVSTAR.
Розглянемо сигнали та частотний план системи GALILEO. Передача інформації в
системі GALILEO базується на іншій, ніж в GPS та ГЛОНАСС, структурі сигналів. Головна
різниця – більш висока тактова частота, що дозволяє підвищити точність визначення
псевдодальностей та забезпечити передачу даних, що необхідні для управління рухом.
У теперішній час для системи GALILEO надано шість ділянок частот в L-діапазоні
(для MEO-супутників) та одну ділянку в C-діапазоні (для геостаціонарних ШСЗ). Згідно
частотного плану (рис. 2) всі три системи (GALILEO, GPS і ГЛОНАСС) працюють на
близько розташованих частотах, але в ділянках спектра, що не перекриваються.
Кожний
навігаційний
супутник
GALILEO
буде
випромінювати по два шумоподібних
радіосигнали: в нижній та в верхній
частині
L-діапазону.
Для
загальнодоступних послуг будуть
використовуватись сигнали E1 та E2
зі швидкістю 2–4 Мбіт/c. Ці сигнали
за своїми параметрами аналогічні
C/A коду системи GPS. Два інших
сигналу,
E5
та
E6,
будуть
Рис. 2. Частотний план систем GALILEO, GPS та
передаватись з більш високою
ГЛОНАСС
швидкістю та призначені для
обслуговування користувачів на комерційній основі (таблиця 4). Гарантована точність
визначення координат для користувачів GALILEO буде складати 4 м в горизонтальній
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площині та 8 м у вертикальній при значенні доступності 95%. Точність визначення часового
положення за шкалою UTC/TAI - не більше 50 нс. Це є попередні дані, які можуть
уточнюватись.
Передбачається забезпечити швидкість передачі навігаційних повідомлень не нижче
1000 біт/с, хоча для передачі тільки навігаційних даних, що дозволяють обчислити
місцеположення, достатньо всього 50 біт/с (як в системі GPS). Надмірна перепускна
здібність призначена для передачі даних про цілісність навігаційних ШСЗ та для комерційної
інформації.
Таблиця 3
Характеристики сигналів СРНС GALILEO
Показник
Тип сигналу

E1
1587-1591
4
2-4

Діапазон частот, МГц
Ширина смуги, МГц
Швидкість передачі, Мбіт/с

Система GALILEO
E2
E5
1559-1563 1164-1215
4
24
2-4
10-20

E6
1260-1300
30
5-10

Як видно із таблиць 1, 2 та 3 існуючі СРНС забезпечують високі точності визначення
планарних координат, швидкості, висоти користувача, а навігаційна апаратура цієї
радіонавігаційної системи дозволяє передачу інформації із досить високими швидкостями
(особливо для закритих каналів), що дає можливість використовувати дані супутникової
системи для потреб Збройних Сил України.
6. Порівняльні дані апаратури споживачів зарубіжних і вітчизняних виробників
Розглянувши існуючі СРНС, перейдемо до питання стосовно апаратури користувачів
навігаційної інформації.
Порівняльний аналіз проведемо для вітчизняних та зарубіжних виробників апаратури
споживачів СРНС.
В якості зарубіжних виробників апаратури розглянемо російські підприємства. В
таблиці 4 приведені основні характеристики апаратури користувачів СРНС ГЛОНАСС.
Таблиця 4
Основні характеристики навігаційної апаратури споживачів ГЛОНАСС
Розроблювач
Назва приймача
Координати
(95%,м)
Швидкість
(95%, м/с)
Канали
Час до першої
обсервації, c
Частота
Маса, кг
Диференц. режим
(Д) (95%, м)
Користувач

НТЦ
Унтернавігація
Інтер-А
35-50

РНДІ КП

РНДІ КП
НПО ПМ

Шкіпер-НМ
30

Бриз
40

20-30

7,5

–

5

12
120

24
60-180

12
100

1
2,3
5-10

1
4,5
3-10

Повітряний

Морський

НПО ПМ
НПП
Транс- Сибцветавт
навігація
Голіаф
Пеленг
30-40
40

РІРВ
Звір-М
30

АТ Котлин
РНДІ КП
Земле-мір-Л2
–

10

–

–

12
120

3/9 SV
180

6
180

12
–

1
0,8

1
2
6-10

1
4,5
TBD

1
3,5
Поправ-ки
RTCM
SC104

Ручний

Наземний

1
4
0,4-3,0 при Д
та 0,01-0,03
при фазі
несуч.
Універсал Контр.станція Геодезія

Сьогодні одним із провідних розробників апаратури супутникових систем на Україні
є ДП "Орізон-Навігація" (м. Сміла). В таблиці 5 приведені основні характеристики апаратури
користувачів даного підприємства.
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Таблиця 5
Основні характеристики навігаційної апаратури споживачів GPS і ГЛОНАСС
Розроблювач
Назва приймача
Координати
(95%,м)
Швидкість
(95%, м/с)
Канали
Час до першої обсервації, c

ДП «Орізон–Навігація»
СН-4001 СН-3022 СН-3700

СН-3307

СН-3603

10-15

20

0,03

0,1

0,1

0,1-0,3

–

14

14

14

–

СН-4312

СН-3101

15

20

10-20

10-15

0,3

0,1

0,1

24

14

24

–
90-180
Частота
1
1
Маса, кг
3,3
3,1
Диференц. режим (Д) (95%, м)
1-5
1-5
Користувач
Повітряний Морський

50-90
1
0,5
1-3
Ручний

–
90-180
–
–
–
1
1
1
2
1,5
12,5
3,75
5-7
5-7
–
–.
Наземний Універсал Повітряний Геодезія

Порівнявши технічні характеристики апаратури користувачів зарубіжних виробників
із провідним українським виробником ДП "Орізон-Навігація" можна зробити висновок, що
характеристики вітчизняної апаратури не тільки не уступають зарубіжним аналогам, але й
перевищують їх.
Висновок
Проведений аналіз існуючих супутникових радіонавігаційних систем GPS NAVSTAR,
ГЛОНАСС та GALILEO вказує на можливість їх застосування у якості високоточного
коректора з метою покращення точносних характеристик навігаційних систем військового
призначення. Застосування супутникових систем дозволить визначати місцезнаходження
об’єктів та їх швидкості руху із досить великою точністю, що є передумовою до успішного
виконання різного роду задач. З метою інтеграції СРНС із навігаційним обладнанням
військових об’єктів, в якості апаратури споживачів рекомендується розглянути можливість
використовувати вітчизняні засоби ДП "Орізон-Навігація".
Таким чином, можна зробити висновок, що використання супутникових
радіонавігаційних систем для потреб Збройних Сил України на сьогоднішній день є
актуальною науково-технічною задачею, яка потребує більш поглибленого вивчення.
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ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ МОБІЛЬНИХ РАДІОМЕРЕЖ ЗА РАХУНОК
ЗАСТОСУВАННЯ ЕСТАФЕТНОГО МЕТОДУ ДОСТУПУ ДО РАДІОКАНАЛУ
У статті запропонований естафетний метод доступу до радіоканалу, який завдяки суттєвому
зменшенню витрат часу на процеси змагання, встановлення взаємодії та відстрочки передачі дозволить
підвищити пропускну спроможність мобільних радіомереж, зменшити час затримки передачі різних типів
трафіка в умовах частого та зустрічного інтерактивного обміну та мультимедійних додатків.

Перспективні мережі зв’язку 4G передбачають застосування мобільних радіомереж (МР)
або MANET (Mobile Ad-Hoc Networks), динамічних архітектур побудови мереж радіозв’язку,
що самоорганізуються, які допускають відсутність базових станцій і фіксованих маршрутів
передачі інформації [1]. Всі вузли мережі (під вузлом мережі розуміється комп’ютер з
радіоінтерфейсом, що реалізує функції маршрутизатора) мобільні й обмінюються інформацією
безпосередньо між собою або застосовують ретрансляцію пакетів.
Прикладами MP є мережі військового призначення (тактичного рівня), мережі
забезпечення національної безпеки в кризових ситуаціях, проведення конференцій, олімпіад,
навчання у віртуальних класах, а також персональні мережі зв’язку для будинку або офісу,
сенсорні мережі.
МР характеризуються високою динамікою топології, значною розмірністю, різною
пропускною здатністю радіоканалів, неоднорідністю вузлів (по мобільності, ресурсам
потужності й продуктивності), високою щільністю їхнього розміщення на місцевості й ін.
Однією із задач управління МР є ефективний розподіл радіоресурсу між множиною
незалежно функціонуючих вузлів, що припускає застосування на канальному рівні
відповідних методів доступу (МД). До МД у МР пред’являються наступні основні вимоги:
децентралізоване функціонування, висока пропускна спроможність, мала затримка передачі,
а також ряд додаткових: передача неоднорідного (дані, мова, відео) і пріоритетного трафіка,
управління черговістю передач тощо [2].
Розвиток сучасних високошвидкісних технологій, таких, як IEEE 802.11a, g (до 54
Mб/с) і IEEE 802.11n (до 600 Mб/с) з управлінням доступом до середовища передачі (medium
access control, MAC), що забезпечує якість обслуговування (quality of service, QoS) (IEEE
802.11e), дозволяє забезпечити абонентам МР обмін всіма видами інформації. Особливістю,
наприклад, мовного (VoIP) трафіка є частий і зустрічний обмін даними, що викликає великі
накладні витрати передачі, тобто витрати ресурсу каналу (часу) на організацію передачі,
включаючи процедури конкуренції, встановлення взаємодії й відстрочки передачі для
запобігання конфліктів. Отже, скорочення накладних витрат передачі може значно
збільшити пропускну спроможність мережі й поліпшити продуктивність додатків
мультимедіа.
Децентралізована архітектура МР припускає використання випадкових МД, більшість
із яких функціонують в умовах асинхронної мережі (наприклад, ALOHA [3]). Для зниження
ймовірності зіткнень пакетів, підвищення продуктивності мережі й боротьби із проблемами
«прихованого й відкритого термінала» застосовують методи множинного доступу з
контролем несучої й запобіганням зіткнень (Carrier Sense Multiple Access with Collision
Avoidance, CSMA/CA), у яких обмін ініціалізований відправником.
Найбільш відомі –
MACA (Multiple Access with Collision Avoidance) [4], MACA-BI [5], FAMA (Floor Acquisition
Multiple Access) [6], MACAW [7], DBTMA (Dual Busy Tone Multiple Access) [8] і IEEE 802.11
DCF (Distributed Control Function) [9]. Дані методи здійснюють часове резервування каналу
до моменту передачі інформаційного пакета DATE за допомогою діалогу короткими
службовими пакетами між одержувачем і відправником: запит на передачу (RTS, Request To
Send) і готовність до прийому (CTS, Clear To Send), а також квитанцію (ACK,
acknowledgement), що підтверджує правильний прийом інформації – RTS/CTS/DATA/ACK.
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Для зменшення конфліктів передач (виключення передач сусідніх з відправником і
одержувачем вузлів) використовується спеціальний механізм NAV (Networks Allocation
Vector), який припускає, що кожний з переданих пакетів містить інформацію про тривалість
передачі. Тому сусіди відправника й одержувача, приймаючи їх, забороняють свої передачі
на даний період.
Методи доступу, де обмін ініціалізований одержувачем [10-12], використовують менше
пакетів управління для запобігання зіткнень. Однак, ні відправник, ні одержувач не можуть
вірогідно знати про тривалість переданих пакетів даних, використовуючи тільки один пакет
управління (RTR, Ready to Receive), вони не можуть оголосити правильну тривалість
передачі своїм сусідам, особливо в умовах «прихованого термінала».
Метод доступу на основі 802.11 DCF розроблявся переважно для передачі даних і не
ефективний для трафіка реального часу [13, 14]. Розроблений для підтримки заданого QoS
протокол IEEE 802.11e має надлишкові накладні витрати передачі (наприклад, конкуренцію,
установлення взаємодії й довгі процеси відстрочки передачі для запобігання конфліктів) для
деяких додатків мультимедіа.
Дана стаття присвячена підвищенню продуктивності МР при обміні різними видами
трафіка шляхом зменшення кількості службових пакетів за рахунок використання
естафетного методу доступу (ЕМД).
Суть ЕМД полягає в можливості одержувача посилати свій пакет даних негайно, «по
естафеті», не беручи участь у конкуренції за канал. Таким чином, час перебування
радіоканалу МР у стані змагання, встановлення взаємодії й процесу відстрочки може бути
зменшено. ЕМД може бути використаний у централізованому (hot spot) і децентралізованому
(ad hoc) режимах роботи МР. Якщо число наступних передач n «у ланцюжку» дорівнює
нулю, ЕМД відповідає стандартному протоколу MAC 802.11. Тому, абонентські станції (АС)
і точки доступу (базові станції, БС) з ЕМД можуть працювати з АС і БС, що використовують
стандартний протокол MAC.
Принцип естафетної передачі
Аналіз МР показав, що пропускна спроможність системи зв’язку збільшується при
збільшенні довжини переданих пакетів даних, але при наявності зіткнень збільшення
довжини пакетів приводить до зменшення пропускної спроможності. Виходячи із цього, у
запропонованому методі передбачається передача n наступних нерозривно додаткових
пакетів даних («по ланцюжку», по естафеті) після кожного успішного конкурентного
доступу до каналу, подібно передачі довгого пакета даних.
Однократна естафетна передача.
Відповідно до стандартного протоколу MAC (IEEE 802.11), у режимі ad hoc, відправник
АСi, (1 £ i £ A, A – кількість станцій у мережі), посилає пакет даних DATA 1 і чекає пакет
підтвердження ACK, яким одержувач АСj (1 £ j £ A) підтверджує успішний прийом. У той же
час, якщо в одержувача АСj також є пакет даних, призначений відправникові АСi, він має
можливість передати свій пакет даних DATA 2 (так званий наступний пакет) назад до
відправника після короткого міжпакетного інтервалу SIFS (short interframe space), не беручи
участь ще раз у конкуренції за канал (рис. 1). При цьому інші АС не можуть перешкодити
обміну, тому що мають ненульове значення NAV.
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Рис. 1. Приклад передачі даних при ЕМД (n = 1) у режимі ad hoc
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Очевидно, що естафетний метод дозволяє збільшити ефективність використання
пропускної спроможності радіоканалу МР (рис.1). Пакет DATA 2 від одержувача до
відправника може бути використаний як неявне підтвердження (ACK), тобто якщо
відправник одержує пакет DATA 2, це значить, що пакет DATA 1 був успішно отриманий
одержувачем. Інформацію про успішний прийом пакета даних можна передати,
використовуючи один із зарезервованих розрядів МАС заголовка пакета даних. Отже, коли
одержувач одержує пакет даних, що має в заголовку такий біт, це означає, що раніше
переданий пакет даних був отриманий успішно.
Принцип однократної естафетної передачі може бути застосований для трьох
взаємодіючих АС, як показано на рис. 2. Після того, як одержувач АСj одержує пакет
DATA 1 від відправника АСi, спочатку перевіряється, чи немає в АСj пакета даних, що
очікує, для АСi. Якщо пакета даних для АСi нема, але є дані для якоїсь іншої АС (наприклад,
АСk, 1 £ k £ A), то станція АСj може передати свій пакет даних DATA 2 до АСk. При цьому
для вирішення проблеми «прихованого термінала», АСj і АСk можуть використовувати
процедуру RTS/CTS.
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Рис. 2. Приклад однократної естафетної передачі для трьох АС

При централізованому управлінні МР (при наявності БС) метод естафетної передачі
має ще більшу ефективність, ніж при децентралізованому (у режимі ad hoc).
У режимі ad hoc, враховуючи проблему «прихованого термінала», застосування пакетів
управління RTS/CTS перед кожною передачею даних обмежує підвищення продуктивності
від застосування ЕМД. При централізованому ж управлінні, якщо БС посилає пакет даних
DATA 2 (низхідні канали) до АСj (рис. 3), то пакети управління RTS і CTS можуть не
використовуватися, тому що всі АС приймають пакет DATA 2 від БС. Продуктивність МР
може бути значно підвищена, якщо основна частина трафіка між АС або АС і верхні рівні
МР [15] буде проходити через БС, тобто накладні витрати для постійного встановлення
взаємодії між АС можна значно понизити.
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Рис. 3. Приклад однократної естафетної передачі при наявності БС

Багаторазова естафетна передача.
Передаючи більше одного наступного пакета даних при естафетній передачі (n > 1),
можна ще більше знизити накладні витрати МД. Це найбільше проявляється в умовах
інтерактивного мультимедійного трафіка, тому що обмін повідомленнями інтенсивний.
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Якщо АС або БС успішно передають пакет даних після змагального періоду,
використовується метод естафетної передачі. «Ланцюжок» передач закінчується, якщо число
наступних передач досягає значення n, або одержувач не має даних, що очікують передачі
(рис. 4).
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Рис. 4. Приклад естафетної передачі даних при n = 3 у режимі ad hoc (варіант 1)

Можливість передачі без конкуренції для кожної АС є важливою і безпосередньо
впливає на використання пропускної спроможності, особливо коли конкуренція велика.
Отже, необхідно намагатися зберігати можливість естафетної передачі, навіть, якщо якийнебудь одержувач не має даних, що очікують передачі. На рис. 5 показаний приклад, де АСk
передає по естафеті пакет даних DATA 3 до АСi і одночасно відповідає АС j неявним ACK.
Якщо, наприклад, АСi не мають даних для передачі, то вона відповість явним пакетом ACK
до АСk. Отже, якщо при цьому число наступних передач в естафеті було менше n, до АСk
вертається право на естафетну передачу (якщо вона усе ще має пакети даних для передачі). У
противному випадку, естафета закінчена й почнеться новий змагальний період. Для
реалізації запропонованого механізму можна нумерувати всі наступні пакети в «ланцюжку»,
використовуючи, наприклад, зарезервовані значення підтипу в MAC заголовку пакетів даних.
Таким чином, станції МР можуть розпізнати, чи досягає число наступних пакетів в
«ланцюжку» значення n.
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Рис. 5. Приклад передачі даних при ЕМД при n = 3 у режимі ad hoc (варіант 2)

Сумісність зі стандартним МАС.
Різниця між ЕМД і стандартним протоколом MAC – номер наступної передачі, що
записаний у зарезервованих бітах значення підтипу заголовка пакета. Якщо вузол i, що
використовує ЕМД, передає пакет даних до вузла j, що використовує стандартний протокол
MAC, вузол j не розпізнає номер наступної передачі й розцінює пакет як звичайний пакет
даних, при цьому відповідає службовим пакетом ACK вузлу i. Якщо номер наступної
передачі менше n, вузол i може передавати свій наступний пакет даних. Отже, вузли, що
використовують ЕМД, можуть співіснувати й бути сумісними з вузлами, що використовують
стандартний протокол MAC.
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Рівнодоступність і пріоритетність.
Розглядаючи рівнодоступність радіоканалу (пріоритетність) МР для всіх вузлів, а також
можливість «зациклення» передач у МР із різними стратегіями передачі або типами трафіка
[16, 17], необхідно враховувати дві вимоги до ЕМД.
По-перше, необхідно обмежити число наступних передач в «ланцюжку». У результаті
досліджень, представлених далі в статті, для досягнення максимальної продуктивності ЕМД
досить n = 5...6.
По-друге, необхідно вдосконалити систему керування доступом у кожному вузлі МР
таким чином, щоб кожний вузол, що одержує можливість естафетної передачі, міг би
вибрати будь-який пакет даних зі своєї черги, щоб уникнути «зациклювання», або ж
реалізувати задане QoS.
Механізм активного розв’язування конфліктів
Як відомо, для боротьби із зіткненнями пакетів у стандартному протоколі MAC 802.11
використовується метод CSMA/CA. У режимі hot spot (при наявності БС), якщо АС, не
чуючи один одного, посилають пакети RTS до БС одночасно, то відбувається їхнє зіткнення.
Тому що БС не може розпізнати, від якої АС отриманий RTS, відповідно, вона не знає, якій
АС відповісти пакетом CTS. Після закінчення часу очікування пакета CTS від БС, АС
посилають свої RTS знову після очікування інтервалу DIFS (distributed interframe space) плюс
випадковий інтервал відстрочки BS (backoff slots). Повторні процедури конкуренції
збільшують накладні витрати МД.
Для зниження накладних витрат МД пропонується наступний механізм. Якщо АС
передає пакет даних до БС і у своєму буфері усе ще має дані, що очікують передачі, то в
переданому пакеті даних АС повідомляє, що має ще дані для передачі. Для цього можна
використовувати, наприклад, біт MD поля управління пакетом у заголовку MAC кожного
пакета даних. БС будує таблицю з такою інформацією про всі взаємодіючі з нею АС і
записує в таблицю значення біта MD кожної АС. При зіткненні RTS, БС може припустити,
що зіткнення було викликане АС із MD = 1. Отже, БС може вибрати АС зі своєї таблиці
стану АС та передати CTS для цієї станції. Механізм схожий на дію БС, що одержала
правильний RTS і називається механізмом активного розв’язування конфліктів (МАРК)
(рис. 6).
SIFS

БС

DIFS

Зіткнення
BS

DATA 2 (ACK)
SIFS

DATA 1

RTS

АСi

SIFS

CTS

BS

АСj

RTS
SIFS

ACK

АСk

DIFS
Інші
станції

BS

NAV (CTS)
NAV (DATA)

Рис. 6. Приклад, що пояснює дію МАРК

При використанні МАРК необхідно звернути увагу на два питання.
По-перше, яку тривалість періоду передачі даних потрібно вказати в CTS для NAV
інших АС? Це питання викликане перекручуванням RTS, внаслідок чого БС не може
правильно визначити тривалість періоду даних, значення якої повинна передати в CTS.
Вирішуючи цю проблему, БС може, наприклад, визначити період тривалості довжини пакета
даних як максимальний. Якщо фактична тривалість переданого пакета даних коротша, ніж
зазначене значення, то БС може виправити значення тривалості й повідомити його іншим АС
за допомогою пакета ACK або наступним «естафетним» пакетом даних (рис. 6).
По-друге, необхідно визначити, якій АС, зареєстрованій в таблиці стану АС, повинен
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бути посланий CTS, тобто алгоритм вибору АС, що визначає рівнодоступність передач або
пріоритет. Коли БС зберігає таблицю стану АС, то ці дані можуть асоціюватися з позначками
часу або лічильниками. Таким чином, БС може виконувати вибір АС, ґрунтуючись на різних
правилах, наприклад, «першим увійшов – першим обслужений», вимогах QoS тощо.
Аналіз пропускної спроможності ЕМД
Модель мережі. Нехай A – кількість вузлів у МР, n – кількість наступних передач в
«ланцюжку» естафети. Нехай LRTS, LCTS і LACK – довжини пакетів управління RTS, CTS і ACK,
відповідно, у байтах. Нехай LD – довжина пакета даних (фіксоване число байтів), λ – середня
інтенсивність надходження пакетів, мкс-1. Отже, повне інформаційне навантаження мережі G
= 8 LD λ (Мб/с). Швидкості передачі пакетів даних VD і пакетів управління VC (Мб/с) різні.
Нехай час, необхідний на передачу кожним вузлом пакетів даних, RTS, CTS і ACK – tD
(рівний 8LD/VD), tRTS (рівний 8LRTS/VC), tCTS (рівний 8LCTS/VC) і tACK (рівний 8LACK/VC), мкс,
відповідно.
Для аналітичної моделі вводяться наступні обмеження:
вузли використовують ненаправлені антени;
всі вузли (АС і БС) мають однакову ймовірність надходження пакетів і однакову
ймовірність передачі, при цьому результати аналізу застосовуються як до централізованого,
так і до децентралізованого режимів роботи МР;
всі пакети даних мають однакову довжину в байтах;
втрати пакетів даних можливі тільки через зіткнення передач.
Нехай Lt – установлене граничне значення довжини пакета даних, при перевищенні
якого (згідно IEEE 802.11) повинен використовуватися механізм установлення взаємодії
(RTS/CTS). Отже, імовірність PRC використання пакетів управління визначається в такий
спосіб:
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де F(x) – експонентна функція розподілу довжини пакета даних.
Нехай Tt – середня тривалість періоду успішної передачі даних (рис. 7) та дорівнює:
Tt = PRC (tRTS + δ + SIFS + tCTS + δ + SIFS + t + δ) + (1 – PRC)(t + δ) мкс,
де δ – середня затримка розповсюдження сигналу. Якщо протягом передачі відбувається
зіткнення, то неуспішний (загублений) період TV дорівнює:
TV = PRC (tRTS + δ) + (1 – PRC)(tD + δ) мкс.
Цикл передачі (ТT)
DIFS

Період передачі даних

Tb

SIFS

Tt

1/λ

SIFS

Tt

1/λ

Моменти надходження пакетів

SIFS

Tt

••••••

δ

DIFS

ACK

Тd'

••••••

Tb

SIFS

Tt

••••••

Тd

t

Середній інтервал надходження пакетів

Рис. 7. Часова діаграма стану каналу при ЕМД

Нехай Тd – період першої передачі даних; Тd' – період наступної передачі даних. Отже
Тd = (DIFS + Тb + Tt + SIFS) мкс,
Тd' = (Tt + SIFS) ,
де Тb – середнє значення часу відстрочки.
Нехай CWi – величина конкурентного вікна i-го розміру методу CSMA/CA, 0 ≤ i ≤ 5,
(CW0 = 32σ ≤ CWi ≤ CW5 = 1024σ, де σ – розмір слоту вікна конкуренції). Нехай Pm(CWi) –

65

імовірність зіткнення пакетів m конкуруючих станцій у конкурентному вікні i розміру.
Якщо m = 1, то P1CWi = 0;
якщо m = 2, то P2CWi = 1/CWi;
æ СWi - 1 ö
;
якщо m = 3, то P 3CWi = (2 / CWi ) 2 + ç
2 ÷
è (СWi ) ø
якщо m ≥ 4, то
æ СWi - 1 ö
m -1
m -1
m- 2
*
,
P mСWi = (1/ СWi )m -1 + (1/ CWi ) m -2 ç
÷ + (1/ СWi )(1 - P СWi ) + P P СWi - (1/ СWi )
СW
i
è
ø

(

)

h = m - j -1
æ
ö
j -1
m
j
(CWi - h)
(
)
÷
Õ
j =m - 2 ç
h =1
÷ [18].
де P* = å ç
h = m -l -1
l =m -2
ç
æ
ö÷
j =2
l -2
ç (m - j + 1) å ç (m - l ) Õ (СWi - h) ÷ ÷
l =2 è
h =1
øø
è
Для аналізу пропускної спроможності використаємо рекурсивний метод (рис. 7).
Спочатку в МР є тільки один пакет даних і заданий середній інтервал відстрочки T1b, рівний
(σ CW0/2) мкс. Таким чином, період T1d першої передачі даних у першому циклі передачі
дорівнює (DIFS + Tb1 + Tt + SIFS) мкс.
Нехай N1 W (i) – середнє число накопичених у мережі пакетів, що очікують передачі на
початок i наступної передачі в першому циклі передачі. Тоді
NW1 (i ) = ëê λ(Td1 + Td ¢ (i - 1)) ûú - (i - 1) ,

де 1 ≤ i ≤ n. Нехай N1 W (n + 1) – число пакетів даних, які очікують передачі після n наступних
передач у першому циклі передачі, тоді
NW1 (n +1) = êë λ(Td1 + nTd ¢ + t ACK + δ) úû - n .
Таким чином, імовірність PN (i) появи i наступної передачі в першому циклі передачі:
PN (i )

æ 2ö
= 1 - ç1 - ÷
è Aø

1
NW
(i )

,

де 1 ≤ i ≤ n.
Нехай T1T – тривалість першого циклу передачі (рис. 7.). Для зручності аналізу
естафетних передач введемо функцію θi, що зображує θ(N j (i)). Двійкова функція θ(x) і
функція її перемножування Θk, визначені в такий спосіб:
i =k
ì1, xi > 0
,
Qk = Õ θ(xi ) ,
θ(xi ) = í
i =1
î0, xi £ 0
а логічне заперечення θ( xi ) = 1 - θ( xi ) .
Таким чином, T1T може бути обчислений у такий спосіб:
T 1T = Td1 + θ1 ´ (max{(Td1 + t ACK + d), 1 λ} - Td1 ) +Q1 ´ éëθ(PN (1) ) ´ (t ACK + d) + PN (1) ´Td ¢ ùû +

( {

+ Q1 ´ θ2 ´ max (Td1 + Td ¢ + t ACK + d),

(( êëλT úû +1) ´1/ λ)} -T -T ) +
1
d

1
d

d¢

i =2

+ Q2 ´ θ(PN (2) ) ´ (tACK + d) + Q2 ´ Õ PN (i) ´ Td ¢ + Q2 ´ θ3 ´

( {

´ max (Td1 + 2Td ¢ + t ACK + d),
i =n

+ Qn ´ Õ PN (i) ´ Td ¢ + Q2 ´ θn+1
i =1

i =1

(( ëêλ(T + T )úû +1) ´1/ λ)} -T - 2T ) + Q .....
´ ( max {(T + nT + t + d), ( ( êëλ(T + (n -1)T )úû +1) ´1/ λ )} 1
d

1
d

d¢

1
d

d¢

ACK

d¢

1
d

3

d¢

- Td1 - n Td ¢ ) + Qn+1 ´ (t ACK + d).
Нехай N1Z – середнє число накопичених у мережі пакетів даних, що очікують передачі
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на кінець першого циклу передачі. Тоді
i=n
ê æ
ö ú i =n
N Z1 = ê λ ç Td1 + Td ¢ å Qi ÷ ú - å Qi .
i =1
ø û i =1
ë è
1
1
Якщо в T T було n наступних передач, то N Z дорівнює N1 W (n + 1). Нехай N1 P – середнє
число пакетів, що борються за передачу, на початок наступного циклу передачі T2T дорівнює
N1Z, якщо N1Z ≤ A; а у противному випадку N1 P = A.
На початку T2T другого циклу передачі N1 P пакетів даних борються за передачу, отже,
середній інтервал відстрочки T2b дорівнює:
N 1P
j =i
æ i=5 æ
ö
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N 1P ö
i
i = 4 N 1P
2
5
5
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+
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i = 0 CWi
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ø
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è
ø
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j =4
æ i=5 j=i 1
ö
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NН
N 1P
5
ç
÷.
´ åÕ PCW j -1 +
1 Õ PCW
j
NP
ç i =1 j =1
÷
P
1
=
j
1
CW5
è
ø
Період першої передачі даних T2d другого циклу передачі T2 T дорівнює (DIFS + T2b + Tt
+ SIFS) мкс. Тоді середнє число накопичених у мережі пакетів N2 W (i), що очікують передачі
на початок i наступної передачі в другому циклі передачі, дорівнює:
NW2 (i ) = êë λ(Td2 + Td ¢ (i - 1)) úû - (i - 1) ,
де 1 ≤ i ≤ n. Нехай N2 W (n + 1) – число пакетів даних, які очікують передачі після n наступних
передач у другому циклі передачі, тоді
NW2 (n +1) = êë λ(Td2 + nTd ¢ + t ACK + d) úû - n .
Таким чином, імовірність PN (i) появи i наступної передачі в другому циклі передачі:
NW2 (i )

æ 2ö
,
PN (i ) = 1 - ç 1 - ÷
è Aø
де 1 ≤ i ≤ n. Таким чином, T2T може бути обчислений у такий спосіб:
T 2T = Td2 + θ1 ´ (max{(Td2 + tACK + d), 1 λ} - Td2 ) +Q1 ´ éëθ(PN (1) ) ´ (tACK +d) + PN (1) ´Td ¢ ùû +

( {

+Q1 ´ θ2 ´ max (Td2 + Td ¢ + tACK +d),

(( êëλT úû +1) ´1/ λ)} -T - T ) +
2
d

2
d

d¢

i =2

+Q2 ´ θ(PN (2) ) ´ (tACK +d) +Q2 ´ ÕPN (i) ´Td ¢ +Q2 ´ θ3 ´

( {

´ max (Td2 + 2Td ¢ + tACK +d),

i =1

(( êëλ(T

i =n

2
d

)

)}

( {

+Qn ´ ÕPN (i) ´Td¢ +Q2 ´ θn+1 ´ max (Td2 + nTd¢ + tACK +d),
i =1

)

+ Td ¢ )úû +1 ´1/ λ - Td2 - 2Td ¢ +Q3.....

(( êëλ(T + (n -1)T )úû +1)´1/ λ)} 2
d

d¢

- Td2 - n Td¢ ) +Qn+1 ´ (tACK +d).
Тоді середнє число N2Z накопичених у мережі пакетів даних, що очікують передачі на
кінець другого циклу передачі, дорівнює:
i =n
ê æ
ö ú i=n
N Z2 = ( N Z1 - 1) ê λ ç Td2 + Td ¢ å Qi ÷ ú - å Qi ,
ø û i =1
i =1
ë è
Якщо в T2T було n наступних передач, то N2Z рівняється N2 W (n + 1). Середнє число N2P
пакетів, що борються, на початку наступного циклу передачі T3T дорівнює N2Z, якщо N2Z ≤ A;
а у противному випадку N2P = A.
На початку k-го циклу TkT передачі Nk-1P пакетів даних борються за передачу, отже,
середній інтервал відстрочки Tkb дорівнює:
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Період T d першої передачі даних k-го циклу передачі TkT дорівнює (DIFS + Tkb + TПД +
SIFS) мкс. Тоді середнє число накопичених у мережі пакетів NkW (i), що очікують передачі на
початок i наступної передачі в k-ом циклі передачі, дорівнює:
NWk (i ) = ëê λ(Tdk + Td ¢ (i - 1)) ûú - (i - 1) ,
k -1

де 1 ≤ i ≤ n. Число NkW (n + 1) пакетів даних, які очікують передачі після n наступних передач в
k-тім циклі передачі, дорівнює:
NWk (n +1) = êë λ(Tdk + nTd ¢ + t ACK + d) úû - n .
Таким чином, імовірність PN (i) появи i наступної передачі в k-тім циклі передачі:
NWk (i )

æ 2ö
PN (i ) = 1 - ç 1 - ÷
,
è Aø
де 1 ≤ i ≤ n. Отже, TkT може бути обчислений у такий спосіб:
TTk = Tdk + θ1 ´ (max{(Tdk + tACK +d), 1 λ} - Tdk ) +Q1 ´ éëθ(PN (1) ) ´ (tACK +d) + PN (1) ´Td ¢ ùû +

( {
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+Q1 ´ θ2 ´ max (Tdk + Td ¢ + tACK +d),

k
d

k
d

d¢

i =2

+Q2 ´ θ(PN (2) ) ´ (tACK +d) +Q2 ´ ÕPN (i) ´Td ¢ +Q2 ´ θ3 ´

( {

´ max (Tdk + 2Td¢ + tACK +d),

i =1

(( êëλ(T

i =n

k
d

)

)}

( {

+Qn ´ ÕPN (i) ´Td ¢ +Q2 ´ θn+1 ´ max (Tdk + nTd¢ + tACK +d),
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Середнє число NkZ пакетів даних, що очікують передачі на кінець k-го циклу передачі
T T, дорівнює:
i= n
ê æ
öú i=n
N Zk = ( N Zk -1 - 1) ê λ ç Tdk + Td ¢ å Qi ÷ ú - å Qi ,
ø û i =1
i =1
ë è
Якщо в TkT було n наступних передач, то NkZ дорівнює NkW (n + 1). Середнє число NkP
пакетів, що борються, на початок наступного циклу передачі Tk+1T дорівнює NkZ, якщо
NkZ ≤ A; а у противному випадку NkP = A.
Ґрунтуючись на рекурсивному означенні TkT, визначимо загальну пропускну
спроможність S протоколу MAC з ЕМД (у Мб/с):
æ i = n j =i
ö
(tD + d) ç 1 + åÕ PN (j ) ÷
è i =1 j =1
ø ´V .
S=
D
k
TT
k

Чисельні результати аналітичної оцінки продуктивності ЕМД
Пропускна спроможність ЕМД оцінюється протягом часу декількох циклів передачі TT.
На рис. 8 показана залежність пропускної спроможності ЕМД від тривалості часу оцінки при
кількості наступних передач в естафеті n = 8 і довжині пакета даних LD = 500 байт. За 100%
загального навантаження G у мережі прийняте навантаження 11 Мб/с (802.11b). Внаслідок
ефекту естафетної передачі пропускна спроможність збільшується поступово при збільшенні
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часу оцінки. Далі, внаслідок зіткнень, значення пропускної спроможності поступово
наближається до сталого режиму, і система входить у фазу «насичення» після шести-восьми
циклів TT. При навантаженні 20% ефект від естафетної передачі незначний, тому що
інтенсивність надходження пакетів і, отже, зіткнень мала. Таким чином, пропускна
спроможність при збільшенні навантаження не спадає.
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Рис. 8. Залежність S від кількості циклів передач
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Рис. 9. Залежності S від навантаження

На рис. 9 показана залежність пропускної спроможності від навантаження при LD = 500
і 1500 байтів, n = 8, числі циклів передачі – 10. Результати аналізу представлені суцільними
лініями. Пропускна спроможність входить у фазу «насичення» при загальному
інформаційному навантаженні 5 і 9 Мб/с для довжини пакета даних 500 і 1500 байтів,
відповідно. Нерівномірне збільшення пропускної спроможності при навантаженні 4 Мб/с для
пакетів 500 байт і 8 Мб/с для пакетів 1500 байт викликаний наявністю критичної точки, коли
число пакетів даних, що надходять, не може далі збільшуватися протягом циклу передачі
даних через обмеження n.
Оцінка продуктивності за допомогою імітаційної моделі
За допомогою імітаційного моделювання проаналізуємо продуктивність ЕМД у
порівнянні зі стандартним протоколом MAC IEEE 802.11.
Імітаційна модель побудована з використанням середовища моделювання OPNET.
Параметри імітаційної моделі, стандартної для специфікації IEEE 802.11b в умовах
інтерактивного трафіка, показані в таблиці 1. Також приймемо: кількість вузлів у мережі А
= 10 АС, випадково розташованих на площині (для режиму ad hoc); А = 9 АС + 1 БС (для
режиму hot spot); процедура RTS/CTS завжди використовується; у каналі немає перешкод і
помилок; δ = 0; інтенсивність надходження даних від кожної станції відповідає розподілу
Пуассона із середнім значенням λ; довжина пакетів даних розподілена за експонентним
законом із середнім значенням LD.
Таблиця 1
Параметр
Швидкість передачі пакетів даних, VD
Швидкість передачі керуючих пакетів, VC
Розмір часового слоту, α
Короткий міжпакетний інтервал, SIFS
Міжпакетний інтервал DCF, DIFS
Тривалість пакета RTS (68 байт), tRTS
Тривалість пакета CTS (62 байт), tCTS
Тривалість пакета ACK (62 байт), tACK
Мінімальна довжина вікна відстрочки, SW0
Максимальна довжина вікна відстрочки, SW5

Значення
11 Мб/с
2 Мб/с
20 мкс
10 мкс
50 мкс
13,6 часових слотів
12,4 часових слотів
12,4 часових слотів
32 часових слота
1024 часових слота

При моделюванні оцінювалися чотири параметри продуктивності МР.
1. Пропускна спроможність протоколу (методу) доступу S, що дорівнює відношенню
періоду передачі корисного навантаження (пакети даних) до загального періоду передачі
(включаючи корисне навантаження даних, інтервали відстрочки, міжпакетні інтервали,
пакети управління тощо).
2. Середній час затримки MAC tZ, обумовлений як інтервал між моментом, коли пакет
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даних відправника стає в чергу на передачу й моментом, коли він успішно отриманий
одержувачем.
3. Рівнодоступність передач, тобто співвідношення Rij = Ri / Rj, i, j = 1, 4 , відношень
часу t pi успішної передачі пакетів i-го типу трафіка (пріоритету) до повного часу t ni передачі
пакетів i-го типу трафіка, що надходять, Ri = t pi / t ni.
4. Накладні витрати МД, тобто відношення RN часу накладних витрат передачі
(включаючи інтервали відстрочки, міжпакетні інтервали, пакети управління тощо) до
загального часу передачі [19, 20].
Результати моделювання
На рис. 10 представлена залежність пропускної спроможності МД від n при G = 20%,
50%, 100% і LD = 800 байт. При n = 0 результати моделювання відповідають стандартному
протоколу MAC. При n ≥ 0 спостерігається ефект від естафетної передачі, причому,
максимальне підвищення пропускної спроможності досягається при n = 5¸6. При G = 100%
(11 Мб/с) пропускна спроможність входить у фазу «насичення» після того, як число
наступних передач сягає п’яти. При зменшенні G «насичення» настає при більш низьких n.
Таким чином, якщо G = 20 %, ефект від естафетної передачі незначний через низьку
інтенсивність надходження пакетів даних.
На рис. 11 показані результати моделювання ЕМД при використанні МАРК на БС в
режимі hot spot. Умови моделювання: LD = 800 байт, G від 1 до 11 Мб/с із кроком 1 Мб/с,
n = 6. Із графіків (рис.11) видно, що ефект підвищення пропускної спроможності від
застосування МАРК в стандартному МАС перевищує ефект від застосування МАРК в ЕМД.
Мабуть, причина в тім, що зіткнення в стандартному MAC більш частіші, ніж при ЕМД.
Таким чином, МАРК значно знижує накладні витрати, викликані зіткненнями, і підвищує
пропускну спроможність МД.
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Рис. 11. Результати моделювання при
використанні МАРК

Рис. 10. Залежність пропускної спроможності від n
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Зменшення середнього часу затримки MAC tZ при збільшенні n для режимів hot spot і
ad hoc показане на рис. 12 (при n = 0 ЕМД відповідає стандартному протоколу MAC).
Середня довжина пакета LD = 800 байт, G = 5,5 і 11 Мб/с.
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Рис. 12. Залежність середнього часу затримки MAC
від n
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Рис. 13. Вплив МАРК на середній час
затримки MAC

У режимі hot spot середній час затримки MAC tАZ АС і час затримки MAC tБZ БС
розрізняються. Час затримки tБZ завжди менше, ніж час затримки tАZ. Зменшення середнього
часу затримки MAC у режимі ad hoc більше, ніж у режимі hot spot. При G = 11 Мб/с
зменшення середнього часу затримки MAC у режимі ad hoc може сягати 63% тому, що
накладні витрати через зіткнення в режимі ad hoc більші, ніж у режимі hot spot.
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Результати моделювання показують (рис. 13) вплив МАРК на час затримки MAC у
режимі hot spot. Умови моделювання такі ж самі, як на рис. 11. Використання МАРК зі
стандартним протоколом MAC дає більший ефект щодо зменшення середнього часу
затримки MAC, чим з ЕМД, особливо при великих значеннях G.
Для моделювання МР в умовах трафіка реального часу використаємо імітаційну
модель, засновану на IEEE 802.11g (54 Мб/с) (таблиця 2). При моделюванні будуть
ураховуватися чотири типи трафіка [19], A = 21 (20 АС + 1 БС), G = 54 Мб/с.
Таблиця 2
Типи трафіка (пріоритети) та інформаційні навантаження імітаційної моделі
Типи трафіка
(клас Qo)

Число
АС

Мова (пріоритет 1)
Відео (пріоритет 2)
Мультимедіа (пріоритет 3)
Дані (пріоритет 4)

2
3
5
10

Спадний (від БС до АС)
Трафік (кб/с)
Загальний трафік
(кб/с)
8
16
4500
13500
32
160
3570
35700

Висхідний (від АС до БС)
Трафік (кб/с)
Загальний трафік
(кб/с)
8
16
1
3
32
160
446
4460

Результати моделювання пропускної спроможності для кожного типу трафіка, отримані
на основі моделі (таблиця 2), представлені в таблиці 3.
Таблиця 3
Порівняльна таблиця загальної пропускної здатності ЕМД і МАС 802.11g
Загальна пропускна спроможність МАС, Мб/с
ЕМД
Стандартний протокол МАС 802.11g
0. 028674
0. 001318
10. 236
3. 57983
0. 13196
0. 087804
28
8. 48455

Тип трафіка (пріоритету)
Мова (пріоритет 1)
Відео (пріоритет 2)
Мультимедіа (пріоритет 3)
Дані (пріоритет 4)

1

Накладні витрати передачі, %

Рівнодоступність передач

При навантаженні G = 54 Мб/с і n = 5 конкуренція доступу до каналу велика, тому
пропускна спроможність для кожного типу трафіка при стандартному протоколі MAC
низька. Результати моделювання показують, що стандартний протокол MAC не забезпечує
мультимедійні додатки, навіть при швидкості передачі в МР 54 Мб/с. Збільшення кількості
вузлів у мережі викличе посилення конкуренції й ще більше зниження пропускної
спроможності.
На рис. 14 показані результати дослідження рівнодоступності передачі кожного типу
трафіка (пріоритету). Параметри імітаційної моделі повністю відповідають таблиці 3. Якщо в
АС не управляти чергами пакетів відповідно до пріоритетів, то спостерігається
нерівномірність у передачах різних типів трафіка. Видно, що можливість передачі
низькопріоритетного трафіка менша.
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Рис. 14. Рівнодоступність передач різних типів
трафіка (пріоритетів)
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Рис. 15. Накладні витрати передачі ЕМД і
IEEE 802.11e

Існуючий протокол IEEE 802.11e забезпечує підтримку мультимедійних додатків.
Порівняємо накладні витрати передачі різних типів трафіка, отримані при моделюванні ЕМД
і IEEE 802.11e (рис. 15). Приймемо, що на фізичному рівні використовується специфікація
IEEE 802.11g і загальне навантаження в мережі G = 54 Мб/с. Параметри моделювання IEEE
802.11e використаємо з [21] і приймемо n = 5. Результати моделювання показують, що ЕМД
створює менше накладних витрат передачі, ніж IEEE 802.11e. Хоча IEEE 802.11e
удосконалений у плані розв’язування конфліктів різних типів трафіка, щоб підтримати різні
вимоги QoS, але його МД до каналу усе ще створює значні накладні витрати передачі
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(наприклад, процеси встановлення взаємодії, відстрочки передачі тощо).
ЕМД використовує наступні передачі, щоб послідовно передавати пакети даних до
різних адресатів, і це суттєво зменшує ймовірність виникнення конкуренції в каналі й
зіткнення.
Таким чином, у статті запропонований естафетний метод доступу (ЕМД) до
радіоканалу, суть якого полягає у передачі нерозривно n наступних пакетів даних по
«естафеті» після кожного успішного конкурентного доступу до каналу. Метод дозволяє
суттєво зменшити витрати часу на процеси змагання, встановлення взаємодії та відстрочки
передачі й, таким чином, підвищити пропускну спроможність МР, зменшити час затримки
передачі, забезпечити рівнодоступність та пріоритетність різних типів трафіка в умовах
частого та зустрічного обміну та мультимедійних додатків. Адекватність отриманої
аналітичної моделі підтверджується результатами імітаційного моделювання. ЕМД може
застосовуватися в МР з централізованим та децентралізованим управлінням, є сумісним із
станціями, які використовують стандартний протокол MAC IEEE 802.11. Подальший
напрямок досліджень спрямований на розробку ефективної процедури планування черги
системи керування МР для запобігання можливості «зациклювання» передачі при ЕМД і
забезпечення вимог QoS різних типів трафіка.
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ДВОСТОРОННІ ОЦІНКИ КОЕФІЦІЄНТА ГОТОВНОСТІ СИСТЕМИ
З ЧАСОВИМ РЕЗЕРВУВАННЯМ ПРИ ОБМЕЖЕНІЙ ІНФОРМАЦІЇ
ПРО ТРИВАЛІСТЬ ПЕРІОДИЧНОГО КОНТРОЛЮ
Отримані оптимальні значення періодичності контролю працездатності та відповідні їм граничні
значення коефіцієнта готовності системи з часовим резервуванням при обмеженій інформації про тривалість
періодичного контролю.

Більшість задач, які зв’язані з оцінкою та забезпеченням надійності технічних систем,
вирішуються при припущенні про наявність повної інформації про вихідні дані, коли відомі
закони розподілу випадкових величин, що характеризують досліджувані процеси. Проте, у
багатьох практичних випадках повний опис тієї чи іншої випадкової величини відсутній, а
відомі лише деякі її числові характеристики, такі, наприклад, як математичне очікування,
дисперсія й ін. При цьому, в загальному випадку, одержати точні значення розглянутих
показників надійності системи не представляється можливим і задача полягає в знаходженні
точних верхніх і нижніх границь цих показників, коли невідома функція розподілу
відповідної випадкової величини належить деякому фіксованому класу. Методи рішення
таких задач розвинені в роботах І.Н. Коваленко і його учнів [1–3]. У даній статті ці методи
використовуються для дослідження однієї з моделей надійності системи з часовим
резервуванням і періодичним контролем працездатності.
Сформулюємо задачу. Нехай є система, яка безперервно використовується. Наробіток
t н на відмову системи розподілений за експоненціальним законом з параметром l .
Припустимо, що виникаючі відмови самостійно виявитися не можуть і для їх виявлення
передбачене проведення контролю працездатності. Нехай при t = 0 , коли починається
функціонування системи, призначається проведення контролю через випадковий час tK ,
який розподілений за законом FK (t ) = P{tK < t} . Якщо до призначеного моменту tK система не
відмовила.( ξ > t K , де ξ – наробіток системи на відмову), то в цей момент починається
контроль, тривалість якого – випадкова величина η К з довільною функцією розподілу GK (t ) ,
вид якої невідомий, а фіксовані тільки перші два початкових моменти S1 = ηK і S 2 :
¥

¥

ò

ò

S1 = ηK = tdGK (t ) , S 2 = t dGK (t ) .
0

2

(1)

0

Позначимо через K 2 клас функцій розподілу, що задовольняють умовам (1).
Нехай заданий припустимий час проведення контролю tД (невипадкова змінна
величина), що визначає передбачений нормативною документацією резерв часу. Якщо
тривалість проведення контролю менше припустимого (ηK < tД ) , то воно відноситься до
корисного часу, у протилежному випадку (при ηK > tД ) – до простоїв системи.
Якщо до призначеного моменту tK система відмовила ( ξ £ tK ), то проводиться ремонт,
який відновлює працездатність системи й триває в середньому час t В . Важливо відзначити,
що від моменту виникнення відмови і до початку проведення ремонту система перебуває в
непрацездатному стані (стані прихованої відмови).
Будемо вважати, що після закінчення контролю й ремонту система відновлює свої
вихідні властивості, проводиться перепланування моменту проведення наступного контролю
й весь процес повторюється знову.
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Задача полягає в знаходженні нижньої і верхньої границь оптимальної періодичності
контролю технічного стану системи, при яких забезпечуються двосторонні оцінки
максимального значення коефіцієнта готовності при відомих двох початкових моментах
функції розподілу GK (t ) .
Розглянемо спочатку рішення цієї задачі при повній вихідній інформації. У роботі [4]
отримано вираз для коефіцієнта готовності системи в наступному виді:
¥

KГ =

ò

¥

¥

tД

0

0

e -λt [1 - FK (t )]dt + e -λt dFK (t ) [1 - GK (t )]dt

ò

0

¥

ò

¥

ò tdFK (t ) + t B ò (1 - e )dFK (t ) + ηK ò e
0

-λt

0

.
- λt

(2)

dFK (t )

0

Показано, що множина функцій розподілу FK (t ) , за якими визначається екстремум
функціонала (2), може бути обмежена множиною вироджених функцій розподілу
ì0
FK (t ) = í
î1

при t £ TK ,

(3)

при t > TK ,

де, TK – періодичність контролю (детермінована змінна величина).
Підставляючи формулу (3) в (2), одержуємо вираз для коефіцієнта готовності у вигляді
функції від одного аргументу TK :

(

K Г (TK ) =

)

1
1 - e - λTK + e - λTK
λ

tД

ò [1 - GK (t )] dt
0

(

TK + ηK + (t B - ηK ) 1 - e - λTK

)

.

(4)

Диференціюючи вираз (4) по TK і прирівнюючи похідну нулю, після нескладних
перетворень приходимо до наступного рівняння:
tД

tД

(

)

1 λTK
e - 1 - TK .
(5)
λ
0
0
Рівняння (5) є необхідною умовою існування екстремуму функції K Г (Т К ) . Рішення
цього рівняння визначає точки локальних екстремумів. Виберемо серед всіх локальних
екстремумів точку абсолютного максимуму Т К = Т К* . Так як величина Т К* задовольняє
рівнянню (5), то максимальне значення коефіцієнта готовності можна визначити за
формулою:
tД
* é
ù
e - λT K ê1 - l ò (1 - GK (t )) dt ú
0
ë
û.
K Г (TK* ) =
(6)
- λTK*
1 + (tB - ηK )λe
Покажемо тепер, що рівняння (5) обов'язково має корені й абсолютний максимум
показника K Г (Т К ) досягається в кінцевій точці (достатня умова існування екстремуму
ηK - (1 + λtB ) ò [1 - GK (t )] dt = λTk ò [1 - GK (t )] dt +

функції K Г (Т К ) ). Приймемо припущення, що tB > ηK , λtB << 1 і

tД

ò [1 - G (t )] dt < η
K

K

, і позначимо

0

через W (TK ) праву частину рівняння (5). Неважко бачити, що при Т К = 0 значення W (0) = 0 і
справедлива нерівність:
tД

ηK - (1 + λt B ) [1 - GK (t )] dt ³ W (0) .

ò
0

Отже, при Т К = 0 похідна виразу (4) позитивна.
Нехай тепер Т К ® ¥ . Неважко переконається в тому, що lim W (TK ) = ¥ і при цьому
Т К ®¥

виконується нерівність:
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tД

ηK - (1 + λt B ) [1 - GK (t )] dt < lim W (TK ),

ò

(7)

Т К ®¥

0

яка є достатньою умовою існування екстремуму функції K Г (Т К ) .
Таким чином, виконання необхідної (5) і достатньої (7) умов існування екстремуму
функції K Г (Т К ) свідчить про те, що рівняння (5) буде мати хоча б один корінь, а функція (4) –
абсолютний максимум у кінцевій точці Т *К < ¥ .
Перейдемо тепер до рішення задачі, коли вигляд функції розподілу Gк (t ) невідомий, а
відомі тільки початкові моменти (вираз (1)). Неважко бачити, що функціонал
tд

[

]

I (Gк ) = ò 1 - Gк (t ) dt ,

(8)

0

який входить в приведені вище формули, співпадає з точністю до позначень з функціоналом
I 3 ( H ) , двосторонні оцінки якого отримані в роботі [3]. Введемо позначення

M * = sup I (GK ) .

M * = inf I (GK ) ,
G K ÎK 2

G K ÎK 2

Тоді, використовуючи ці позначення і оцінки для функціоналу I 3 ( H ) запишемо
двосторонні оцінки для функціоналу I (Gк ) :
ìïtд S1 S 2
M* = í
2
ïî0,5(S1 + t д - tд - 2S1t д + S2

ìït д
M* = í
ïî S1

при

tд < S 2 2S1,

при

tд £ S2 2 S1 ,

при

t д < S1 ,

при

tд ³ S2 .

(9)

(10)

Підставимо оцінки M * і M * функціоналу (8) в формули (4 – 6) і отримаємо двосторонні
оцінки коефіцієнта готовності:
1
- λT
(1 - e к) ) + M *e - λTк
λ
,
min K Г (Tк ) =
Tк + ηк + (tВ - ηК )(1 - e - λTк )

(11)

1
- λT
(1 - e к) ) + M *e - λTк
λ
,
max K Г (Tк ) =
Tк + ηк + (tВ - ηК )(1 - e - lTк )

(12)

*

рівняння для визначення нижньої T *к і верхньої T к границі оптимального періоду контролю
1
η к -(1 + λtв )M * = λTк M * + (e λTк - 1) - Tк ,
(13)
λ
1
(14)
η к -(1 + λtв ) M * = λTк M * + (e λTк - 1) - Tк ,
λ
двосторонні оцінки (нижню і верхню границі) максимального значення коефіцієнта
готовності
*

*
к

K Г (T ) =

e - λT к (1 - λM * )
1 + (tВ - ηК )λe

- λ TК*

)
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,

(15)

*
к

K Г (T ) =

e

- λ TК* )

(1 - λM * )

.
(16)
*
1 + (tВ - ηК )λe - λ Tк
Таким чином, для знаходження максимального значення коефіцієнта готовності
необхідно:
1. Визначити двосторонні оцінки M * і M * функціоналу I (Gк ) (формули (9) і (10)).
2. Вирішити рівняння (13) і (14) і отримати граничні значення (мінімальне T *к і
*

максимальне T к ) оптимальної періодичності контролю. Ці рівняння доцільно вирішувати
графічним методом.
*
3. Підставити знайдені граничні значення T *к і T к в формули (15) і (16) і отримати
*

двосторонні оцінки максимального значення коефіцієнта готовності ( K Г (T *к ) , K Г (T к ) ).
Розглянемо приклад. Нехай λ =0,01 1/год; t В =1,0 год; ηК = S1 =0,5 год; S 2 =0,5 год; t д =0,2
*

год. Необхідно знайти граничні значення оптимальної періодичності контролю T *к і T к і
відповідні їм двосторонні оцінки максимального значення коефіцієнта готовності K Г (T *к ) і
*

K Г (T к ) .

Використовуючи формули (9) і (10), для прийнятих значень вихідних даних визначимо
M * =0,1 год і M * =0,2 год.
Вирішуючи графічним методом рівняння (13) і (14) з врахуванням прийнятих вихідних
*
даних, отримаємо (рис. 1): T *к =7,2 год; T к =8,7 год. Підставивши ці значення в формули (15) і
(16) знайдемо:
K Г (T *к ) =

*

K Г (T к ) =

e -0,01*7, 2 (1 - 0,01 * 0,1)
= 0,924,
1 + (1 - 0,5)0,01e - 0 ,01*7 , 2 )
e -0,01*8,7 (1 - 0,01 * 0,2)
= 0,911.
1 + (1 - 0,5)0,01e - 0 ,01*8,7 )

( )

W Tk

0,4

0,3

0,2

0,1
2

4

T*k

6

8

*
T k

10

T , год
k

Рис.1.
визначення
граничних
значень контролю
оптимальної
Рис. 1.Графічне
Графічне визначення
граничних значень
оптимальної періодичності
періодичності контролю
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Таким чином, для прийнятих значень вихідних даних істинне (невідоме нам)
максимальне значення коефіцієнта готовності K Г (Т *К ) знаходиться в наступних межах:

( )

*

K Г (T к ) = 0,911 < K Г Т *К < K Г (T *к ) = 0,924.

Збережемо вихідні дані прикладу, який розглядається. Будемо рахувати, що тривалість
проведення контролю розподілена за експоненціальним законом з параметром ν к = 1/ηк = 2
1/год. В цьому випадку отримаємо значення оптимальної періодичності контролю Т *К =7,74
год і максимальне значення коефіцієнта готовності K Г (Т *К ) =0,92 [4]. Видно, що ці значення
*

*

*

знаходяться всередині інтервалів ( T к , T к ) і ( K Г (T *к ) , K Г (T к ) ), які отримані для випадку
обмеженої інформації про функцію розподілу Gк (t ) .
Таким чином, отримані розрахункові співвідношення, які дозволяють визначати
двосторонні оцінки максимального значення коефіцієнта готовності системи з часовим
резервуванням при обмеженій інформації про тривалість проведення періодичного контролю
працездатності.
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АДАПТИВНЕ КЕРУВАННЯ В СИСТЕМАХ РАДІОЗВ'ЯЗКУ З ТУРБОКОДАМИ
НА ОСНОВІ СТАТИСТИЧНОГО ОЦІНЮВАННЯ
В статті представлений метод контролю стану системи радіозв’язку з турбокодами, застосування
якого в адаптивній програмованій радіостанції дозволить здійснити її перестройку при зміні стану каналу
зв’язку.

Введення
Перспективним напрямком розвитку в області телекомунікацій є розробка
програмованих радіостанцій (ПРС) (SDR – software defined radio), принцип побудови яких
базується на апаратно-програмній реалізації [1, 2]. На теперішній час планується
проектувати радіостанції, які мали би відкриту архітектуру побудови: самі радіостанції
можуть випускати одні виробники, а функції й режими роботи буде визначати програмне
забезпечення інших розробників. Аналіз можливих принципів побудови цих радіостанцій
показує [2–4], що в цих засобах планується використати методи розширення спектра сигналу
й ефективні адаптивні сигнально-кодові конструкції, засновані на використанні
турбокодування. Застосування турбокодів (ТК) в якості коригувальних обумовлене тим, що
їх характеристики завадостійкості близькі до теоретично можливих значень [5].
Формулювання цілей статті (постановка завдання)
У зв'язку з підвищеною вимогою до якості передачі голосу й даних радіоканалами,
виникає необхідність побудови системи зв'язку, параметри й структура фізичного рівня якої
змінювалися б зі зміною характеристик середовища поширення сигналу. Цього можна
досягти за допомогою ПРС, які допускають динамічну зміну своїх параметрів або структури.
Зважаючи на це, виникає необхідність розробки адаптивної системи, заснованої на принципі
ПРС, яка дозволить адаптивно змінювати свої параметри зі зміною характеристик
середовища розповсюдження сигналу.
Метою роботи є розробка концепції побудови системи радіозв’язку з турбокодами, що
застосовує механізм параметричної адаптації та статистичного оцінювання каналу зв’язку.
Виклад основного матеріалу досліджень
Сформулюємо завдання параметричної адаптації системи радіозв'язку, що буде
виступати в ролі об'єкта адаптації. За основу при цьому візьмемо метод, запропонований в
[6]. Система радіозв'язку буде мати ряд адаптованих параметрів P , за допомогою яких
може здійснюватися керування її роботою: P = ( p1 , p 2 , ..., p n ) . На роботу системи зв'язку
впливає середовище, що має параметри обурення Z = ( z1 , z 2 ,..., z n ) . Вплив середовища на
об'єкт управління може бути охарактеризований за допомогою оцінюваних параметрів
E = (e1 , e 2 , ..., en ) , які будуть функцією від адаптованих параметрів та параметрів обурення:
E = f ( Z , P) .
Ціль адаптації визначає вимоги, що будуть накладатися на параметри, за якими
визначається ефективність роботи системи. Подібні вимоги задаються у вигляді обмежень на
значення, які можуть приймати оцінювані параметри Y адаптивної системи. Обмеження на
значення оцінюваних параметрів можуть бути записані або у вигляді рівностей G ( E ) = 0 , або
у вигляді нерівностей H ( E ) ³ 0 . Цільові обмеження подібного виду визначають область
припустимих керувань S , що буде являти собою кінцеву множину:
ìG( E) = 0
.
S :í
îH ( E ) ³ 0
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В процесі роботи адаптивної системи повинна виконуватися умова E Î S , що гарантує
застосування в процесі керування тільки дозволених конфігурацій системи (дозволених
керувань).
Крім обмежень, що задають область визначення S , в адаптивній системі може бути
задана умова мінімізації Q( E ) ® min , що буде забезпечувати знаходження найкращого
методу керування роботою системи зв'язку з використанням множини дозволених керувань
S:
Q( E ) ® min , P Î S .
Графічно подібний підхід до керування з обмеженнями зображений на рис. 1.

Рис. 1. Керування системою зв’язку зі встановленими обмеженнями
Наявність умови мінімізації надалі дозволить говорити про більш ефективний або менш
ефективний процес керування, тобто дасть можливість кількісно оцінити ефективність тієї
або іншої стратегії адаптації.
Процес адаптивного керування системою буде являти собою серію змін у часі
адаптованих параметрів P системи:
P0 ® P1 ® P2 ® ... ® PN .
Алгоритм пошуку оптимального рішення буде зв'язувати послідовні рішення, що
будуть отримані в процесі керування:
PN = f ( PN -1 ) ,
де f – алгоритм (стратегія) керування, що визначає перехід від стану PN -1 до стану PN .
З метою визначення множини адаптованих параметрів ТК, які можуть змінюватися в
процесі сеансу зв'язку та для подальшого розуміння запропоновано методу отримання
оцінюваного параметру для системи зв’язку з ТК, розглянемо структурну схему кодера й
декодера ТК.
На рис. 2 та 3 показані структурні схеми кодера й декодера ТК (одна ітерація), які були
отримані при паралельному з'єднанні двох компонентних кодерів та декодерів відповідно. В
якості компонентних кодів були застосовані рекурсивні згортувальні коди (РЗК) [7].

Рис. 2. Структурна схема кодера ТК
Інформаційна послідовність U розбивається на блоки довжини N символів
U = (u1 ; u 2 ; u 3 K u t Ku N ) , де t – поточний індекс, N – розмір інформаційного блоку. Далі
вона надходить на систематичний вихід кодера, а також паралельно на два РЗК, причому на
другий через блок перемежіння (П). Передбачається, що схема кодера ТК використає РЗК зі
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швидкістю 1/n виду: ( 1, g1 / g 0 , K, g n-1 / g 0 ), де g 0 - поліноміальний генератор зворотного
зв'язку, а g1 , K , g n -1 - поліноміальні генератори прямих зв'язків. У структурі кодека ТК
можуть використовуваться псевдовипадковий, S-випадковий, блоковий, діагональний та ін.
типи блоків перемежіння [8]. Послідовність на виході кодера ТК має вигляд: Y = (Y С , Y П ) .
Де Y C = U – систематичний вихід кодера, а Y П = (Y П1 , Y П2 ) – перевірочний вихід кодера ТК.
При цьому Y П1 = (Y П11 , K, Y П1v ) – перевірочний вихід першого РЗК, Y П2 = (Y П21 , K, Y П2v ) –
перевірочний вихід другого РЗК, v – загальна кількість перевірочних символів кожного РЗК
кодера ТК. Мультиплексор необхідний для регулювання швидкості кодування відповідно до
матриці перфорації [7].
Декодер ТК складається із двох декодерів, двох блоків перемежіння (П) і двох блоків
деперемежіння (Д) [7]. Кожен декодер використає “м'який” вхід й “м'який” вихід (SISO (soft
input-soft output)).

Рис. 3. Структурна схема декодера ТК
На

надходить
послідовність
символів
)
X= ( Lc X , Lc X =
–
для
першого
декодера,
де
П1
П11
П1v
П2
С2
П 21
П 2v
X= ( X
, K, X
) , відповідно
Lc X )= ( Lc xt , Lc xt , K , Lc x t )
– для
П2
П21
П2v
другого декодера, де X = ( X , K, X ) . X C1 = X C , X C2 – послідовності систематичних
символів після застосування відповідної операції перемежіння. X П1 , X П2 – послідовність
перевірочних символів. v – кількість поліноміальних генераторів прямих зв'язків РЗК. Lc –
параметр канальної “надійності” [7].
Кожен декодер обчислює функцію правдоподібності L1 ( ytС ), L2 ( ytС ) , після цього –
“зовнішню” інформацію: L1e ( ytС ), L2e ( ytС ) , використовуючи основні алгоритми декодування ТК
[9, 10]. З виходу блока перемежіння “зовнішня” інформація першого декодера
2
С
використається в якості апріорної для другого декодера – La ( y t ) . “Зовнішня” інформація
1

декодери

С1

П1

1

( Lc x tС1 ,

та

2

Lc x tП11 ,

2

(рис.

3)

K , Lc x tП1v )
X 2= ( Lc X С 2 ,

С

другого декодера даної ітерації Le ( yt ) після операції деперемежіння (Д) використовується в
якості апріорної для першого декодера наступної ітерації.
Контроль стану системи (отримання оцінюваних параметрів E ), як показано на рис. 4,
можливо здійснювати декількома методами:
1. Безпосередньо оцінюючи параметр сигнал-шум ( Eb / N 0 ) шляхом аналізу
дисперсії прийнятих канальних відліків.
2. Проводити непряму оцінку впливу каналу шляхом аналізу результатів процесу
декодування.
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Рис. 4. Оцінка роботи ПРС на прийомній стороні
Оцінка впливу каналу (отримання параметрів обурення Z ) може відбуватися шляхом
аналізу дисперсії прийнятих канальних відліків [13]. По отриманому чисельному значенню
дисперсії, проводиться оцінка параметру Eb / N 0 . Після того, як процес обробки інформації
на декодері буде завершений, канальна інформація буде уточнена (декодер виконає
корегування інформаційних біт), що дасть можливість уточнити значення Eb / N 0 для
наступного послідовного декодера і т. д.
В якості методу оцінки другого типу (отримання оцінюваного параметру E – оцінка
роботи підсистеми декодування) пропонується наступний підхід, придатний для процесу
ітеративного декодування.
Для відновлення інформаційної послідовності декодер ТК використовує ітеративне
декодування. Процес ітеративного декодування являє собою послідовну обробку канальних
даних з врахуванням апріорної інформації (рис. 3). Таким чином, вихід кожного
послідовного декодера є функцією від канальних даних і значень апріорної інформації:
y C = f ( LC X , La ) ,
де La – апріорна інформація щодо значення інформаційного біта, отримана на попередньому
кроці декодування, LC X – рішення щодо, значення інформаційного біта, яке було прийняте
на основі канальних даних. Перший аргумент цієї функції для кожного декодера буде
залишатися константою, а другий буде змінюватися від одного послідовного декодера до
іншого.
Від’ємне значення величини La буде схиляти кінцеве рішення про значення біта до “0”,
позитивне – до “1”. Якщо для деякого інформаційного біта в процесі декодування було
прийняте остаточне рішення про його значення, то надалі величина La цього біта не буде
змінювати знак, а буде лише зростати по модулю. Якщо підрахувати кількість змін знаку
апріорної інформації на декодері при переході La ® Le , то можна отримати кількісну
характеристику для ефективності процесу декодування.
Позначимо кількість змін знака при перетворенні величини La в Le на послідовному
декодері як cs (change of sign). Кількість змін знака на i -му послідовному декодері j-ї
ітерації декодування – cs ij . Значення величини буде обчислюватись, як сумарна кількість
змін знака при переходах La ® Le для всіх N інформаційних біт, що обробляються i -м
декодером j-ї ітерації ТК.
В результаті моделювання [14] було встановлено, що при обробці блоку інформаційних
біт довжини N величина cs може приймати значення в інтервалі від 0 до N / 2 .
Виключенням з правила буде перший декодер. Для нього значення величини cs завжди
береться рівній N по причині того, що до початку процедури декодувания значення La для
всіх інформаційних біт нульові, тобто не прийняли ні позитивного, ні негативного значення.
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Як зазначалося раніше, декодування є ітеративним процесом, протягом якого
відбувається поліпшення результату. Для величини cs поліпшення результату буде
проявлятися в тому, що послідовність значень cs буде умовно спадаючим числовим рядом.
«Умовно» тому, що в загальному випадку числова послідовність буде спадаючою, але
наступний її елемент не завжди може бути меншим попереднього.
Якщо величина cs набула нульового значення, то можна казати, що на даному декодері
для кожного інформаційного біта прийняте чітке рішення, інакше – рішення щодо значення
деяких біт ще не прийняте, однак може бути прийняте на наступних послідовних декодерах.
Помилковість (fallacy) роботи всієї підсистеми декодування, позначимо як F . Ця
величина може бути визначена, як сума величин cs по всіх послідовних декодерах.
I

2

F = åå cs ij ,
j =1 i =1

де I – кількість ітерацій декодування.
Зміст величини F в тім, що вона характеризує правдоподібність даних, отриманих при
декодуванні блоку. Чим менше чисельне значення F , тим достовірніше був декодований
блок даних.
В роботі підсистеми декодування можливі два крайніх випадки:
1. Канал передачі не впливає завадами на передану інформацію, або вплив настільки
малий, що ним можна знехтувати.
2. Канал передачі впливає на передану інформацію в такий спосіб, що коректне
декодування стає неможливе.
В першому випадку величина F буде приймати своє найменше значення, що чисельно
буде дорівнювати кількості переданих інформаційних біт:
F ( -) = N .
Ця ситуація відповідає випадку, коли прийнята послідовність була успішно декодована
на самому першому послідовному декодері першої ітерації.
В другому випадку величина F буде приймати своє найбільше значення, що може бути
обчислене в такий спосіб:
N
F ( + ) = (2 I + 1) .
2
Значення параметра F для реального процесу ітераційного декодування буде приймати
значення в інтервалі між двома граничними значеннями: F ( - ) £ F £ F ( + ) . Оцінку
запропонованої для аналізу величини F слід проводити наступним чином. По-перше,
аналізується значення величини cs на останньому декодері. Якщо воно нижче деякого,
наперед встановленого граничного рівня, то процес декодування вважається таким, що
завершений успішно. По-друге, отримане в цьому випадку значення величини F може бути
порівняно з аналогічними значеннями для успішно завершених процесів декодування. Більш
якісним буде той процес, значення величини F для якого буде меншим.
*
На практиці зручніше використати величину F , отриману від F , що є нормованим
вираженням помилковості й обчислюється в такий спосіб:
F* =

F - F ( -)
F

(+ )

-F

( -)

× 100 % =

F-N
× 100 % .
N (I - 0,5)

*

Для величини F значення в 100% відповідає абсолютній неефективності, а 0 % –
абсолютної ефективності підсистеми декодування при обробці інформаційного блоку.
Специфіка об’єкта адаптації (система радіозв’язку з ТК) буде визначати адаптовані
параметри P , за допомогою зміни яких можна буде проводити адаптивне керування. До
подібних параметрів адаптації можна віднести:
–

поліноміальні генератори РЗК;
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–

довжину вхідного блоку даних;

–

тип використовуваного блока перемежіння;

–

швидкість кодування;

–

матрицю перфорації;

–

кількість ітерацій декодування.

Для вищенаведеної структури ТК адаптація буде впливати на ряд показників системи
зв’язку, як це вказано в табл. 1.
Таблиця 1
Адаптовані параметри в системах зв'язку з ТК
Адаптований параметр
Збільшення кількості
станів компонентного
коду
Зменшення швидкості
кодування
Збільшення кількості
ітерацій декодування
Застосування матриці
перфорації з метою
збільшення сумарної
швидкості кодування
Використання більш
простих методів
перемежіння
Зменшення розміру
інформаційного блоку
для передачі

Апаратні ресурси
Час
Пам’ять даних
декодування
декодеру

Ймовірність
бітової
помилки Pb

Швидкість в
каналі Rc

Зменшується

Не змінюється

Збільшується

Збільшується

Зменшується

Зменшується

Збільшується

Збільшується

Зменшується

Не змінюється

Збільшується

Не змінюється

Збільшується

Збільшується

Не змін.

Не змінюється

Збільшується

Не змінюється

Зменшується

Не змінюється

Збільшується

Не змінюється

Зменшується

Зменшується

Як можна бачити, в таблиці наведений лише напрямок зміни того чи іншого параметра
радіосистеми системи передачі даних. Кількісна зміна ймовірності бітової помилки наведена
в [7].
Особливістю процесу адаптаціє в системах зв’язку є те, що перепрограмований декодер
повинен здійснювати свою перебудову синхронно з підсистемою кодування.
Метою адаптації в ПРС є підтримка наперед заданої ймовірності бітової помилки при
передачі інформації з максимальною швидкістю [11, 12]. Принцип дії процесу адаптації
показаний на рис. 5.

Рис. 5. Принцип дії адаптивної системи
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Зміна параметрів ПРС буде відбуватися залежно від стану в каналі зв'язку і його впливу
на об’єкт управління. Відповідно до такого визначення, однією з найбільш важливих
підсистем адаптивної системи передачі інформації є пристрій контролю стану в каналі, який
умовно можна розділити на пристрій ідентифікації та пристрій прийняття рішення.
При побудові систем з вирішальними зворотними зв’язками (рішення про успішність
передачі приймається на стороні прийому) оцінці будуть підлягати параметри системи на
стороні прийому.
Розглянемо прості випадки систем з автоматичним керуванням, які можуть бути
реалізовані на основі двох запропонованих методів оцінки.
У випадку, коли відомий тип завади, що діє в каналі, можливо виконати корекцію
канального відліку на величину, що буде залежати від інтенсивності завади. Подібний метод
в теорії управління відомий як принцип компенсації [12]. Цей приклад використовує перший
метод оцінки впливу середовища, який застосовується до початку процесу декодування.
Структура системи радіозв’язку з компенсацією показана на рис. 6.

Рис. 6. Система з компенсацією
Особливістю компенсації в системах з ТК буде те, що при ітеративному декодуванні
оцінка інтенсивності шумової завади сама буде уточнюватися, як було сказано вище. Разом з
нею буде підлягати уточненню й додаткова величина – канальна “надійність”, яка буде грати
роль фактора, що коректує канальну інформацію.
Прикладом використання другого розглянутого методу оцінки може бути система,
показана на рис. 7, яка використовує інформацію про коливання знаку апріорної інформації
для прийняття рішення про ретрансляцію інформаційного пакета.

Рис. 7. Система з вирішальним зворотнім зв’язком
Як можна бачити, обидві наведені системи з автоматичним управлінням можна
використати спільно, для отримання системи, адекватної рис. 4, яка буде працювати з
врахуванням як параметрів обурення ( Z ), так і оцінюваних параметрів ( E ).
В системах радіозв’язку, які працюють в умовах високих завад, такі, як системи з ТК,
рішення про адаптацію повинно мати на це вагомі підстави для виключення небажаних
комутацій в системі, які будуть зменшувати ККД. Для систем, що працюють в умовах
складних змін в робочому середовищі, неможливо точно визначити моменти дії зовнішніх
впливів. До таких систем можна віднести системи радіозв’язку, які працюють в умовах
високих завад. В цьому випадку додатковою інформацією для уточнення оптимального
закону управління можуть стати статистичні дані про об’єкт управління.
Задача керування, що використовує результати обробки статистичних даних про об'єкт
керування, згідно [14], формулюється в такий спосіб: за результатами обробки статистичних
даних уточнити апріорні дані про об'єкт керування (чи варто змінювати конфігурацію
системи передачі або залишити її незмінною). За уточненими даними побудувати новий
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закон керування (фактично, одержати систему зв'язку нової структури або з новими
параметрами), оптимізуючи процес роботи системи з заданим критерієм якості. Наведений
нижче приклад при оцінці стану об’єкта використовує статистичний метод.
Розглянемо простий приклад системи з адаптацією, яка має один адаптований
параметр P , один оцінюваний параметр E , один параметр обурення Z . В якості
адаптованого параметру була вибрана швидкість турбокоду, яка могла змінюватись шляхом
включення додаткових перевірочних біт: P = (R) . Аналіз ефективності роботи підсистеми
буде ґрунтуватися на основі оцінюваного параметру F * , метод обчислення якого був
наведений вище. E = ( F * ) . У випадку каналу з АБГШ, що розглядається, множина Z буде
складатися з єдиного елемента, який буде характеризувати відношення сигнал-шум
Z = (Eb / N 0 ) . Єдиним цільовим обмеженням, заданим у вигляді нерівності ( H ), буде
знаходження оцінюваної величини нижче деякого граничного рівня: F * < F *гр .
В подальшому, використалися бітові блоки довжини 400. Метод перемежіння –
псевдовипадковий. Компонентні коди були отримані з використанням поліноміального
генератора (5/7). При декодуванні використався наближений MAX-LOG-MAP метод. Процес
декодування складався з 5 ітерацій. Буфер для знаходження середнього містив 8 елементів.
Як показав процес моделювання, аналіз ефективності роботи підсистеми декодування
не може виконуватися на підставі розгляду одного значення параметра F * . Це пов'язане з
тим, що дані в каналі передачі спотворюються випадковим чином, тобто миттєве значення
F * може не збігатися з реальним значенням цього параметра для поточної конфігурації
системи передачі. Особливо це актуально при високому рівні завад. Особливо сильна
відмінність між середнім та миттєвим значенням (зростання дисперсії оцінюваної величини)
буде проявлятися при високому рівні завад в каналі (рис. 8).

а)

б)
Рис. 8. Mиттєві значення величини F (нормованої) в умовах різних значень параметра
обурення Eb / N 0 : а) високого – 2 дБ та б) низького – 0 дБ
*

Оцінювана величина F * має позитивну кореляцію з кількістю помилок на стороні
прийому, однак коефіцієнт лінійної кореляції між двома змінними не буде сталим, а буде
залежати від інтенсивності завад в каналі. Залежність коефіцієнта лінійної кореляції від
порядкового номера послідовного декодера при різному значенні інтенсивності завад
показана на рис. 9.
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Рис. 9. Кореляція оцінюваної величини та кількості помилок
При високому (для ТК) значенні Eb / N 0 в 2 дБ процес декодування наближається до
ідеального. Це призводить до того, що виправлення помилок відбувається лише на перших
послідовних декодерах, після чого всі помилки були виправлені. Цьому випадку відповідає
високе середнє значення коефіцієнта кореляції та відсутність її коливань в процесі
декодування. Середнє значення коефіцієнта при цьому склало ρ = 0,96.
При значенні E b / N 0 в 1 дБ процес декодування триває значно довше: помилки
реєструються майже на всіх послідовних декодерах. Коефіцієнт кореляції вже не збігається
до одиничного значення, але знаходиться на порівняно високому рівні. Середнє значення
коефіцієнта складає ρ = 0,98.
При значенні Eb / N 0 в 0 дБ процес декодування є незадовільним: залишаються
невиправлені помилки. Для коефіцієнта кореляції це проявляється в низькому середньому
значенні – ρ = 0,65, при тому, що ρ = 0,5 – найгірше можливе в цьому випадку значення. Крім
цього дисперсія оцінюваної величини F * значно зростає.
Простіше кажучи, при високому рівні завад декодер не тільки не може коректно
декодувати передану послідовність, але й не може чітко визначити кількість помилок. Чим
вище рівень завад, тим більш неточним буде це визначення. Стосовно оцінюваної величини
F * це буде проявлятися в збільшенні дисперсії.
З метою подолання впливу випадкових процесів в каналі можна застосувати
*
статистичний метод і розглядати не одиничне значення F , а середнє, одержане над
вибіркою розміром k. Середнє значення оцінюваної величини буде обчислюватися за
аналогією з математичним очікуванням:
k

F* =

åF
i =1

*

i

.
k
У цифровій обробці сигналів подібна операція по знаходженню середнього значення
носить назву плавного усереднення [16]. Для знаходження плавного середнього розглянутої
точки необхідно знайти середнє арифметичне її й k - 1 попередніх точок.
На рівні реалізації для системи з одним адаптованим параметром параметрична
адаптація може бути представлена у вигляді двох дій: зміна вектора конфігурації з
підвищенням складності системи та зміна вектора конфігурації зі зниженням складності
системи.
Підвищення рівня складності буде відбуватися в тому випадку, коли поточне значення
величини F * перевищує граничне, встановлене для цієї величини. Ця зміна може відбутися в
результаті зміни інтенсивності завади в каналі. Наприклад, коли разом з тепловим шумом
Eb
N 0 починає діяти шумоподібна завада G j , тобто величина
= h 2j зменшується.
N0 + G j
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*

Граничне значення Fгр для величини F * вибирається користувачем з міркувань того, якого
роду інформація буде передаватися з використанням системи. Результатом підвищення рівня
складності стане зменшення величини F * , яка після комутації не повинна перевищувати
граничного значення (рис. 10).

Рис. 10. Реакція системи (знизу) на підвищення рівня завад (згори)
Зважаючи на інерційність системи, що обумовлена наявністю буфера для згладжування
оцінюваної величини, система починає реагувати на зміну стану в каналі з деяким
запізненням. Так, в наведеному прикладі від моменту початку зміни стану в каналі до
моменту реєстрації системою цієї події минуло 484 мс (кожен новий відлік з’являвся в
середньому через 40 мс). Після цього система починає працювати з застосуванням нової
конфігурації, яка показує краще значення оцінюваної величини. Загальний час комутації,
після якого оцінювана величина повернулася до встановленого інтервалу, склав 827 мс.
З метою того, щоб унеможливити декілька переключень системи під час зміни стану в
каналі, в момент початку однієї комутації всі інші будуть на деякий час заблоковані.
Очевидно, що час блокування повинен перекривати час, що потребує переключення системи
з одного наявного рівня на інший.
Зниження рівня складності є зворотною операцією стосовно підвищення. Ця дія може
виконуватися в тому випадку, коли передача даних задовільна настільки, що застосування
більше простої конфігурації не призведе до перевищення F * гр . Підстави для зниження рівня
складності можуть бути наступні:
1. По аналогії з випадком підвищення, зниження варто виконувати в тому випадку,
якщо середнє значення помилковості буде нижче наперед встановленого граничного рівня;
2. Якщо протягом відрізку часу, обумовленого користувачем, процес декодування
протікав задовільно, то це дає підстави вважати, що співвідношення сигнал-шум в каналі не
змінювалося, в результаті чого можна спробувати застосувати більш просту реалізацію
підсистеми декодування.
У випадку, якщо зниження рівня складності призвело до небажаних наслідків і поточне
*
значення F * стало перевищувати Fгр , то надалі рівень складності буде підвищений на
загальних підставах.
Кількість рівнів складності системи l буде функцією від того, наскільки сильно
величина h 2j піддається змінам. У розглянутій моделі системи зв'язку зміна параметру h 2j
буде характеризувати «агресивність» в каналі зв'язку – A, що може бути обчислена як
дисперсія оцінюваної величини:
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å (F
k

A=

i =1

*

- Fi *

)

2

.
k -1
Виходячи з цього, число рівнів складності повинно бути функцією від «агресивності»
l = f ( A) . Іншими словами, якщо співвідношення сигнал-шум в каналі змінюється плавно, то
система може дозволити собі мати багато рівнів складності для плавного настроювання, що
забезпечить знаходження оптимального співвідношення швидкості передачі до складності
декодування.
Множина рівнів складності може бути представлена графічно. На рис. 11 по осі абсцис
відкладається оцінювана величина, по осі ординат – величина, що адаптується.

Рис. 11. Простір станів системи з адаптацією
В наведеному прикладі система має одну оцінювану величину, після розгляду якої
робиться висновок про її стан, та одну адаптовану величину, при зміні якої відбувається
перехід системи до нового стану. В загальному випадку величин, як першого так і другого
типу, може бути довільна кількість. Кожному значення величини, що адаптується (в
запропонованому прикладі це швидкість кодування), відповідає значення оцінюваної
*
*
величини, що є функцією від інтенсивності впливу каналу: F1 = f (h 2j ) , F2 = f (h 2j ) ,
*

F3 = f (h 2j ) . Принцип роботи системи зі зміною станів полягає в тому, що робоче значення
величини F * повинно відповідати одному з допустимих станів, тобто F * Î {F1* , F2 * , F3*} при
*

*
умові того, що F * < Fпор
. Завдяки тому, що значення Fi є функціями від h 2j , при зміні стану

в каналі деякі значення Fi можуть відповідати умові F * ³ Fгр* . В цьому випадку число
допустимих станів системи звужується, що може стати причиною зміни поточного стану
системи, якщо він увійде до числа незадовільних (рис. 11).

Рис. 11. Зміна поточного стану системи
Подальша розробка стратегії адаптації полягає у виборі множини величин, що будуть
підлягати адаптації (формувати множину P ), їх обґрунтуванню та розробці такої стратегії
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зміни станів системи під дією зовнішнього впливу, яка б забезпечила задану якість роботи
системи при заданих обмеженнях ( G та H ).
Висновки та перспективи подальших досліджень
1. В роботі представлений метод контролю стану системи радіозв’язку з
турбокодами, застосування якого в адаптивній ПРС дозволить здійснити її перестройку при
зміні стану каналу зв’язку.
2. Для подальшої розробки адаптивної системи з турбокодами необхідно
проаналізувати фіксований набір конфігурацій системи, між якими будуть відбуватися
комутації, а також розробити стратегію поведінки адаптивної системи в просторі станів.
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БЕЗПРОВІДНІ ЧАРУНКОВІ МЕРЕЖІ

Розглядається новий клас безпровідних, так званих, чарункових мереж. Представлено архітектуру,
принципи побудови і сфери застосування даних мереж, а також особливості їхнього використання в системах
військового зв’язку.

Безпровідний доступ останнім часом отримує велику популярність як у стільникових
мережах зв’язку, так і в безпровідних локальних мережах WLANs (wireless local area
networks), що, звичайно, асоціюються із сімейством стандарту IEEE 802.11 (названого
популярно Wi-Fi). Одна із найпомітніших тенденцій останніх років у Європі – надзвичайно,
швидкий ріст безпровідних мереж, підкріплюваний споживчим попитом на ноутбуки з
вбудованою підтримкою Wi-Fi.
Дані технології (зовсім різні за принципами побудови) призначені для забезпечення
зв’язності між абонентами і можуть знайти застосування значній кількості додатків. Однак
перетворення Wi-Fi у діючий інструмент корпоративної комунікації і, справді, масову
технологію обміну даними ставить перед розробниками серйозну проблему „безшовного”
міжмережевого роумінгу. Ця проблема вирішується в рамках чарункової (mesh) архітектури і
саме з її впровадженням аналітики зв’язують черговий виток росту безпровідних мереж [1, 2].
Стільникові мережі (рис. 1) при відносно великому покритті забезпечують відносно
невисоку швидкість передачі інформації. Навіть третє покоління мереж 3G забезпечує
відносно невисоку швидкість передачі даних (не більш 2 Мб/c) у порівнянні зі швидкостями
в безпровідних локальних мережах (більш 50 Мб/c для протоколів IEEE 802.11a, IEEE
802.11g і інших подібних рішень). З іншого боку WLANs здебільшого мають менше
покриття і, відповідно, обмежують мобільність абонентів. Крім цього, для збільшення
покриття WLANs необхідна побудова відповідної провідної магістралі.
Безпровідні мережі
Однострибкові
Стільникові
мережі

Багатострибкові (MANET)

Безпровідні локальні (WLAN)
та міськи мережі (WMAN)

Безпровідні
сенсорні мережі

Безпровідні чарункові
мережі (WMN)

Рис. 1. Класифікація безпровідних мереж

Безпровідні міські мережі WMANs (wireless metropolitan local area networks), засновані
на сімействі стандартів IEEE 802.16, частково усувають дані недоліки і забезпечують високу
швидкість передачі з гарантованою якістю обслуговування значній кількості користувацьких
баз (до десятків миль між базовими станціями). Основний недолік WMANs – це відсутність
(на сьогодні) підтримки мобільності і необхідність прямої видимості (якщо користувач не
має зв’язності прямої видимості з базовою станцією WMANs, то і малоймовірне одержання
даного сервісу). Звичайно через високу щільність перешкод (споруджувані багатоповерхівки
або дерева) більше половини користувачів потенційно не можуть забезпечити радіозв’язок
прямої видимості. Крім того, устаткування базових станцій досить складне і вимагає значних
фінансових витрат.
Безпровідні чарункові мережі (БЧМ) або wireless mesh networks (WMN) потенційно
виключають більшість з наведених недоліків і при цьому забезпечують дешевий
безпровідний доступ до Інтернет для фіксованих і/або мобільних абонентів (діючий
протокол безпровідних чарункових мереж – IEEE 802.11s). На рис. 2 представлено типовий
варіант побудови БЧМ, що складається з безпровідних маршрутизаторів (meshмаршрутизаторів), шлюзів та абонентів. Для підключення до Інтернет (провідної мережі)
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достатньо одного шлюзу. Кожен абонент оснащений радіоустаткуванням для зв’язку з meshмаршрутизаторами.
Інтернет
Маршрутизатор-шлюз

Безпровідна
магістраль

Стаціонарний
абонент

Мобільні
абоненти

Безпровідний маршрутизатор
Рис. 2. Варіант чарункової мережі

Мesh-маршрутизатори утворюють безпровідну магістраль чарункової мережі і
забезпечують динамічну маршрутизацію пакетів між собою. Мesh-маршрутизатори
фактично є стаціонарними вузлами (зазвичай, монтуються на видимих ділянках дахів
будинків – рис. 3).

Рис. 3. Приклад БЧМ

Устаткування mesh-маршрутизаторів відрізняється від устаткування абонентів
наступними основними характеристиками: велика потужність передачі, наявність декількох
приймально-передавальних пристроїв і антен, підтримка декількох безпровідних протоколів,
відсутність обмежень на споживану потужність, реалізація протоколів маршрутизації та ін. У
загальному випадку архітектура чарункової мережі ієрархічна і представлена наступними
елементами:
– верхній рівень – шлюзи (специфічні маршрутизатори), зв’язані з Інтернет
високошвидкісними провідними каналами;
– середній рівень – магістральна мережа стаціонарних безпровідних маршрутизаторів;
– нижчий рівень утворюють собою стаціонарні або мобільні користувачі, зв'язані в
чарунці з безпровідним маршрутизатором (у загальному випадку, абоненти, також можуть
виступати в ролі маршрутизаторів, тобто, можуть передати дані один через одного –
фактично утворити мережу типу MANET, Mobile Ad-hoc Networks).
Алгоритм обміну інформацією полягає в наступному. При необхідності передачі meshабонентом даних адресата (mesh-абонентові або шлюзові), що не знаходиться з ним у
безпосередній зоні радіозв’язності, пакет передається найближчому mesh-маршрутизаторові.
Далі пакет (відповідно до прийнятого протоколу маршрутизації) передається за маршрутом
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безпровідної магістралі доки не досягне mesh-маршрутизатора, що має радіозв’язність з
адресатом, який і передасть пакет адресатові.
Звичайним способом організації безпровідних чарункових мереж є використання в
радіоканалах окремих стандартів (для зменшення перешкод) між маршрутизаторами
магістралі і каналами „маршрутизатор-абонент”. Наприклад, стандарт IEEE 802.11a може
бути використаний для каналів магістралі, а стандарт IEEE 802.11b для зв’язку між
абонентом і маршрутизатором.
БЧМ надають можливість перейти від локалізованих осередків доступу до цілком
безпровідних зон, що охоплюють будинок (кампус) або навіть місто. Мережні архітектори і
системні інтегратори одержують безпрецедентну свободу і гнучкість в інсталяції
високопродуктивної мережі в рекордно короткий час. При цьому відсутність проводки
істотно знижує вартість і спрощує поточні операції з налаштування.
Відсутність додаткових вимог до БЧМ (за винятком маршрутизації) пояснює гнучкість
і багатоваріантність їхньої побудови. Наприклад, доступ до Інтернет може бути провідним,
або безпровідним (типу крапка-крапка або крапка-багатокрапка). Користувачі можуть
входити до мережі внутрішніми безпровідними каналами, використовуваних для зв’язності
мобільних абонентів або використовувати інші технології (мережі Wi-Fi, стільникові,
WiMax, MANET, сенсорні) і працювати з різними додатками (рис. 4).
Інтернет
Стаціонарний
абонент

Маршрутизатор-шлюз

Мобільний
абонент

Безпровідний
маршрутизато
р
Магістраль

MANET
Базова
станція

WiМах сеть

Базова
станція

Осередок
доступу
доступа

Wi-Fi
мережа

Чарункова

Сенсорна
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Рис. 4. Варіант побудови гібридної чарункової мережі

Характеристики БЧМ (одні з них властиві чарунковими мережам, інші розширюють
поняття гібридних MANETs [1 – 3]):
Безпровідність. БЧС, з одного боку, обмежена в дальності передачі через згасання при
поширенні радіохвиль, потенційно має високу величину помилок і втрат пакетів; з іншого
боку – забезпечує мобільність абонентів.
Багатострибковість. Звичайна безпровідна мережа збільшує покриття мережі за
рахунок збільшення потужності передачі або додаванням додаткових осередків доступу. На
противагу, вузли БЧМ, використовуючи багатострибкову маршрутизацію, передають дані
без збільшення радіусу передачі.
Надмірність. Безпровідна магістраль формує чарункову мережу. Це забезпечує
додаткові канали (маршрути) між mesh-маршрутизаторами, mesh-шлюзами і meshабонентами. Відмовлення каналу або вузла не приводить до відмовлення в передачі
повідомлення.
Мобільність. У загальному випадку mesh-маршрутизатори і mesh-шлюзи також можуть
бути мобільними. У цьому випадку БЧМ фактично стає дворівневою мережею MANET
(проблеми керування якої описані в [3]). На відміну від MANETs чарункові мережі мають
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визначену ієрархічну архітектуру. Меsh-шлюзи і mesh-маршрутизатори формують
квазистатичну магістраль, не обмежені в потужності передавачів і продуктивності
процесорів, можуть оснащуватися декількома прийомопередавачами. Абонент, що не
реалізує функції маршрутизації, може бути впроваджений у БЧМ без всяких обмежень (на
противагу MANETs, де всі вузли повинні виконувати функції маршрутизатора).
Завдяки своїм особливостям чарункові мережі можуть бути використані в різних
сферах.
Широкосмуговий доступ до Інтернет.
Поки ще значна кількість користувачів не має можливості підключитися за допомогою
кабелю або DSL-каналам до Інтернет. Рішення – використовувати БЧМ. Так у Європі
публічний доступ до Інтернет поки надають кілька міських БЧМ, у США ця послуга значно
більш розвинена. У Москві продовжується будівництво чарункової мережі стандарту Wi-Fi,
що нараховує більш 6 тис. базових станцій.
Мережі селищ. Локальні мережі стрімко сягнули за межі великих міст, де конкуренція
дуже велика. Багато Інтернет-провайдерів зайнялися підключенням коттеджних і дачних
селищ, де безпровідне підключення є єдино рентабельним способом підключення клієнтів.
Аналогічна ситуація в регіонах з малоповерховою забудовою, коли тягти кабель у кожен
будинок з декількома квартирами просто не вигідно.
Мережі приміщень, підприємств. Для одержання покриття з використанням протоколу
802.11 потрібна значна кількість осередків доступу, які, у свою чергу, зв’язані Ethernet
мережею. Чарункові мережі дозволяють забезпечити зв’язність осередків доступу без
прокладання кабелю.
Гетерогенні мережі чарункової топології, що поєднують велику кількість безпровідних
датчиків і порівняно небагато осередків доступу з кабельними каналами можуть стати
практичним і економічно вигідним рішенням на підприємствах. Об’єднання датчиків у
мережу дозволить автоматизувати збір даних і скоротити витрати на ручний збір даних.
Створення кабельних мереж було б непрактично і дорого. Орендовані приміщення є гарним
прикладом доцільності розгортання БЧМ.
Домашні мережі. У даному середовищі істотною перевагою використання чарункової
мережі є її здатність підтримувати додатки, що вимагають великої пропускної здатності
(наприклад, для передачі відеовисокого чіткості). Використання БЧМ в домашніх умовах
допоможе зв’язати настільний ПК, ноутбук і кишенькові комп’ютери, телевізійні приймачі
високого дозволу, програвачі DVD, ігрові приставки, відеокамери та інші побутові
електронні пристрої без необхідності прокладання кабелів, установки мережних розеток та
спеціального налаштування пристроїв.
Міські мережі. У міському середовищі з неоднорідним покриттям або в
корпоративному середовищі з різним типом устаткування БЧМ вирішує також проблеми
взаємодії різних безпровідних мереж (а також провідних і безпровідних мереж). У більшості
випадків впровадження БЧМ усуває необхідність прокладання магістральної лінії зв'язку.
Звичайно, в містах і мегаполісах екстренні служби використовують власні, закриті
комунікаційні системи, що працюють на різних радіочастотах. У результаті стихійного лиха
дані радіосистеми не дозволяють співробітникам таких служб зв’язуватися один з одним. У
випадку функціонування на території міста БЧМ, співробітники всіх екстренних служб
зможуть підключати до даної єдиної мережі свої комунікаційні пристрої.
Доступ мобільних абонентів. Третє покоління мереж 3G забезпечить відносно високу
швидкість передачі даних (від 2 Мб/із для стаціонарних користувачів і 144 Кб/із для
високомобільних користувачів). Однак для їхнього розвитку потрібен ще не один рік. Це
означає, що користувач поки має можливість передачі зі швидкістю 19.2 Кб/з (з обліком
GPRS 20 – 30 Кб/з або теоретично 171.2 Кб/с). Впровадження БЧМ дозволить вже зараз
одержати більш високі швидкості передачі при відсутності одержання додаткових ліцензій і
незначних інвестицій.
Чарункові мережі комунальних служб. В якості вузлів виступають вузли (лічильники)
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електроенергії, газу і води в одній мережі. Лічильники утворюють керовану через шлюз
безпровідну чарункову мережу, що має здатність самоорганізовуватись та
самовідновлюватись безпровідну чарункову мережу, яка керується через шлюз. Вузли
періодично передають у шлюз накопичені дані. Один шлюз може підтримувати до тисячі
приладів обліку. Збереження даних у кожнім вузлі, автоматична синхронізація часу і
реорганізація мережі в обхід порушених каналів зв’язку дозволяють одержати надійне,
потужне, економічне й відмовостійке рішення для обліку витрати ресурсів.
Чарункові мережі військового застосування. Наприклад, чарункові тактичні сенсорні
мережі (крихітні сенсори, оснащені прийомопередавачами з функціями маршрутизації).
Кожен сенсор забезпечує безпровідну передачу інформації із сенсорної мережі (наприклад,
координати танка), командуванню для її аналізу й ухвалення рішення.
Перспективна тактична мережа буде представляти сукупність 3-х рівневих MANET і
протоколи чарункових мереж також можуть знайти своє застосування [4]. На рис. 5
представлений варіант застосування чарункову мережі для організації обміну інформацією в
тактичній ланці управління. Командно-штабні машини (крім комплекту КХ, УКХрадіозасобів) будуть оснащені безпровідними маршрутизаторами, що створюють
високошвидкісну магістраль. Військовослужбовці одержують доступ до даної мережі по
радіотерміналах.
КШМ
Wi-Fi
Wi-Fi

Безпровідний
маршрутизатор - КШМ
Маршрутизатор

КШМ

Пункт
управління

Рис. 5. Варіант застосування чарункових мереж в тактичної ланці

Переваги.
Невисока вартість інвестицій. Технологія чарункових мереж створює перспективи
розгортання безпровідного середовища, що не вимагає особливого планування архітектури.
В результаті створення безпровідної мережі стає дешевшим в порівнянні з традиційними
WLAN. Установка і підключення точки доступу обходиться в суму менш 500 дол. Тому,
БЧМ, викликають великий інтерес муніципалітетів і інших організацій, що мають
обмежений бюджет.
Значне покриття користувачів. Завдяки багатострибковій маршрутизації не потрібна
наявність прямої зв’язності між абонентом і базовою станцією.
Швидке розгортання і масштабування. Новий абонент може бути підключений до
БЧМ за кілька хвилин замість місяців, необхідних для побудови нової кабельної мережі.
Тому, БЧМ, знайдуть своє застосування на виставках, конференціях та ін.
Живучість. БЧМ, звичайно, використовує кілька шлюзів для підключення до Інтернет,
маршрутизатори забезпечують децентралізовану побудова і підтримку маршрутів у
залежності від ситуації на мережі. Особливість чарункової мережі – відсутність центру
керування, можливість самоорганізації і самоадаптації відповідно до змін в параметрах
середовища (автоматичне фігурування та реконфігурування).
Висока пропускна здатність. Фізичні властивості безпровідних каналів такі, що на
більш коротких відстанях пропускна здатність мережі вища. Одним зі способів підвищення
пропускної здатності мережі є передача даних через декілька ретрансляторів, що знаходяться
на малих відстанях. Тому, БЧМ, може забезпечити підвищення пропускної здатності мережі
(вимагаючи меншу потужність передавача і задовольняючи при цьому всі законодавчі
норми, що обмежують максимальну потужність передавачів).
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Просторовий поділ є ще однією перевагою БЧМ в порівнянні з однострибковими
мережами (пристрої спільно використовують однин осередок доступу). У БЧМ безліч
пристроїв можуть підключатися одночасно через різні вузли. Малі відстані передачі даних у
БЧМ дозволяють зменшити вплив перешкод і дозволяють здійснювати одночасну передачу
просторово розділених потоків даних.
Інтелектуальність інтегрована безпосередньо в БЧМ і забезпечує автоматизацію
процесу адміністрування й оперативного керування мережею. При включенні осередку
доступу, вона автоматично виявляє інші та „з’ясовує” свою роль у мережі. Це виключає
необхідність ручного адміністрування мережі і відіграє важливу роль для оперативного
розгортання устаткування. Як тільки мережа запускається в експлуатацію, вона починає
автоматично керувати своєю роботою.
Проблеми створення і розвитку.
Незважаючи на великий потенціал БЧМ, дотепер залишається ряд проблем, що
перешкоджають їхньому повсюдному поширенню. Серед основних: функціональна
сумісність; ефективність протоколів на кожному з рівнів еталонної моделі OSI; якість
обслуговування передачі; керування мережею; безпека передачі.
Функціональна сумісність. Поширенню БЧМ сприяє її здатність взаємодії з існуючими
мережними стандартами і протоколами (Ethernet, VPN, VLAN, OSPF і ін.). Ця здатність
дозволяє безлічі БЧМ різних виробників взаємодіяти на канальному і мережному рівнях
OSI, включаючи протоколи IPv4 і IPv6. Мережа повинна поєднувати безліч пристроїв з
різними інтерфейсами безпровідної зв'язку. Тому в даний час у корпорації Intel ведуться
роботи з рішення цієї задачі на рівні пристроїв – розробляються радіопередаючі системи, що
адаптуються до будь-якого середовища безпровідного зв’язку. Такий підхід є істотно менш
дорогим, ніж реалізація декількох безпровідних інтерфейсів у кожнім пристрої.
Фізичний рівень БЧМ повинен відповідати наступним вимогам: адаптація радіоканалу
(мінімізація помилок за рахунок комбінації різних типів модуляції і способів кодування);
регулювання потужності передачі (з метою мінімізації перешкод, мінімізації затримки
передачі та ін.); наявність декількох прйомопередавачів, використання спрямованих антен і
ін. В перспективі розглядається використання програмувальних радіозасобів (soft radio),
застосування MIMO-технологій, надширокополосних сигналів (UWB) і ін.
Канальний рівень. В порівнянні з класичними безпровідними WLANs МАС протоколи
для БЧМ: вимагають децентралізованого кооперативного функціонування вузлів на відстань
більше, ніж одна ретрансляція; повинні враховувати мобільність абонентів і спрямованість
трафіка (абонент-шлюз). Використання випадкових протоколів доступу в БЧМ
неефективним і тому перспективним є: використання гібридних схем тимчасового і кодового
поділу каналів; використання декількох каналів замість одного (в одному маршрутизаторі
кілька радіоінтерфейсів); інтеграція в безпровідні маршрутизатори різних протоколів (IEEE
802.11, IEEE 802.16, IEEE 802.15) ін.
Мережний рівень (маршрутизація). Основна задача рівня – забезпечення передачі
пакета від відправника до адресата за допомогою декількох ретрансляцій. У цьому
відношенні БЧМ радикально відрізняються від технологій 3G, WLANs, WMANs, що
використовують єдиний безпровідний канал і тому не потребують мережного рівня. У БЧМ
же (як і в MANET) вузли будують і підтримують маршрути для передачі пакетів. Як основні
вимоги до методів маршрутизації можна віднести наступні [2, 5]: багатомасштабність,
ефективність, надійність, адаптивність, забезпечення заданої якості обслуговування (QoS) і
ін.
На даний час значну кількість методів маршрутизації запропоновано для MANET [5].
Однак у MANET трафік може існувати між будь-якою парою вузлів і всі вузли мобільні, тоді
як у БЧМ трафік має спрямованість (абонент-шлюз), крім цього абоненти можуть бути як
мобільними, так і стаціонарними. Очевидно, що ряд протоколів маршрутизації,
запропонованих для MANET, з визначеними доробками може бути використаний і БЧМ [6].
Для максимізації продуктивності при передачі трафіка можуть застосовуватися різні
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метрики, що враховують смугу пропущення, рівень сигналу, його стабільність, затримку або
інші параметри каналу (вузла).
Транспортний рівень. Протоколи транспортного рівня спеціально поки не
запропоновані для БЧМ. Однак, значна кількість протоколів, запропонованих для MANET,
можуть бути основою для створення протоколу транспортного рівня, орієнтованого на БЧМ
[7].
Керування мережею. Більшість функцій керування мережею повинні бути реалізовані
в БЧС [3], наприклад, моніторинг мережі, керування потужністю передачі та ін.
Якість обслуговування. Різні додатки генерують потоки даних різної інтенсивності і
мають різні вимоги до пропускної здатності [8]. Проблема – класифікації і пріоритезації
трафіка у вузлах (і в обсязі всієї мережі) для досягнення максимальної продуктивності, і
забезпечення максимуму зручностей користувачів.
Безпека БЧМ визначається наступними особливостями: децентралізованою мережною
архітектурою, вразливістю радіоканалу і динамічністю топології. Сервісу безпеки (таємність,
дійсність, цілісність, контроль доступу, неспростовність) повинні враховувати особливості
МР і забезпечуватися тими, або іншими механізмами безпеки з метою захисту від визначеної
кількості атак [9, 10].
Висновки.
Таким чином, безпровідні чарункові мережі пропонують найбільш економічно вигідне і
гнучке рішення безпровідного зв’язку. Хоча технологія поки що знаходиться в стадії
розвитку, вона вже демонструє значний потенціал в області створення ефективних
безпровідних обчислювальних середовищ, що відповідають вимогам військового
середовища, можуть бути використаними в бізнесі, в домашніх умовах, у промисловості і
серед постачальників послуг широкополосного зв’язку.
Технологія успішно сполучиться з іншими традиційними технологіями (3G, WLANs,
WMANs). Відносний її недолік – це складність її комбінування з іншими безпровідними
технологіями при сполученні функцій хоста і маршрутизатора в кожнім вузлі мережі. Однак,
наукові дослідження останніх років свідчать про швидке створення ефективних безпровідних
чарункових мереж.
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СТАН РОЗВИТКУ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ БЕЗДРОТОВИХ
ТЕХНОЛОГІЙ В ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ МЕРЕЖАХ
В даній статті розглянуто і порівняно основні характеристики та принципи роботи найбільш
актуальних та перспективних технологій WLAN та WiMAX, які забезпечують бездротовий доступ до
комп’ютерних мереж на локальному та міському рівні. Їх запровадження та розповсюдження дозволить
користувачам всіх рівнів більш ефективно та швидко обмінюватись потоками інформації.

Відомо, що невдовзі після винаходу радіо з’явилася можливість передачі телеграфного
зв’язку без проводів. І по суті, сьогоднішні системи передачі цифрового коду по радіоканалу
використовують той же принцип, але, звичайно, можливості передачі даних зросли
багаторазово.
Удосконалення технологій бездротового доступу і розширення сфери їх застосування є
одним з найбільш перспективних напрямків розвитку галузі телекомунікацій в Україні та у
світі. Сучасні технології бездротового доступу до інформаційних та комунікаційних послуг
дозволяють оперативно обмінюватися інформацією в локальних, міських, корпоративних та
глобальних мережах (в тому числі в Інтернеті), забезпечуючи при цьому не лише свободу
пересування користувачів (номадизм або мобільність), а й вирішення проблеми „останньої
милі” у випадку неможливості або недоцільності побудови кабельної системи мереж
абонентського доступу.
По радіусу дії й призначенню сучасні бездротові мережі можна розділити на
персональні (Wireless Personal Area Network, WPAN), локальні (Wireless Local Area Network,
WLAN), міські (Wireless Metropolitan Area Network, WMAN) і глобальні (Wireless Wide Area
Network, WWAN) [4]. Основні характеристики перерахованих вище мереж представлені на
рис. 1.

Рис. 1. Розподіл бездротових мереж за радіусом дії та стандартом
У зв’язку із збільшенням мобільних користувачів виникає гостра необхідність в
оперативному здійсненні комунікацій між ними, в обміні даними, у швидкому отриманні
інформації. Тому виникає інтенсивний розвиток бездротових технологій. Особливо це
актуально у відношенні бездротових мереж, або так званих WLAN-мереж. (Wireless Local
Area Network).
В основі WLAN-технологій лежить принцип високочастотного радіозв’язку між
вузлами мережі. Інститутом інженерів з електротехніки та електроніки (Institute of Electrical
and Electronics Engineers) було розроблено групу стандартів 802.11 для бездротових
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локальних обчислювальних мереж (WLAN – Wireless Local Area Network). Ці специфікації
визначають засоби радіозв’язку безпровідного клієнта з базовою станцією (або точкою
доступу) або між двома і більше бездротовими клієнтами (рис. 2).
Найбільше поширення отримали бездротові мережі стандарту IEEE 802.11b, IEEE
802.11g та IEEE 802.11a [1]. Їх основні характеристики та порівняння наведені в таблиці 1.
Технології WLAN, що базуються на сімействі стандартів 802.11, часто позначають
терміном Wi-Fi. Даний термін був уведений організацією Wi-Fi Alliance, для позначення
продуктів серії стандарту 802.11b, однак сьогодні цей термін застосуються для продуктів, що
відповідають будь-якому стандарту із сімейства 802.11. Багато організацій і домашніх
користувачів використають Wi-Fi як альтернативу провідним локальним мережам Крім
бездротових домашніх й офісних мереж технологія Wi-Fi знайшла широке застосування в
сфері організації публічного доступу в Інтернет.

Рис. 2. Використання мереж стандарту IEEE 802.11: а) – бездротовий доступ;
б) – бездротовий міст; в) – розподільчий бездротовий пункт доступу;
г) – бездротово-провідна маршрутизація
У багатьох аеропортах, закладах, готелях громадський доступ (платний або
безкоштовний) до Wi-Fi-мереж реалізований за допомогою так званих хот-спотів. Кожен
відвідувач закладу, у якому є хот-споти, одержує можливість мобільного підключення до
Мережі за допомогою свого ноутбука, КПК або телефону, що підтримує стандарт
бездротового доступу. Залежно від конкретного стандарту, мережі Wi-Fi працюють на
частотах 2,4 або 5 ГГц і забезпечують швидкість передачі даних до 54 Мбіт/с Зону
бездротового доступу на базі декількох хот-спотів називають хот-зоною.

98

Таблиця 1
Характерис
тики
Швидкість
передачі
даних
Обов’язковою
є підтримка
швидкостей
Число каналів

Відстань та
швидкість
передачі
даних

Схема
модуляції
Робоча
частота

IEEE 802.11b

Специфікації
IEEE 802.11g

IEEE 802.11a

11 Мбіт/с

до 54 Мбіт/с

до 54 Мбіт/с

1; 2; 5,5; 6; 11; 12 і
6; 12; 24 Мбіт/с
24 Мбіт/с
(опціональні
(опціональні
1; 2; 5,5; 11 Мбіт/с
швидкості 9; 18; 36;
швидкості 33, 36, 48
48; 54 Мбіт/с)
і 54 Мбіт/с)
12 , що не
3, що не
3, що не
перехрещуються (4
перехрещуються
перехрещуються
в деяких країнах)
В закритих
В закритих
В закритих
приміщеннях:
приміщеннях:
приміщеннях:
12 м (54 Мбіт/с),
30 м (54 Мбіт/с),
30 м (11 Мбіт/с),
91 м (6 Мбіт/с)
91 м (1 Мбіт/с)
91 м (1 Мбіт/с)
У відкритих
У відкритих
У відкритих
приміщеннях в
приміщеннях в
приміщеннях в
межах прямого
межах прямого
межах прямого
бачення:
бачення:
бачення:
30м (54 Мбіт/с),
120м (54 Мбіт/с),
120м (11 Мбіт/с),
305м (6 Мбіт/с)
460м (1 Мбіт/с)
460м (1 Мбіт/с)
Мультиплексируван Мультиплексируван
Широкополосна
ня с розподілом за
модуляція з прямим ня с розподілом за
ортогональними
ортогональними
розширенням
частотами (OFDM) частотами (OFDM)
спектра (DSSS)
5 ГГц (5,15-5,350
2,4 ГГц (2,4-2,4835 2,4 ГГц (2,4-2,4835
ГГц і 5,725-5,825
ГГц)
ГГц)
ГГц)

Радикальне збільшення пропускної здатності дає стандарт 802.11n (рис. 3), з появою
якого пропускна здатність WLAN буде збільшена відразу в кілька разів. Фахівці сходяться в
думці, що найближчим часом технологію бездротових мереж 802.11n стануть підтримувати
не тільки ноутбуки, але й багато побутових електронних приладів і вона буде використатися
всіма основними корпоративними й домашніми додатками. Як перспективу розвитку
бездротових локальних і персональних мереж (рис. 3) фахівці називають пристрої Cognitive
Radios, які здатні працювати в різних діапазонах по різних протоколах, а також можуть
визначати, у якому географічному районі вони перебувають й як там можна працювати,
підбудовуючись під місцеві вимоги. За прогнозами In-Stat/MDR [5], до 2008 року в усім світі
буде розгорнуто більше 200 тис. загальнодоступних точок бездротового доступу.
Основою технологій бездротового доступу масштабу міста (WMAN) є сімейство
стандартів IEEE 802.16 [2] (WiMAX) и 802.20 (Mobile Fi). Найбільш активно розробкою
стандартів IEEE серії 802.16 займається WiMAX Forum (Worldwide Interoperability for
Microwave Access) – некомерційна організація, утворена за ініціативою Intel і за участю
провідних розробників, виробників обладнання та провайдерів послуг. Оскільки дані
технології використовуються як стандарти бездротового широкополосного доступу
(Broadband Wireless Access, BWA), то технологію WiMAX також позначають як BWA 802.16, а
стандарт 802.20 (Mobile Fi) – як BWA-m (802.20) [6].
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WLAN
WPAN

Рис. 3. Прогнози розвитку WLAN-технологій в порівнянні з технологіями WPAN
WiMAX є альтернативою прокладці кабелю або лінії DSL при організації останньої
милі. Теоретично технологія стандарту 802.16 повинна забезпечувати покриття сигналом
площі радіусом до 50 км без прямої видимості. Пропускна здатність WiMAX по стандарту
становить близько 70 Мбіт/с. У табл. 2 представлені основні характеристики стандартів
WiMAX, а схема організації доступу дана на рис. 4.
Таблиця 2
Характеристики
IEEE 802.16
IEEE 802.16 Rev’d
IEEE 802.16e
стандарту
Затвердження
2001 рік
2004 рік
2005 рік
Спектр, ГГц
10 – 66
2 – 11
2–6
Backhaul
WDSL (Wireless
Мобільний Інтернет
Застосування
(ретрансляція)
DSL&Backhaul)
Швидкість передачі
32 – 134
до 75
до 15
даних, Мбіт/с

Рис. 4. Схема організації бездротового доступу на базі стандартів 802.11 й 802.16.
CPE - Customer Premises Equipment (пристрої для підключення локальних мереж і вилучених
робочих місць до Інтернету)
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Безумовно, WiMAX – нова перспективна ступінь розвитку бездротових технологій, яка
гарантує простоту широкосмугового підключення і універсальність використання. WiMAX є
вигідною альтернативою технологіям DSL, достатньо привабливою для провайдерів завдяки
можливості відносно простого, оперативного та гнучкого збільшення ємності мереж [3].
Основними проблемами розвитку WiMAX в глобальному масштабі є регіональні
обмеження робочих діапазонів частот, складна і довготривала процедура сертифікації
обладнання WiMAX, початкова орієнтація технології лише на мережі фіксованого
абонентського доступу. В Україні перші мережі WiMAX будує ООО „Українські найновіші
технології” (торгова марка „Альтернет”) і в березні 2006 року були сертифіковані та здані в
комерційну експлуатацію 7 базових станцій в Києві та 1 – в Харкові.
Основний напрямок розвитку технології – створення на основі WiMAX мереж
мобільного доступу національних та глобального масштабів (стандарт ІЕЕЕ 802.20), які в
майбутньому створять серйозну конкуренцію „звичайним” стільниковим мережам.
З огляду на вищезазначене можна визначити – бездротові технології є найбільш
перспективним вектором розвитку мереж абонентського доступу. Основними напрямками
розвитку цього класу технологій є підвищення швидкостей передавання інформації, рівня
безпеки та конфіденційності інформаційного обміну, мобільності користувачів та
розширення переліку інформаційно-комунікаційних послуг. Найбільш перспективними
технологіями бездротових інформаційно-комунікаційних мереж, розробка яких бурхливо
продовжується, запишаються наступні групи технологій:
– серед локальних – стандартів ІЕЕЕ 802.11g та 802.11n;
– серед міських та глобальних – стандартів ІЕЕЕ 802.16, 802.20.
Стосовно телекомунікаційних мереж військового призначення треба відмітити, що
застосування технологій бездротового доступу надасть можливість розвитку
мультисервісних мереж, які мають високі швидкісні характеристики. Дані технології можуть
бути цілком застосовані як в мобільній так і в стаціонарній компонентах телекомунікаційних
мереж військового призначення. При цьому, для абонентів мобільної компоненти ТКМ,
найбільш доцільним та перспективним є застосування технологій WLAN та WiFi. Стосовно
стаціонарної компоненти ТКМ, то для її найшвидшої побудови та надійної експлуатації
можливе застосування бездротової технології WiMAX.
Що ж до кінцевих абонентських терміналів – то основними напрямками прогресу
залишаються розвиток багатофункціональності, підтримка декількох мережних стандартів,
підвищення рівня їх зручності і „інтелектуальності”, а також зменшення енергоспоживання.
Українські науково-дослідні установи і вищі навчальні заклади, а також компанії
провайдери послуг також не стоять осторонь від процесу розвитку технологічних рішень, що
використовуються у розглянутих стандартах та мереж безпосередньо, хоча обсяги та темпи
розвитку поки що лишаються дуже мізерними.
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АНАЛІТИЧНА МОДЕЛЬ СИСТЕМИ АВТОМАТИЗАЦІЇ ДІЛОВОДСТВА
У статті визначається місце системи автоматизації діловодства (САД) у системі управління Збройних
Сил України. Розглядаються задачі, що виникають під час проектування та впровадження САД.
Розроблено аналітичну модель САД, яка дає змогу на підставі аналізу навантаження від функціональних
модулів автоматизованих робочих місць (АРМ) користувачів за рахунок перебору варіантів структур
серверного та мережевого обладнання, АРМ обирати оптимальну (за критерієм мінімальної вартості) за
умов виконання вимог щодо функціональності.

Одним з найбільш пріоритетних напрямків військового будівництва Збройних Сил
України, як і збройних сил країн НАТО, є створення, розвиток і удосконалення системи
управління (СУ) за рахунок впровадження автоматизованих систем управління (АСУ).
Воєнно-політичне керівництво передових країн світу вважає, що в умовах значного
зростання вартості зброї, військової техніки і сучасного рівня розвитку інформаційних
технологій досягнути необхідної могутності вигідніше не шляхом нарощування кількості
озброєння, а шляхом забезпечення високого ступеня ефективності їх застосування за рахунок
комплексного розвитку систем управління при оснащенні їх сучасними системами та
засобами автоматизації, телекомунікації і зв’язку, необхідних органам управління для
забезпечення всебічної діяльності військ (сил) на мирний час та управління ними в ході
розгортання. Це обумовлюється важливістю завдань саме керівництва, зростанням
складності і обсягу завдань управління, вимогами до якісних параметрів їх вирішення у
стислі терміни, а також інтенсивним розвитком та впровадженням для потреб Збройних Сил
України автоматизованих систем. Враховуючи вищезазначене, зрозуміло, що актуальним на
сьогоднішній день постає питання створення автоматизованих систем організаційного
управління (АСОУ), які б забезпечували автоматизацію певних функцій органів управління у
системі управління військами. Однією з таких систем є система автоматизації
діловодства, яка призначена для автоматизації функцій діловодства та електронного
документообігу. На сьогоднішній день САД розробляється та впроваджується у повсякденну
роботу органів управління Збройних Сил України, а згідно класифікаційних ознак щодо
функціональності [1, 2] її фактично можна віднести до АСОУ. На етапі проектування та
впровадження виникає актуальне питання створення оптимальної структури САД, вирішення
якого для складної системи можливе з використанням методів математичного моделювання,
що ґрунтуються на використанні методологій структурного системного аналізу. При цьому
одним з основних завдань є вибір критерію оптимізації. Оскільки для САД однією з
основних властивостей (характеристик) якості слід вважати функціональність, то задачу
можна сформулювати таким чином:
для визначених варіантів структур САД S = {S1 , S 2 , ... S k .., S δ }, де δ – кількість
варіантів структур, вибрати оптимальний (раціональний) варіант для критерію оптимізації
C ( S opt ) ® min при Ф ³ Ф гр :

S opt = arg min C ( S k ), k = 1, δ ,
Ф ³ Ф гр

де

C ( S k ) – вартість варіанта структури САД, Ф – рівень функціональності,

Ф гр – граничне значення рівня функціональності.
Для вирішення цієї задачі в статті розроблена аналітична модель САД, яка дозволяє
формалізувати процес вибору оптимальної структури САД. Під аналітичною моделлю
будемо розуміти [3] – сукупність рівнянь та формул, що дозволяють визначити стан системи
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в процесі її функціонування та розрахувати значення показників ефективності за заданими
значеннями інформаційних потоків та каналів обслуговування.
З використанням аналітичної моделі можна здійснювати розрахунки параметрів різних
варіантів структур для інформаційних потоків САД. Під структурою будемо розуміти [1]
сукупність компонентів, елементів, що входять в САД, способів і засобів зв’язку між ними.
Результатом розрахунку аналітичної моделі САД [4] повинні бути:
1) продуктивність серверного обладнання інформаційно-телекомунікаційного вузла
(ІТВ) мережі передачі даних (МПД);
2) продуктивність мережевого обладнання МПД;
3) продуктивність автоматизованих робочих місць посадових осіб;
4) вартість САД.
Інформаційні потоки (навантаження), що циркулюють у САД, умовно можна
розподілити на ті, що генеруються загальним програмним забезпеченням (Windows, Oracle)
та спеціальним (прикладним) програмним забезпеченням. Інтенсивність інформаційних
потоків, що генеруються прикладним програмним забезпеченням залежить від кількості
функціональних модулів та функцій (функціональних процесів) САД. Функціональні модулі
умовно можна поділити за типами АРМ, які функціонуватимуть у САД:
1) АРМ діловода;
2) АРМ керівника;
3) АРМ відповідального виконавця органу управління (структурного підрозділу);
4) АРМ виконавця;
5) АРМ діловода, що здійснює пошук електронних документів.
Під функціями (функціональними процесами) будемо розуміти:
1) реєстрацію паперових документів з одночасним створенням на них електронних
реєстраційно-контрольних карток (ЕРКК);
2) ведення оперативного і архівного збереження ЕРКК, оперативного пошуку
паперових документів за даними, що містяться у ЕРКК;
3) внесення текстів доручень та усіх резолюцій до ЕРКК;
4) фіксацію місцезнаходження та етапів проходження документа;
5) фіксацію місцезнаходження паперових документів та етапів їх життєвого циклу при
переміщенні їх між об’єктами, підрозділами та виконавцями;
6) контроль виконання документів.
Загальна кількість функцій, що виконуються посадовими особами САД, дорівнює 38.
Схематично проходження функціональних процесів САД, що генеруються
функціональними модулями та впливають на склад технічних засобів інформаційнотелекомунікаційного вузла, зображено на рис. 1.
Для виконання розрахунків з використанням аналітичної моделі САД визначимо
навантаження на МПД, що здійснюється функціональними процесами САД. Для цього
позначимо через Ф ij – множину всіх функціональних процесів, проходження яких можливе
в САД, де i = 1, n – кількість автоматизованих робочих місць САД, j = 1, m – кількість
функціональних процесів. Якщо множину функціональних модулів позначити
ФM= {ФМ1 , ФМ 2 , ... ФМ z , ... ФМ s }, де z = 1, s , то повинна виконуватись умова
n

s

i= 1

z= 1

å Ф i = å ФМ z . В свою чергу кількість користувачів ( μ ФМ z ), які працюють у
функціональному модулі ФМz, визначається організаційно-штатною структурою органу
управління.
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Рис. 1. Вплив навантаження прикладного рівня САД
Тобто математично вхідні дані для аналітичної моделі можна записати:
Дано:
1. Ф ij – кількість функціональних процесів САД.
2. ФМ – кількість функціональних модулів САД.
3. μ ФМ z – кількість користувачів (АРМ) функціонального модуля ФМz.
Крім того, для кожного функціонального модуля ФМ z задається:
1. λ j – кількість діалогових кроків, що формується функціональним процесом Ф j ,
протягом періоду (робочий день = 8 год.) з максимальним навантаженням.
j
2. xвх – середня довжина (біт) вхідного повідомлення j-го типу.
j

3. xвих – середня довжина (біт) вихідного повідомлення j-го типу.
j

4. V – середній об’єм обчислень (операцій), необхідний для обробки 1 повідомлення
j-го типу.
Задача: розрахувати вартість варіанта структури C ( S k ) САД та мінімізувати її при
виконанні вимог щодо граничного рівня функціональності та обмежень на максимальну
вартість.
j
Під діалоговим кроком T будемо розуміти часовий інтервал з моменту формування
запиту користувачем до моменту отримання відповіді від сервера під час обробки 1
повідомлення функціонального процесу Ф j . Тоді навантаження від функціонального
j

j

j

процесу Ф j можна розрахувати за формулою L j = λ j × ( xвх + xвих ) T . Загальне
навантаження буде розраховуватись [5]: L САД =

m

å μ ФМ z L j .

j =1

В залежності від кількості функціональних процесів (тобто належності їх тому чи
іншому функціональному модулю), необхідний різний склад програмно-технічних
комплексів САД, оскільки кожний функціональний модуль створює своє навантаження, що
призводить до нерівномірного навантаження на МПД.
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За результатами моделювання на підставі аналізу параметрів, які набуває САД при
різних варіантах структури, обираємо оптимальний за критерієм мінімальної вартості
шляхом варіювання змінних параметрів.
Змінні величини:
ξ1 – тип сервера бази даних;

ξ 2 – тип сервера застосувань;
σ1 – кількість серверів застосувань (якщо σ1 = 0 , то система є централізованою. Якщо
σ1 > 0 , то система є розподіленою);
σ 2 – кількість процесорів сервера баз даних;
σ 3 – кількість процесорів кожного сервера застосувань;
σ 4 – кількість плат оперативної пам’яті сервера бази даних;
σ 5 – кількість плат оперативної пам’яті кожного сервера застосувань;
ξ 3 – тип зовнішнього запам’ятовуючого пристрою (ЗЗП);
σ 6 – кількість дисків ЗЗП;
ξ 4 – тип мережевих пристроїв;

ξ 5ФМ z – типи АРМ для модулів ФМz (тобто ξ 5ФМ z – тип робочих станцій для модуля
ФМz і т.д.).
1

2

n

Область допустимих значень: ξ1 = {ξ1 , ξ1 , ..., ξ1 } – множина типів серверів баз
1

2

n

даних, ξ 2 = {ξ 2 , ξ 2 , ..., ξ 2 } – множина типів серверів застосувань, 0 £ σ1 £ σ1 , де σ1 –
гр
гр
максимально допустима кількість серверів застосувань у САД, 1 £ σ 2 £ σ 2 гр , де σ 2 –
гр
максимально допустима кількість процесорів у сервері баз даних, 1 £ σ 3 £ σ 3гр , де σ 3 –
гр
максимально допустима кількість процесорів у сервері застосувань, 1 £ σ 4 £ σ 4гр , де σ 4 гр –
максимально допустима кількість плат оперативної пам’яті сервера бази даних,
1 £ σ 5 £ σ 5гр , де σ 5 гр – максимально допустима кількість плат оперативної пам’яті сервера
1

p

2

застосувань, ξ 3 = {ξ 3 , ξ 3 , ..., ξ 3 } – множина типів ЗЗП, 1 £ σ 6 £ σ 6гр максимально
1

2

g

допустима кількість дисків ЗЗП, ξ 4 = {ξ 4 , ξ 4 , ..., ξ 4 } – множина типів мережених
1

2

r

пристроїв ξ 5 = {ξ 5 , ξ 5 , ..., ξ 5 } .
j
j
Область обмежень: всі запити від АРМ повинні бути обслуговувані ( T £ Tгр ),
серверна група – якщо сервер використовується як централізований, то все навантаження
здійснюється на центральний сервер та сумарна продуктивність процесорів центрального
сервера повинна бути не меншою навантаження, що створюється САД: L САД £ x1 . Якщо
система розподілена, все навантаження розподіляється між сервером бази даних і серверами
застосувань і сумарна продуктивність процесорів сервера бази даних повинна бути не
меншою навантаження, що створюється системою на сервер бази даних та сервери
застосувань: Λ САД £ ξ1 + ξ 2 × σ1 .
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ìT j £ Tгрj = 30 сек.
ï
ïx1 ³ x1 = 2 × 10 9 операцій/сек
гр
ï
ïx 2 ³ x 2 = 1,6 × 10 9 операцій/сек
гр
ï
.
í
9
ïx 3 ³ x 3гр = 1 × 10 байт
ï
3
ïx 4 ³ x 4гр = 10 × 10 біт/сек
ï
ïx ³ x 5гр = 1 × 10 9 операцій/сек
î

Цільова функція (вартість варіанта структури):
χ

φ

J

π

α =1

β =1

j =1

υ =1

С ( S k ) = å CαБД (ξ1 ) + å CβЗАСТ ( ξ 2 ) + å CjЗЗП ( ξ 3 ) + å C υМПД (ξ 4 ) +
τ

+ å C γАРМ (ξ 5 ) + С ЗПЗ + ССПЗ ® min,
γ =1

де

БД
α
ЗАСТ
β

C – вартість сервера баз даних;
C
– вартість сервера застосувань;

CjЗЗП – вартість зовнішніх запам’ятовуючих пристроїв;
C υМПД – вартість мережевих пристроїв;
C γАРМ – вартість всіх типів АРМ;
СЗПЗ – вартість загального програмного забезпечення;
ССПЗ – вартість спеціального програмного забезпечення САД.
Для розрахунку цільової функції необхідно встановити взаємозв’язок між
навантаженням та параметром продуктивності варіанта структури САД. Для цього
скористаємось залежністю [6] PСАД =

m

å τ j T , де τ j – продуктивність (операцій/год.),

j= 1

необхідна для виконання функцій j-го типу функціональним модулем ФМ z за період Т
найбільш навантаженої доби. Т – кількість годин, які функціонує САД (для однозмінного
режиму роботи Т =8 год.).

τ j = λ jT

j

ρ j 3600 , ρ j – коефіцієнт завантаженості АРМ (для операцій [6] вводу
редакційної
роботи
та
роботи
з
базами
даних
ρ=j 0,8 ),

даних,

j
T=
TОПj + TПj

АРМ

де

+ TПj

СЕРВ

j
j
+ TАРМ
+ TCЕРВ
,

TОПj – час формування запиту оператором (5-10 сек.) [6];
TПj – час передачі вхідного повідомлення j-го типу від АРМ на сервер;
TПj = xвхj ν е (ξ 4 ) , де ν е – ефективна швидкість передачі повідомлення (біт/сек.) по
АРМ

АРМ

каналу передачі даних;
TПjСЕРВ – час передачі вихідного повідомлення j-го типу від сервера на АРМ;
j
TПjСЕРВ = xвих
ν е (ξ 4 ) ;

j
TАРМ
– час обробки повідомлення j-го типу АРМ;
j
z
TАРМ
= V j Pн (ξ ФМ
),
5

j
CЕРВ

T

де Рн - номінальна швидкодія процесора АРМ модуля ФМz ;

– час обробки повідомлення j-го типу сервером;
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j
TCЕРВ
= V j Pн (ξ1 ) , де Рн - номінальна швидкодія процесора сервера.
Висновок про достатність продуктивності технічних засобів для оцінки спроможності
обробки навантаження САД з заданими вимогами, робиться за результатами порівняння
значень L САД £ PСАД . Оптимальний варіант структури САД визначається за обраним

критерієм.
Таким чином формалізація процесу розподілу навантаження від САД, що здійснюється
функціональними модулями дає змогу вирішити оптимізаційну задачу щодо структури САД
та визначити технічні характеристики мінімально необхідної продуктивності, а відповідно і
вартості (цільова функція). З використанням розробленої аналітичної моделі САД можна
розраховувати її структуру на підставі вхідних даних щодо функцій (функціональних
процесів), що виконуються САД, кількості та розподілу АРМ користувачів між
функціональними модулями. За критерієм мінімальної вартості САД при заданих вимогах на
граничний рівень функціональності з використанням аналітичної моделі можна здійснювати
оптимізацію її структури. Ефект від впровадження аналітичної моделі полягає, насамперед, у
її точності, оскільки вона заснована на використанні аналітичного методу розрахунку.
Запропонована аналітична модель є універсальним засобом розрахунку оптимального (за
критерієм мінімальної вартості) складу САД та може використовуватись для систем
автоматизованого проектування.
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ПРОТИРАКЕТНА ОБОРОНА ЯК ФАКТОР СТРАТЕГІЧНИХ
ВЗАЄМИН НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

Протиракетна оборона на даному етапі розвитку грає усе більшу роль у загальній міжнародній безпеці,
роблячи безпосередній вплив на рішення, що приймаються третіми країнами по розвитку їхніх наступальних
потенціалів, а також на ситуацію в галузі поширення ядерної, ракетної зброї та космічних засобів. У цьому
процесі повинно знайтися місце і для України, яка є однією з космічних держав, і тому зацікавлена в
збереженні космосу вільним від зброї і бойових дій.
Цінність роботи полягає в тому, що вона читко дає уяву застосування космічного простору у військової
справі на сучасному етапі найбільш економічно розвинутих держав світу.

Актуальність теми обумовлена винятково великою роллю, яку питання протиракетної
оборони традиційно грали в стратегічних взаєминах Радянського Союзу і США, а згодом – у
російсько-американських стратегічних взаєминах. Усвідомлення нерозривного взаємозв’язку
стратегічних наступальних і оборонних озброєнь стало одним з найбільш важливих
результатів розвитку стратегічних взаємин двох країн протягом післявоєнного періоду й
уможливило обмеження масштабів стратегічного протистояння Радянського Союзу і США, а
згодом – і перехід до скорочення стратегічних наступальних озброєнь.
Ця проблема тим більше важлива, якщо ставити перспективну мету перейти в
стратегічних відносинах держав від моделі взаємного стримування до якогось іншого стану,
більш властивому партнерським чи навіть союзницьким відношенням. Отут фактор
протиракетної оборони вже зараз багато в чому обумовлює вектор розвитку відносин
держав як у військово-технічному, так і в договірно-правовому плані.
Крім цього, питання протиракетної оборони на даному етапі розвитку міжнародних
відносин вийшли за рамки двосторонніх відносин Росії і США і грають усе більшу роль у
загальній міжнародній безпеці, роблячи безпосередній вплив на рішення, що приймаються
третіми країнами по розвитку їхніх наступальних потенціалів, а також на ситуацію в галузі
поширення ядерної, ракетної зброї та космічних засобів.
У цьому процесі повинно знайтися місце і для України, яка є однією з космічних
держав, і тому зацікавлена в збереженні космосу вільним від зброї і бойових дій.
Після вересневих подій 2001 року в США міжнародним співтовариством був зроблений
різкий крен у напрямку розробки і реалізації заходів щодо боротьби з міжнародним
тероризмом. Очолили цю боротьбу, природно, США за принципом ,,хто не з нами, той проти
нас”. Переважна більшість країн відгукнулася на цей заклик, не забуваючи, звичайно, і про
свої інтереси.
На міжнародних зустрічах різного рівня і складу питання боротьби з міжнародним
тероризмом розглядається в якості першорядного.
Однією з таких небезпек для усього світу може стати мілітаризація космічного
простору, що випливає з логіки подій, які відбуваються в останній час. Найбільш знаковою
подією в цьому плані є вихід США з Договору з протиракетної оборони (ПРО) 1972 року,
про яке офіційно було оголошено 13 червня 2002 року.
Як відзначається, використання космічного простору у військових цілях охоплює не
тільки, власне, розміщення в космосі озброєнь, але і будь-яке застосування засобів
космічного базування для забезпечення військової діяльності.
За характером виконуваних функцій космічні системи військового призначення умовно
підрозділяються на три основні групи: бойові, розвідувальні і допоміжні (зв’язок, навігація,
метеорологія та інші).
Бойові системи призначені безпосередньо для ураження цілей у космосі чи на землі.
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Саме ці системи маються на увазі, коли мова йде про космічну зброю і мілітаризацію
космосу.
Розвідувальні системи забезпечують спостереження за військовою діяльністю
конфронтуючої сторони, дозволяючи відслідковувати як поступові зміни загального
стратегічного потенціалу, так і оперативні локальні перегрупування сил, а також виконання
домовленостей у військовій сфері.
Допоміжні системи призначені для забезпечення зв’язку, навігації і тому подібних
функцій, що не є специфічно військовими, але, проте, життєво важливі для виконання
збройними силами своїх бойових задач.
Друга спроба створення ПРО космічного базування США була здійснена в 80-х роках.
США була запропонована Стратегічна оборонна ініціатива (СОІ), ціль якої полягала в
створенні ПРО, у тому числі з елементами космічного базування, здатної захистити всю
територію країни від балістичних ракет. Оскільки проект виявився занадто амбіційним,
реалізований він не був, але свою роль, як уявляється, він виконав.
По-перше, він суттєво підтримав військово-промисловий комплекс США; по-друге,
дозволив провести досить великий обсяг робіт в області передових технологій, що створили
заділ на майбутнє; і, по-третє, і найголовніше, виконав свою політичну задачу, а саме: сприяв
подальшому ослабленню СРСР і його розпаду. Програма СОІ в 1993 році офіційно була
закрита. В даний час в США починається чергова спроба створити ПРО, що захищає всю
територію країни, з використанням, у тому числі, і космічних засобів.
У той час, як розробки в області бойових систем були під пильною увагою як
протиборчих сторін, так і світового співтовариства, розробка розвідувальних і допоміжних
систем відбувалася відносно спокійно, оскільки вони на тім етапі розвитку космічних засобів
військового призначення істотно не дестабілізували військово-політичний стан у світі.
Навіть навпаки, космічні апарати (КА) використовувалися для контролю за виконанням
досягнутих домовленостей з обмеження і скорочення стратегічних наступальних озброєнь.
Інформованість сторін сприяла стабільності військово-політичної ситуації.
Відбувалося постійне удосконалювання розвідувальних і допоміжних систем.
Вирішувалися суто техніко-економічні задачі з найбільш ефективного їхнього використання
в інтересах збройних сил, а також, коли це було можливо, і для рішення цивільних задач.
Розроблялися і постійно удосконалювалися системи фотографічної, оптико-електронної,
радіолокаційної і радіотехнічної розвідки, супутники зв’язку, навігації, геодезії,
метеорології, а також супутники системи попередження про ракетний напад.
Саме досягнення військового космосу стали основою для початку використання переваг
космічних технологій у мирних цілях. А з деякого часу, і особливо в останні роки,
використання досягнень космічної науки і техніки стало розширюватися. І якщо раніш
космічні досягнення були предметом змагання між двома ідеологічними системами, що
суперничають, то після подолання ідеологічних протиріч космос усе ширше став
використовуватися в комерційних цілях в інтересах потреб людей усього світу незалежно від
рівня розвитку країн.
Таким чином, за станом на кінець ХХ – початок ХХІ століть космос усе ще залишається
мирним, тобто в ньому не розміщені які-небудь системи зброї, націлені на об’єкти в космосі
чи на землі. Відсутні також й офіційно визнані, тобто відпрацьовані і прийняті на озброєння,
системи зброї на землі, спрямовані на об’єкти в космосі.
В даний час задача полягає в тому, щоб цю ситуацію зберегти і в майбутнєму. Космос
повинний залишатися вільним від зброї, щоб людство могло і надалі безперешкодно
використовувати його в мирних цілях.
Угруповання космічних апаратів США військового призначення є найбільш численним
у світі і продовжує нарощуватись. Останнім часом простежується тенденція залучення
військовими і КА комерційного призначення. У цьому плані показовим є розширення
використання КА в плануванні і здійсненні воєнних наземних операцій США. Кількість
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задіяних КА у воєнних діях у Перській затоці, Югославії й Афганістані росла майже в
геометричній прогресії й в останньому випадку досягала 150 – 200 одиниць.
Перевага в розвідці, бойовому керуванні, зв’язку і навігації дозволяє США найбільш
ефективно використовувати свої звичайні озброєння в бойових діях. Цей факт викликає
занепокоєння інших країн світу і провокує їх на створення відповідних засобів протидії.
Першим практичним кроком США в напрямку мілітаризації космосу може стати
форсоване розгортання протиракетної оборони території країни.
Як уже відзначалося, 13 червня 2002 року США в односторонньому порядку вийшли з
Договору з ПРО.
Розуміння проблеми, з боку України, важливо для формування такої політики у
відношенні третіх країн, що буде максимально враховувати інтереси безпеки більш широко.
Тому в роботі проводиться дослідження по періодах:
– Перший період з 1970 по 1990 рр.. На цьому етапі вирішальна роль наземної і
повітряної сфер при певній значимості космосу. Вирішувалися завдання що до виявлення
потенційних цілей для нанесення ядерних ударів. Стратегічне попередження. Бойове
керування засобами ядерних сил.
– Другий період з 1990 по 2000 рр.. На цьому етапі істотне зростання ролі космосу при
збереженні стратегічної значимості панування в повітрі і на суші. Вирішувалися завдання що
до інформаційного забезпечення із космосу дій збройних сил. Точна прив'язка мобільних
цілей. Створення інформаційно-ударних комплексів і систем.
– Третій період з 2000 по 2010 рр.. На цьому етапі панування в космосі є необхідною
умовою досягнення цілей збройної боротьби поряд з пануванням у повітрі і на землі.
Вирішуватимуся завдання що до інформаційної підтримки з космосу дій збройних сил.
Точковий вплив у космосі і з космосу по КА, по об’єктах військово-економічного
потенціалу, угрупованням військ і сил флоту.
– Четвертий період орієнтовно після 2010 року. На цьому етапі переважаюча роль
космосу в досягненні цілей збройної боротьби. Будуть вирішуватися завдання щодо
глобального інформаційного забезпечення. Глобальний руйнуючий і неруйнуючий вплив на
будь-який регіон і країну світу, об’єктам у повітряно-космічному просторі.
Таким чином:
1. Фактор протиракетної оборони вже зараз багато в чому обумовлює вектор розвитку
відносин держав як у військово-технічному, так і в договірно-правовому плані.
2. Важливим фактором стало і те, що в міру зниження рівня протистояння Росії і США,
програма ПРО усе більше орієнтується на протистояння випадковим і несанкціанованим
пускам, а згодом – на протистояння ракетній погрозі з боку третіх країн.
3. Положення України поблизу нестабільних регіонів світу і наявність у неї технічних
засобів спостереження за запуском балістичних ракет, збільшує цінність можливого внеску
України в створення спільної системи по протистоянню цим погрозам.
4. Розуміння проблеми, з боку України, як країни яка має космічну технологію,
важливо для формування політики побудови збройних сил, що буде максимально
враховувати інтереси безпеки нашої держави більш широко.
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МЕТОДИ ПОШУКУ ПОШКОДЖЕНЬ КАБЕЛЬНИХ ЛІНІЙ

Розглядаються методи знаходження пошкоджень кабельних ліній. Розглянуто суть індукційного
методу. Надаються переваги індукційного методу та пропозиції щодо його використання.

Під час експлуатації кабелів зв’язку та спеціального призначення, прокладених скритим
способом, виникає необхідність знаходження місць пошкоджень та несанкціанованих
підключень до них. Розглянемо, яким чином можна виявити ці пошкодження чи підключення,
та деякі пропозиції щодо виявлення неоднорідностей в кабелях, що прокладені у
приміщеннях скритим способом.
Під час визначення місць ушкоджень кабелів використовуються різні способи.
За допомогою апаратури постійного струму можна визначити в основному один вид
ушкоджень, а саме – ушкодження ізоляції. Однак, ушкодження ізоляції можуть мати кілька
різновидів [1]:
– ушкодження ізоляції між жилами чи між жилою і землею при наявності в кабелі
однієї жили зі справною ізоляцією;
– ушкодження ізоляції між жилами чи між жилою і землею при наявності в кабелі
двох чи декількох жил зі справною ізоляцією;
– ушкодження ізоляції між усіма жилами і між кожною жилою і землею. У даному
випадку можуть зустрітися два різновиди ушкоджень:
а) коли опори ізоляції ушкоджених жил приблизно рівні між собою;
б) коли опори ізоляції жил відрізняються одна від одної не менш ніж на 30 %;
в) ушкодження ізоляції жили з одночасним її обривом.
В останньому випадку місце ушкодження може бути визначено апаратурою як
постійного, так і змінного струмів.
Для визначення місця ушкодження ізоляції жил перерахованих різновидів розроблені і
практично перевірені способи виміру з використанням апаратури постійного струму.
Одні з цих способів дають досить точні результати визначення місця ушкодження,
інші – приблизні. Основним покажчиком точності виміру відстані до місця ушкодження
ізоляції в кабелі зв’язку є величина похибки вимірювання Δ, обумовлена формулою:
Δ = ( x  x0 ) / x0 ´100 %,
де х – виміряна величина відстані до місця ушкодження - дійсна відстань до місця
ушкодження, x0 – довжина вимірюваної ділянки кабельної лінії. Величина Δ не повинна
перевищувати 0,5 %.
На величину похибки вимірів впливає багато різних факторів. До основних з них
відносяться наступні [2]:
а) коливання температури на вимірюваній ділянці кабельної лінії;
б) відхилення діаметра струмопровідної жили від номінальної величини, що особливо
помітно в різних довжинах кабельної магістралі;
в) відхилення загальної довжини вимірюваної ділянки кабельної лінії від дійсної її
довжини;
г) співвідношення між опорами ізоляції справної й ушкодженої жили;
д) наявність у районі виміру блукаючих струмів, що виникають від сторонніх силових
електроустановок;
е) наявність у місці ушкодження електрорушійної сили (ЕРС) поляризації;
ж) наявність у ланцюгах зв’язку омічної асиметрії.
Вибір того чи іншого методу виміру для визначення місця ушкодження залежить не
тільки від характеру ушкодження, але і від умов, у яких ці виміри проводять.
Найбільш доцільними методами вимірів є ті, які не підлягають чи підлягають менше
впливу зазначених вище факторів. Тому в процесі експлуатації, не чекаючи моменту, коли
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наступить те чи інше ушкодження, повинні бути заздалегідь виявлені усі обставини, що
можуть виникнути під час виміру і пошуку місця ушкодження на лінії, що обслуговується.
Польові умови можуть також позначатися на точності виміру, тому останні повинні
проводитися особливо ретельно.
Якщо в ушкодженому кабелі є хоча б одна справна жила, то відстань до місця
ушкодження ізоляції можна визначити найпростішими методами, заснованими на
застосуванні мостів постійного струму. При цих методах використовують мости з
перемінним відношенням плечей і мости з постійним відношенням плечей.
Метод, що використовує міст із перемінним відношенням плечей, застосовується,
головним чином, для визначення відстані до місця ушкодження ізоляції з порівняно
невеликим опором. При цьому вимірі утвориться звичайний міст постійного струму,
частково складений з жил кабеля. Петля, що складається з двох проводів, поділяється в
місці пошкодження на дві частини, які представляють собою два плеча цього моста.
Метод, що використовує міст із постійним відношенням балансових плечей,
застосовується для визначення місця ушкодження в лініях з великим опором.
Цей метод відрізняється від методу моста з перемінним відношенням плечей тим, що в
ньому послідовно з петлею провідників, які вимірюються, включається змінний опір моста.
Також, при наявності двох справних провідників застосовуються мостові методи потрійного
виміру, методи подвійної петлі, методи, засновані на вимірі струму й інші методи. Методи
визначення місця ушкодження апаратурою постійного струму для кабельних ліній є
основними. Однак у ряді випадків, вони виявляються непридатними. До таких ушкоджень
відносяться [3] :
1) поява зосередженої омічної асиметрії;
2) повний обрив якої-небудь жили;
3) неприпустиме коливання вхідного опору в залежності від частоти;
4) виникнення асиметрії ланцюга щодо землі;
5) зниження завадозахищеності між ланцюгами.
Відстань до місця такого роду ушкоджень можна визначити лише методами,
основаними на застосуванні апаратури змінного струму чи імпульсними методами.
Розглянемо методи, що використовують апаратуру змінного струму.
До методів змінного струму відноситься і балістичний метод визначення місця обриву
жил. З методичної точки зору доцільно розглянути його разом з іншими методами,
призначеними для визначення місця обриву жил кабелю, оскільки він займає проміжне
положення між методами постійного струму і змінного струму.
Варто враховувати, що методи змінного струму, у тому числі і балістичний метод, з
точності виміру і визначення місця ушкодження значною мірою поступають методам
постійного струму, тому застосовуються лише в тому випадку, якщо не можна
використовувати методи постійного струму. Погрішність у визначенні місця ушкодження
методами змінного струму в деяких випадках досягає 3 і більш відсотків. Тому вони
застосовуються на довжині ділянки лінії для приблизного визначення району ушкодження
для того, щоб після встановленні району ушкодження можна було б уточнити місце
ушкодження додатковими вимірами, велика погрішність при визначенні місця ушкодження
методами перемінного струму визначається:
а) хвильовим характером поширення перемінного струму, що пов’язано зі загасанням
струму, яке досягає, в окремих випадках, декількох неперів;
б) багаторазовим розподілом струму по частковим емностям;
в) відносно малою зміною величини параметра від установленої норми.
В останньому випадку, якщо відхилення якогось параметра несправного ланцюга
знаходиться в межах точності виміру змінним струмом, то визначення місця ушкодження
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настільки ускладнюється, що доцільність застосування розглянутих методів піддається
серйозному сумніву. В таких випадках імпульсні методи дають кращі результати навіть при
невеликих відхиленнях параметрів від норми. Крім того, імпульсні методи менш
трудомісткі, чим методи змінного струму.
Проте, у багатьох випадках методи змінного струму є незамінними, особливо при
коротких лініях чи при вимірі ланцюгів з підвищеною індуктивністю, де застосування
імпульсних методів ускладнюється через дуже сильне обмеження переданого спектра
частот. При цьому також застосовуються мостові методи, що передбачають проведення
визначених розрахунків, а також методи виміру ємності ушкодженої пари, мостові методи
визначення місця обриву жили пульсуючим струмом, методи визначення місця ушкодження
за допомогою осцилографа.
Існує також цілий комплекс методів пошуку ушкоджень на лініях, що засновані на
вимірі часу поширення електромагнітної енергії між тими чи іншими місцями лінії. Тому
доцільно було б об’єднати такі методи під найменуванням: „Визначення місць ушкодження
ліній на основі виміру часових інтервалів”. Однак, оскільки реалізація розглянутих методів
вимагає застосування засобів імпульсної техніки, використовується термін „імпульсні
методи”. До них відносяться [5]:
1) методи визначення відстані до місця ушкодження лінії на основі виміру інтервалів
часу;
2) локаційний метод;
3) хвильовий метод;
4) хвильовий метод однобічних вимірів;
5) хвильовий метод двосторонніх вимірів;
6) хвильовий метод двосторонніх вимірів з попередньою посилкою хронувальних
сигналів;
7) хвильовий метод двосторонніх вимірів з наступною посилкою хронувальних
сигналів.
У силу ряду причин (через скрутку кабелів, відсутності достовірних відомостей про
їхню конфігурацію й ін.) імпульсними методами можно визначити лише зону (ділянку)
розташування місця ушкодження. У зв’язку з цим імпульсні методи добре доповнює
індукційний метод, заснований на аналізі характеру зміни магнітного полю уздовж ділянки
лінії зі струмом.
Індукційним методом можно визначити місце ушкодження з точністю до декількох
десятків сантиметрів. Оскільки цей метод припускає переміщення з переносним
прийомним пристроєм вздовж усієї кабельної лінії, то знання зони розташування місця
ушкодження (визначене, наприклад, імпульсним методом) дозволяє різко скоротити час
пошуку. У порівнянні з іншими індукційний метод кращий у тих випадках, коли характер
прокладки кабельних ліній невідомий і кабелі прокладені за перегородками а візуальне
спостереження за їхньою конфігурацією ускладнено.

Рис. 1. Еквівалентна схема кабельної лінії з локальним порушенням однорідності
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Відзначимо, що сучасні пристрої, що реалізують індукційний метод на частоті до 10
кГц, не придатні для пошуку місць з опором ізоляції в кілька десятків кілоом і вище. У
цьому полягає основне обмеження індукційного методу.
На рис. 1 наведено еквівалентну схему кабельної лінії з локальним порушенням
однорідності.
Відношення комплексів струму безпосередньо до і після місця порушення
однорідності у виді Zo визначається виразом:

КI =

I01 τ 2 (chIy2 + shIY2)
I02 τ1 (chIY2 + T2 shIy2).

При чисто активному Z0 рівняння можна спростити
КI = 1+ p/R0.
Як видно з виразу, відношення комплексів струмів не залежить від напруги U11 і
довжини відрізка лінії l1.
При деяких обмеженнях, що практично завжди мають місце, різниця фаз струмів до і
після зниження опору ізоляції буде визначаться виразом [6]:
Δ φi∞ = – arctg (ρ/R0 ctgl β2 ).
Для лінії з довжиною l2 = 2 м при частоті f = 100 кГц були одержані значення |Δ φ i∞|
при декількох відношеннях p/R0, що потім співставлялися з експериментальними даними
[6] (табл 1)
Таблиця 1

р/R0
0,100
0,010
0,001

Різниця фаз струмів до і після зниження опору
ізоляції |Δ φi∞|, град
розрахунок
експеримент
86
58
9

80
57
7,5

Для цієї ж лінії при відношенні р/R0 = 0,001 для декількох значень частоти f були
розраховані значення КІ ∞, Δ φi ∞ (табл 2)
Таблиця 2
f, Гц
104
105
106

Різниця фаз струмів до і після
зниження опору ізоляції Δ φi ∞, град
– 57,8
– 9,0
– 1,0

Відношення
комплексів струмів КІ ∞
3,35
1,05
1,00

Таким чином, фіксація місця пошкодження способом визначення різниці фаз струмів
до і після місця ушкодження є більш кращою, ніж способом порівняння модулів струмів,
тому що забезпечує велику чутливість до зниження опору ізоляції приблизно від 200 кОм і
нижче. При цьому лінія повинна бути розімкнута на кінці.
Якщо розглянути залежність зміни Δ φ i∞ у залежності від розташування місця
неоднорідності від початку лінії, необхідно відзначити, що чим воно ближче до початку,
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тим Δ φi∞ менше, тому для надійності генератор підключають спочатку до одного кінця а
потім до іншого.
При пошуку ушкодження індукційні датчики 1 і 2 повинні знаходитися на лінії,
рівнобіжній трасі кабелю, чи безпосередньо над кабелем. При цьому сигнали з них
надходять на фазовий детектор, на виходах фазового детектора можуть трохи розрізнятися
за рахунок розносу датчиків. Ця різниця може бути усунута за допомогою атенюатора перед
початком пошуку місця ушкодження на ділянці кабелю, у якому свідомо відсутнє
ушкодження.
При пересуванні оператора вздовж траси кабелю, сигнал на виході відсутній доти,
доки місце пошкодження не потрапить між індукційними датчиками 1 і 2.
Таким чином існує кілька десятків методів, що дозволяють визначити місце
ушкодження кабельної лінії, однак, у кожному конкретному випадку необхідно чітко
уявляти характер несправності, для того, щоб вибрати найбільш придатний для даного
випадку.
Висновки. Місце пошкодження кабельної лінії визначається, звичайно, в два
прийоми: спочатку визначають зони пошкодження, а потім уточнюється місце
пошкодження в межах зони.
На першому етапі визначення місця пошкодження проводять з кінця лінії, на другому
етапі безпосередньо на трасі лінії.
Використання індукційного методу, що випливає зі сказаного вище, доцільно при
пошуку пошкоджень кабелів прокладених у приміщеннях скритим способом.
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ДОСЛІДЖЕННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ АСИНХРОННОГО ДВИГУНА
Проведене дослідження моделі асинхронного двигуна, в якій використовуються миттєві значення
струмів, на її відповідності його властивостям.

Постановка проблеми. В існуючій літературі перехідні процеси в асинхронних
двигунах описуються громіздким математичним апаратом, з застосуванням графічних
діаграм, що в цілому не дозволяє отримати результати високої точності. Запропонована
модель дає можливість вести безпосередні дослідження перехідних процесів, з’ясувати
вплив на характеристики двигуна як окремих чинників так і їх комбінацію.
Аналіз літератури. На даний час при дослідженні електричних машин користуються
диференційними рівняннями запропонованими Г. Кроном в 30-х роках та в подальшому
вдосконаленими авторами [1, 2]. Ці рівняння електромагнітного перетворення енергії не
мають аналітичних рішень, та і інакше кажучи описують роботу електричної машини в
установленому режимі [3]. Відома механічна характеристика асинхронного двигуна має
місце лише при постійній швидкості обертання, коли кутове прискорення відсутнє [4 – 6]. В
дійсності при усіх перехідних процесах наявність прискорення істотним чином впливає на
характеристики двигуна.
Мета статті. Показати можливість дослідження динамічних властивостей
асинхронного двигуна з використанням запропонованої математичної моделі.
Основний матеріал. Розглядається асинхронний двигун з короткозамкненим ротором,
виконаним з щільним розміщенням стержнів (провідний циліндр). Попередньо будемо
описувати
одну
фазу.
Схематичне
зображення
Фrd
w
показано на рис. 1. Загалом
is
схема не потребує пояснень, за
irq
q
винятком
того,
що
w
пропонується інший підхід до
опису
процесів,
які
ird
d
відбуваються в роторі. Якщо,
ми розглядаємо одну фазну
обмотку статора і нерухомий
d
d
ротор, то при подачі змінної
напруги на фазу в роторі
з’явиться
трансформаторна
Фст
ЕРС, яка буде зорієнтована в
Фr
площині, перпендикулярній до
V
магнітних
силових
ліній,
обумовлених струмом статора.
q
Оскільки
ротор
короткозамкнутий то в ньому
Рис. 1. Модель асинхронного однофазного двигуна
виникне струм, по аналогії з
трансформатором, магнітний
потік його буде направлений
назустріч магнітному потоку
статора. Це в свою чергу призведе до виникнення моменту який буде прагнути повернути
ротор в ту чи іншу сторону, враховуючи його здатність обертатися навколо своєї вісі. Таким
чином маємо по вісі gg контур з струмом irq. Припустимо, що по колу статора проходить
максимальний струм, це обумовить максимальний магнітний потік статора Фст. Враховуючи,
що ротору ми надаємо певну кутову швидкість W 0 (цей спосіб використовується для запуску
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трифазного двигуна від однієї фази) в контурі перпендикулярному до трансформаторного
конура виникає генераторна ЕРС

eu = ò (u ´ B)dl

(1)

де u i B – вектори швидкості ротора і магнітної індукції;
dl – орієнтований елемент контуру.
На рис. 2 показаний окремо взятий ротор. Систему координат розміщуємо на роторі.
Індукція обумовлена струмом статора та зорієнтована зверху вниз. Трансформаторний
контур ротора abcd. Генераторний контур ротора a”b”c”d” зображений подвійною лінією.
Слід зауважити, що на відміну від трансформатора зустрічні потоки статора і ротора не
складуються, так як ротор рухається зі “своїм” магнітним потоком, то генераторна ЕРС
наводиться головним потоком статора.
Стосовно формування контурів струму в
c"
циліндрі, що обертається в магнітному полі. З
O
B
одного боку з певною швидкістю рухається сам
b’
елемент контуру з іншого – геометрично
c
вказаний контур інтегрування залишається
b
d
нерухомим, але на ділянках цього контуру з
певною швидкістю відбувався рух тіла, що
b"
лежить на ділянках цього контуру. Тобто
d"
будемо розділяти геометричний контур ЕРС,
a’
i
який завжди орієнтується під 900 до магнітного
d
а
потоку і не залежить від швидкості обертання
d’
W
ротора і фізичний контур a’b’c’d’, який може
зміщуватися відносно свого положення по O
V
a"
нормалі на кут d. Зміщення фізичного контуру
B
генераторного і трансформаторного кола
обумовлене як швидкістю обертання ротора так
Рис. 2. Ротор асинхронного двигуна
і індуктивністю зазначених контурів, оскільки
стала часу ротора (враховуючи його порівняно
велику індуктивність і незначний активний опір) дозволяє підтримувати в ньому струм, який
в подальшому створює обертовий момент в трифазному асинхронному двигуні при вмиканні
напруги на одну фазу і зовнішнього розгону двигуна [7]. Слід звернути увагу на те, що
трансформаторна ЕРС наводиться відповідно

eтр = -

¶F
,
¶t

а генераторна

eг = сеWF.
Тобто ЕРС генераторна і трансформаторна зміщені одна відносно іншої в часі на 900 і в
просторі зсунуті між собою на 900, то будемо мати і відповідно зорієнтовані струми, а отже,
враховуючи, той факт, що індуктивний і активний опір зазначених контурів однаковий
будемо мати обертове поле ротора по відношенню до системи координат ротора.
Процеси, що відбуваються при вмиканні трьох фаз виключають необхідність
застосування розгінної швидкості. Складемо систему диференційних рівнянь на підставі
вищевказаних міркувань.
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U 0 sin(ωt + ψ0 ) = L1i1' а (t ) + r1i1а (t ) - Mi2' q а (t ) + cei2 d а (t )W(t );

фаза А

U 0 sin(ωt + ψ0 + 1200 ) = L1i1' б (t ) + r1i1б (t ) - Mi2' q б (t ) + cei2 d б (t )W(t );

фаза Б

(2)

U 0 sin( ωt + ψ0 + 240 0 ) = L1i1' с (t ) + r1i1с (t ) - Mi2' q с (t ) + ce i2 d с (t )W(t ), фаза С
де i1(t),i1’(t) – струм та його похідна фази обмотки статора;
L1, r1 – індуктивність та активний опір фази обмотки статора;
М – взаємоіндуктивність фази обмотки статора та контуру (трансформаторного), що
зорієнтовані по вісі d;
i‘2q(t) – похідна трансформаторної складової струму ротора;
i2d(t) – струм ротора, обумовлений його обертанням;
се – електромагнітна стала, обумовлена конструктивними властивостями двигуна;
W(t) – кутова частота обертання ротора.
Правий член виразу (2) се і2 d (t )W(t ) – є ЕРС, що наводиться в статорі магнітним
потоком струмом який обумовлений обертанням ротора.
Відповідно складемо диференційні рівняння для ротора від кожної фази окремо
ìïMi1 (t ) = L2i2' qа (t ) + r2i2q а (t );
í
ïîсei1а (t )W(t ) = L2i2' d а (t ) + r2i2 d а (t ).

фаза А

ìïMi1б (t ) = L i (t ) + r2i2 q б (t );
í
ïîсei1б (t )W (t ) = L2i2' d б (t ) + r2i2 d б (t ).

фаза Б

ìïMi1с (t ) = L i (t ) + r2i2 q с (t );
í
ïîсei1с (t )W(t ) = L2i2' d с (t ) + r2i2 d с (t ).

фаза С

'
2 2qб

(3)

'
2 2qс

Перше рівняння із системи (3) по кожній із фаз обумовлене трансформаторною ЕРС,
друге генераторною.
Складемо рівняння електромагнітного моменту по кожній із фаз

[

]

фаза А

[

]

фаза Б

dW
.
dt
dW
см M × i1б (t ) × i2 q б (t ) + i2 d б (t ) - М 0 = j
.
dt
с м M × i1а (t ) × i2 q а (t ) + i2 d а (t ) - М 0 = j

[

]

с м M × i1с (t ) × i2 q с (t ) + i2 d с (t ) - М 0 = j

dW
.
dt

(4)

фаза С

Відомо, що електромагнітний момент пропорційний струму статора і ротора.
Використання миттєвих значень струму та швидкості дозволяє враховувати взаємну
орієнтацію контурів на кожну мить часу, значення струмів та їх знаки.
Об’єднуючи диференційні рівняння (2 – 4) в загальну систему маємо математичну
модель асинхронного двигуна яка дозволяє описати не лише усталені режими роботи
асинхронного двигуна [6], а й врахувати прискорення, яке має місце при роботі двигунів.
Слід зауважити, що вказані диференційні рівняння мають добуток змінних, а аналітичних
рішень не мають. Автором була опрацьована програма яка дозволяє знаходити чисельні
рішення такого типу рівнянь.
На рис. 3 представлені криві швидкості, моменту та струму статора при: а) пуск
асинхронного двигуна при незначному навантаженні, б) вмикання додаткового
навантаження при роботі двигуна в усталеному режимі.
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Рис. 3. Перехідні процеси в асинхронному двигуні

На рис. 4 наведений приклад, коли після запуску двигуна його перевантажують до
зупинки.
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іст
Рис. 4. Перехідні процеси при перевантажені асинхронного двигуна
На рис. 3 – 4 зображені графіки які дають якісну картину процесів, для більшої
очевидності були введені штучні коефіцієнти, що дозволили розмістити графіки в одній
системі координат.
Досліджувався двигун з наступними даними Lст:=8×10-3 Гн; rст:=3 Ом; Lр:=1×10-4 Гн;
rр:=0.01 Ом; s =0,1. При цьому стала часу ротора буде складати t =Lр/rр= 10-2c. Враховуючи,
що двигун має одну пару полюсів, швидкість в усталеному режимі складає » 580 рад/сек., то
за період, що відповідає сталій часу струм в фізичних контурах може підтримуватися на
протязі майже одного оберту.
Були проведені дослідження, що показують вплив моменту вмикання на хід
перехідного процесу. Встановлено, що при недовантаженому двигуні момент вмикання
істотного значення не має. Моделювання операції коли на уже працюючий двигун подається
додаткове навантаження показало, що момент комутації істотно впливає на значення
пікового моменту. На рис. 5 показано, що в першому випадку комутаційний момент складає
130 одиниць, а в другому 30 – 40, таке явище можна пояснити не симетричністю
аперіодичних струмів, що виникають в моменти комутації.
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Рис. 5. Залежність перехідного процесу від миті комутації
Висновки. Існуючі математичні моделі асинхронних двигунів, як правило, не
враховують електромагнітні перехідні процеси, на підставі того, що вони протікають значно
швидше за механічні [3, 4, 6]. Але якраз електромагнітні процеси обумовлюють ударні
струми, пікові моменти, що виникають під час пуску, гальмуванні [7 – 10]. Запропонована
модель дозволяє об’єднати механічні і електромагнітні перехідні процеси, визначити їх
взаємний вплив, що дає можливість підвищити надійність електросистеми в цілому.
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ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ У
ЛЮДИНИ-ОПЕРАТОРА ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ РОБОЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
В статті розглянуті основні чинники, що впливають на виконання робочої діяльності людиноюоператором в ергатичних системах. Запропонована для використання структурна схема ергатичної системи
і визначений напрямок пошуку комплексного узагальненого показника функціонального стану людини-оператора.

Ефективне використання військової техніки в значній мірі обумовлено здатністю
людини приводити її в дію та якісно обслуговувати. Висока напруженість сучасного бою,
дефіцит або надмірність інформації, значні фізичні і психологічні перевантаження,
обмеження часу на прийняття рішення в бойовій обстановці обумовлює високі вимоги до
психофізичного стану військовослужбовців.
До останнього часу в роботах з забезпечення надійності і ефективності застосування
складних ергатичних систем військового призначення не приділялося належної уваги
дослідженню спроможності оператором виконувати свою професійну діяльність. Від
функціонального стану людини-оператора (ФСЛО) можуть дуже істотно залежати
результати застосування складних систем озброєння, тому проблема оцінки і контролю стану
оператора є важливою і актуальною.
В загальному випадку структуру управління в ергатичній системі (ЕрС) можна
представити у вигляді, зображеному на рис. 1 [1]. Людина-оператор (ЛО) на підставі
r
r
інформації про помилку e (t ) між потрібним параметром задачі r (t ) і її фактичним
r
r
(поточним) значенням y (t ) здійснює управляючий вплив u (t ) на технічну систему (ТС) в
r
r
умовах впливу оточуючого середовища як на ЛО S л (t ) , так і на ТС N T (t ) .
r
NT(t)

r
Sл(t)
r
r (t )

r
u(t)

r
e(t)

Людинаоператор (ЛО)

r
y(t)
Технічна
система (ТС)

Рис. 1. Структура управління в ергатичній системі
В залежності від виду системи управління можуть змінюватись умови формування і
r
r
r
значення параметрів r (t ) , y (t ) , e (t ) , але в будь якому випадку людина в ергатичній системі
r
управління здійснює деякі керуючі впливи u (t ) на підставі інформації про якість виконання
r
r
задачі ТС e (t ) в умовах впливу оточуючого середовища на ЛО S л (t ) (на рис. 1 виділено
пунктиром).
Діяльність оператора по управлінню починається з прийому інформації [2] про якість
функціонування об’єкта управління.
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Оператор приймає рішення з управління технічною системою на підставі прийнятої і
проаналізованої інформації. В процедурі прийняття рішень найбільш повно реалізуються як
відображуючі, так і регуляторні функції психіки. Об’єктивні і суб’єктивні умови, в яких
проходить реалізація процесів прийняття рішень, в значній мірі впливають на психічний
стан, а через нього на фізіологічний стан людини і його фізичні можливості [2-5].
Прийом інформації людиною-оператором треба розглядати як процес формування
перцептивного (чуттєвого) образу. Під ним розуміється суб’єктивне відображення в
свідомості людини властивостей діючого на нього об’єкта.
Формування перцептивного образу включає в себе, як мінімум, три стадії: виявлення,
розпізнавання і розрізнення. Фізіологічною основою формування перцептивного образу є
робота аналізаторів [2, 3, 6] – нервових систем, через які людина здійснює аналіз подразнень.
В залежності від виду подразнюючого сигналу розрізняють вісім аналізаторів (сенсорних
систем): зоровий, слуховий, тактильний, смаковий, нюховий, кінестетичний, температурний,
вестибулярний.
Основними характеристиками будь-якого аналізатора є пороги – абсолютний,
диференціальний, оперативний. До числа найважливіших властивостей аналізаторів
відносяться адаптивність і вибірковість [2]. Характеристики і властивості аналізаторів
визначаються фізіологічним або (і) психологічним станом людини.
При аналізі діяльності ЛО необхідно враховувати, що інформативність та значення
характеристик аналізатора людини, які отримані до початку діяльності, можуть відрізнятись
від значень тих самих характеристик під час управлінської діяльності або втратити цю
інформативність.
Так, наприклад, для космонавта, при визначенні працездатності під час космічного
польоту, такі загальні характеристики як гострота зору і слуху, час реакції на зміну
подразнюючого сигналу неінформативні [5]. В той же самий час диференціальний
контрастний поріг зору та слуху (для слуху – за частотою і силою звуку), швидкість роботи з
об’єктами, що мають контраст близький до граничного рівня, поріг маскування слухового
каналу мають високу інформативність.
Прийнята оператором інформація аналізується і перетворюється в перцептивні образи.
Відмічається [7, 8], що основна роль в цих процесах належить центральній нервовій системі
(ЦНС). Не розглядаючи докладно протікання самих процесів, відзначимо, що відображенням
стану ЦНС є ряд об’єктивних і суб’єктивних психофізіологічних показників.
Загальновизнаними показниками є: частота серцевих скорочень (ЧСС), артеріальний тиск
(АТ), сила нервових процесів, функціональна рухливість нервових процесів.
Дані показники не є статичними в спокійній обстановці, а тим більше в робочій. Так,
наприклад, вплив вібрації приводить до змін функціонального стану ЦНС і відповідно
більшості
психофізіологічних
показників:
ЧСС,
АТ,
змінюється
характер
електроенцефалограми. Перебудова регуляторних механізмів кровообігу викликає широкий
спектр компенсаторно-пристосувальних реакцій організму, в тому числі і аналізаторів.
Вібрація впливає також на розумові здібності оператора, що проявляється в зниженні
біоелектричної активності, зміні ритму і амплітуди біопотенціалів [9]. Таким чином,
психологічні характеристики також динамічні по своїй суті і в різних умовах можуть мати
різні значення.
Прийняте оператором рішення реалізується у впливі u (t ) на технічну систему. Даний
вплив проявляється в руховій і мовній реакції людини [2, 5, 10, 11]. Об’єктивною
характеристикою рухових реакцій може бути їх латентний період. До характеристик мови
можна віднести частоту основного тону, динамічний діапазон і частотний спектр мови.
Таким чином, для аналізу діяльності ЛО, необхідно визначити структурну схему
ергатичної системи, в якій треба врахувати:
а) способи отримання оператором інформації про об’єкт управління і робоче
середовище;
б) вплив факторів оточуючого середовища на функціональний стан людини-оператора;
122

в) можливості ЛО з прийому і обробки інформації, а також впливу на ТС в залежності
від свого функціонального стану (ФС);
г) способи здійснення впливу на ТС.
Визначена у такий спосіб структурна схема ЕрС буде основою для вибору
інформативних параметрів, що потребують врахування при аналізі різних видів діяльності.
В загальному випадку в ергатичній системі існує технічна система, людина-оператор,
яка певним чином керує нею, і робоче середовище. Але автори пропонують ще враховувати і
неробоче середовище (рис. 2).
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ЕС оцінки ФСЛО
Рис. 2. Структурна схема ергатичної системи
Під робочим середовищем розуміється фізичний простір, який доступний сенсорним
системам ЛО безпосередньо, а також за допомогою технічних засобів отримання інформації,
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і здійснюючий вплив на психічний і фізичний стан людини при виконанні нею
функціональних задач.
Робоче середовище впливає на ФС і параметри діяльності, що виконується людиною,
деякою множиною впливів і формує соціальні, психологічні та інші умови підготовки до
робочої діяльності та її виконання.
Під неробочим середовищем в ЕрС розуміється сукупність матеріальних і
нематеріальних аспектів оточуючої людину дійсності, що впливають на її психічний і
фізичний стан, в якій вона знаходиться, не виконуючи функціональних задач.
Неробоче середовище здійснює вплив на ФС людини і умови виконання нею
функціональних задач в робочому середовищі.
r
Робоче середовище здійснює свій вплив на ФСЛО S л р (t ) деякою неоднорідною і

{

}

{

}

нестаціонарною сукупністю підконтрольних К рФ, Е, П , випадкових VрФ, Е, П і невизначених
i
i
r
N рФ, Е, П факторів (табл. 1). Так само і неробоче середовище впливає на ФС людини S л нр (t )
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}
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}{
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Ф, Е, П
Ф, Е, П
Ф, Е, П
, Vнр
, N нр
.
сукупністю факторів К нр
i
i
i

Таблиця 1

Вплив робочого і неробочого середовища на ФСЛО
Робоче середовище

{К

Ф, Е, П
рi

}

Неробоче середовище

{К

Підконтрольні фактори

Ф, Е, П
нр i

}

Кліматичні умови
Умови виконання функціональних задач:
Соціальні умови
– робоче місце
Ступінь
задоволення
особистісних
– технічна оснащеність
потреб
– вид діяльності
Умови формування мотивації
– режими діяльності
Умови набуття професійних знань і
– робоча зона
навичок
– кліматичні умови
Стан здоров’я
Відомі показники функціонування ТС
Регламент дій
Соціальні умови
Мотивація
Професійна підготовленість
Психофізіологічні властивості особистості
Адаптаційні можливості організму
Випадкові фактори
V Ф, Е, П
V Ф, Е, П

{

рi

}

{

нр i

}

Вибір стимулів
Нештатні ситуації і ситуації, що не
Забезпечення особистісних умов
передбачені регламентом дій
Фактори природного і (або) штучного
походження
Аномальні явища
Інформаційні впливи
Навмисні впливи різного походження
Невизначені фактори
N Ф, Е, П
N Ф, Е, П

{

рi

{

}

нр i

}

фактори, які на даному етапі досліджень невідомі, але можливо будуть виявлені в
подальшому
Людина-оператор, як складна біологічна система, представляється деякою визначеною
сукупністю параметрів функціональних станів, моделлю психофізіологічних можливостей
124

людини, що характеризує можливості фізіологічних аналізаторів людини і відповідні
системні реакції організму при різних психологічних проявах, та моделі управлінської
реакції функціональних систем організму оператора на ТС.
Модель психофізіологічних можливостей людини в загальному випадку розглядається
r
r
r
як динамічна сукупність фізіологічних X Ф , психологічних Y П , енергетичних Z Е
показників ФСЛО.

r
r
r
Результуюча сукупність фізіологічних X Ф , психологічних Y П і енергетичних Z Е

показників ФСЛО в умовах впливу робочого і неробочого середовища реалізується в моделі
управлінської реакції функціональних систем організму оператора на ТС (робочі, гностичні,
пристосувальні рухи ЛО, вибір сенсомоторної реакції тощо).
Контроль і, при необхідності, корекція ФС оператора здійснюється за даними
r
r
r
обрахунку сукупності фізіологічних X Ф , психологічних Y П , енергетичних Z Е показників
r
r
ФСЛО і показників стану рухової X р та мовної X м функцій функціональних систем
організму. Узагальнюючим результатом обрахунку вказаних даних є комплексний
узагальнений показник ФСЛО К фс , який порівнюється з вимогами (експертними оцінками)
потрібних управлінських реакції функціональних систем організму людини-оператора в
конкретній робочій обстановці:
r
r
r r
r
К фс = T X Ф , Y П , Z Е , X р , X м ,

[

]

× – оператор згортки набору показників до узагальненого показника ФСЛО.
де T []
В залежності від результатів порівняння в експертній системі (ЕС) може бути прийняте
рішення про корекцію ФС оператора DК фс , або перехід на виконання задачі технічною

системою в автоматичному режимі u ав (t ) (вимкнення контуру ручного керування).
З біологічної точки зору організм людини представляє собою саморегулюючу
організацію, що динамічно і вибірково об’єднує ЦНС і периферійні органи з метою
досягнення корисних для організму в цілому результатів [12]. Водночас, організм людини
представляє собою також ієрархію множини функціональних систем, об’єднаних на
принципі багатозв’язної одночасної і послідовної їх взаємодії [13]. Це означає, що зміни в
результаті діяльності однієї функціональної системи обов’язково відображуються на
показниках діяльності інших функціональних систем. Тобто існує певна функціональна
залежність між окремими параметрами xi та x j в межах як своєї групи показників, так і

міжгрупова функціональна залежність g (×) між окремими параметрами xn та y m .
Завдяки механізмам саморегуляції функціональних систем біологічні показники
утримуються на деякому, оптимальному для життєдіяльності, рівні. Існують показники
життєдіяльності, що жорстко утримуються функціональними системами близько до певного
значення. Такі показники мають зовсім невеликий діапазон змін і характеризують роботу
життєво важливих, для біологічного існування організму, систем. Інші показники мають
значно більший діапазон змін і допускають значні відхилення від середнього рівня, протягом
тривалого часу, при відносно нормальній життєдіяльності організму [14]. Тобто при
знаходженні узагальненого показника ФСЛО необхідно враховувати природні обмеження,
що обумовлені можливістю фізіологічного існування людини-оператора як цілісного
біологічного організму.
Звернемо увагу також на те, що оцінка ФС оператора дається, як правило, у вигляді
якісних лінгвістичних оцінок типу „норма”, „нижче норми”, „вище норми” з можливими
проміжними градаціями [15]. Тому спосіб визначення і оцінювання ФСЛО повинен
враховувати легкий перевід кількісних оцінок в якісні лінгвістичні, максимально
наближений до природного способу сприйняття інформації особою що приймає рішення.
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З врахуванням всього наведеного можна зробити висновок, що визначення і
прогнозування функціонального стану людини-оператора при нерівномірно мінливих
психофізіологічних показниках, в умовах взаємодії з робочим і неробочим середовищами, з
урахуванням фізіологічних обмежень на роботу функціональних систем оператора,
дозволить більш обґрунтовано підійти до вирішення проблем надійності і якості управління
в ергатичних системах військового призначення.
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У статті застосовується проблемний підхід при трактуванні хвиль де Бройля як коливного процесу
типу енергія–маса–енергія–маса–…, ймовірною причиною якого є релятивістське зростання маси електрона
при утворенні атома водню.

ХВИЛІ ДЕ БРОЙЛЯ З ТОЧКИ ЗОРУ КВАНТОВО-КОЛИВНОЇ ПРИРОДИ МАТЕРІЇ
Постановка проблеми. Традиційно відомо, що світло має двоїсту природу. З одного
боку – це хвилі, а з іншого – частинки (фотони). Такі властивості є суперечливими, оскільки
хвиля – явище просторове, тоді як частинка локалізована. В роботі [1] показано, що ці
суперечності усуваються в квантово-коливній теорії, коли світло розглядається як потік
фотонів – частинок, що знаходяться в коливальному стані. Причому, природа коливань
відома – це перетворення електричної і магнітної енергії в масу частинки і навпаки –
2
перетворення маси частинки в енергію у відповідності з формулою W = c m.
Хвильові і корпускулярні властивості фотона де Бройлем були поширені на
мікрочастинки, які рухаються з великими швидкостями. Ця гіпотеза знайшла експериментальне підтвердження. Однак, залишається проблематичним уявити як хвилю одну
окрему частинку, що рухається з великою швидкістю, враховуючи те, що хвиля – явище
просторове, а частинка локалізована. Проблемність двоїстої природи мікрочастинок
знімається, якщо розглядати рух мікрочастинок в рамках квантово-коливної природи, тобто
розглядати мікрочастинку як коливальну систему, що рухається. В роботі [2] була висунута
гіпотеза стосовно природи хвиль де Бройля як руху мікрочастинок, що перебувають у
коливному стані. Ця гіпотеза дістає підтвердження при дослідженні руху електрона в атомі.
Розгляд проблеми. Розглянемо рух електрона в найпростішому атомі – атомі водню. З
теорії Бора відомо, що електрон в атомі водню рухається по колових орбітах на різних
відстанях від ядра

4pe 0h 2 2
n
rn =
me 2
зі швидкостями

u=
де n - номер орбіти.

e2 1
,
4pe 0h n

Повна енергія електрона на орбіті дорівнює

Wn =

me 4

1
32p 2e 0 2 h 2 n 2

У незбудженому стані електрон знаходиться на першій коловій орбіті з радіусом
r1 = 0,526 × 10 -10 м і його повна енергія W1 найменша. Для відриву електрона від атома

(тобто іонізації атома (W¥ = 0 )), необхідна енергія DW = W¥ - W1 = 13,53 еВ (рис. 1).
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n = ¥ __________ _________________ W¥ = 0
_________________________
_________________________

n = 3 __________ __________ _______ W3 = -1.5 еВ
n = 2 __________ __________ _______ W2 = -2.38 еВ
n = 1 __________ __________ _______ W1 = -13.53 еВ
Рис. 1
При переході ж електрона з енергетичного рівня W¥ на рівень W1 відбувається
відновлення атома.
Розглянемо цей зворотній процес переходу електрона з вищого енергетичного стану на
нижчий як утворення атома водню.
Нехай електрон знаходиться на досить великій відстані від ядра (протона), так, що його
можна вважати вільним (рис. 2).
+е

–е

Å--------·----------------------o
протон

А

електрон
Рис. 2

Завдяки кулонівській взаємодії електрон рухається прискорено в напрямку протона до
точки А на відстані r1, тобто, до першої орбіти електрона в атомі. Потенціал електричного
поля в точці А, створений протоном,

1,602 × 10 -19
q
=
= 27,36 В.
j1 =
4 πε 0 r1 4 × 3,14 × 8,85 × 10 -12 × 0,526 × 10 -10
Електрон рухається під дією поля і доходить до точки А. Поле виконує роботу по
переміщенню електрона

A = eDj = -1,602 ×10 -19 × 27,36 Дж = - 27,36 еВ.

Ця робота йде на прискорення електрона, який в точці А набуває кінетичної енергії

Wk = A = 27,36 еВ.
Відповідно електрон в точці А мав би мати швидкість

uA =

2Wk
м
= 2,90 ×106 .
m
с

Оскільки точка А знаходиться на відстані r1 від протона, тобто на відстані радіуса
першої орбіти, то відомо, що швидкість електрона на першій орбіті у відповідності з теорією
Бора,
u1 = 2,193 ×106 м/c ,
а кінетична енергія електрона в точці А має значення
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-31

6

2

mu12 9,1 × 10 × ( 2,193 × 10 )
=
Дж = 13,69 еВ.
WK 1 =
2
2

Отже і швидкість, і кінетична енергія електрона на першій орбіті значно менші від
значень, які отримуються в точці А при розгляді прискореного руху електрона в полі
додатного заряду протона. Недостача кінетичної енергії пояснюється тим, що електрон,
прискорюючись (що еквівалентно переходу на перший рівень), ще випромінює квант світла з
енергією
hv = DW = W¥ - W1 = 13.53 еВ.
Таким чином, баланс енергії ніби
зберігається.
Проте у наведених оцінках не врахована суттєва обставина. Справа в тому, що за
теорією відносності при збільшенні енергії електрона, який прискорюється, зростає його
швидкість і, відповідно, зростає маса :

m1 =

m0

u12
1- 2
c

=

9,11×10 -31
1-

(2,193×10 )
(3 ×10 )

6 2

= 9,109776 ×10

-31

кг ,

8 2

Dm = m1 - m0 = (9,109776 - 9,109534) × 10-31 = 0,00024 ×10 -31 кг.
Зростання маси електрона повинно певним чином впливати на стан атома. Можна
висунути гіпотезу, що це зростання маси Dm є динамічним, тобто таким, що неперервно
змінюється, і воно спричиняє хвильовий процес при русі електрона на орбіті, коли зміна
маси обумовлює відповідні зміни енергії і навпаки:

Dm ®DW®Dm® DW®Dm® DW®Dm ®DW...
Цікаво, що еквівалентна зміна енергії при цих перетвореннях

(

DW = Dmc 2 = 0.00024 × 10- 31 × 2,998 × 108

)

2

Дж = 13,48 еВ.

Важливо відмітити ту обставину, що електрон, прискорюючись в напрям протона, не
може підійти до протона ближче відстані r1 , незважаючи на те, що електрон заряджений
негативно, а протон - позитивно і між ними існує притягування, сила якого визначається
законом Кулона. Така обставина наводить на думку, що між електроном і протоном виникає
взаємодія іншого характеру - взаємодія, яка визначає коливальний процес між масою і
енергією. За таких умов електрон, рухаючись по орбіті, знаходиться в коливному стані і
реалізується така орбіта, під час руху на якій відбувається ціле число коливань. При такій
інтерпретації хвилі де Бройля замість віртуального представлення набувають цілком реального фізичного змісту.
Висновок: при русі електрона на орбіті в атомі реалізується коливна форма руху
матерії типу енергія – маса – енергія – маса… , що й можна трактувати як хвилі де Бройля.
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ПОБУДОВА СЕНСОРНОЇ МЕРЕЖІ НА КОНЦЕПЦІЇ NGN ТА
РОЗРАХУНОК МОДЕЛІ ЇЇ ТРАФІКА
В даній статті розглядається підхід до застосування сенсорних технологій в телекомунікаційних
системах, що є актуальним питанням в умовах стрімкого розвитку побудови нових інформаційнотелекомунікаційних мереж.

В останнє десятиріччя інформаційний стан суспільства є визначальним чинником
економіки, обороноздатності і суверенітету країни. Телекомунікаційна галузь є динамічною
галуззю не тільки в Україні, але і в усьому світі.
Черговий якісний стрибок в області нових телекомунікаційних послуг буде
ініційований впровадженням сенсорних мереж – мереж, що дозволяють користувачеві
глобальної телекомунікаційної мережі одержувати вичерпну статистику про навколишнє
cpeдовище і обстановку практично в будь-якій точці планети. Сьогодні вже існує ряд як
тестових, так і комерційних реалізацій сенсорних мереж.
Теорія побудови сенсорних мереж (СМ) є напрямом науки, що активно розвивається.
Основні перспективи використання цієї теорії пов’язані з рішенням складних практичних задач.
Широкий круг завдань, які вирішуються сенсорною мережею, не дозволяє в даний час
створювати універсальні, могутні мережі, але дає можливість розробляти спеціалізовані СМ, що
функціонують за різними алгоритмами. В даний час існує велика кількість різноманітних типів
СМ, призначених для вирішення різних завдань.
Чи завжди застосування СМ ефективніше за існуючі мережі? У чому ж дійсно існують
переваги застосування сенсорних технологій в телекомунікаційних системах і чи існують вони?
Висока ефективність сенсорних технологій при вирішенні різноманітних задач може вже
найближчим часом зробити їх незамінними при створенні нових поколінь мереж мобільного
зв’язку і інших бездротових мереж (нейронних, сенсорних). Таким чином, актуальність
досліджень побудови сенсорів та сенсорних мереж підтверджується різноманіттям їх можливого
застосування.
Сенсори являють собою досить мініатюрні бездротові комунікаційні пристрої, що
володіють певними функціями як по моніторингу навколишнього середовища, так і по
передачі даних.
В [1] сенсорні мережі визначені як “розподілені бездротові мережі, що складаються з
маленьких бездротових вузлів вузької спеціалізації, у великій кількості (випадковим чином)
розосереджених на деякій поверхні або області”. Таким чином, сенсорна мережа являє собою
порівняно велику безліч бездротових сенсорів, розподілених у деякій області з досить
високою щільністю в області покриття радіосигналу кожного із сенсорів повинен перебувати
як мінімум ще один сенсор, який називається сусіднім. Чим більше сусідніх сенсорів у
кожного із сенсорів, тем більш високою точністю й надійністю володіє сенсорна мережа.
Очевидно, що окремий сенсор має обмежені область сприйняття, обчислювальну потужність,
пам’ять і живлення. Технології радіодоступу, які застосовані в сенсорах, дозволяють
передавати дані на відстань до декількох десятків метрів. Передбачається, що в деякому
просторі, де побудована така мережа, сенсори будуть розподілені з досить високою
щільністю й, відповідно, у великій кількості. Для передачі отриманих даних мережа повинна
бути приєднана до МЗЗК. Як правило, подібне приєднання здійснюється через деякий шлюз
(актор), що може також реалізовувати функції безпеки. Відзначимо, що частіше шлюз не є
сенсором, а представляє собою більш стабільний мережний вузол (з погляду джерела
живлення й ресурсів). Далі дані можуть передаватися для обробки на сервери й зацікавленим
користувачам (рис. 1).
Очевидно, що сенсорна мережа, яка складається з великої кількості сенсорів, повинна
бути структурована. Інакше великий обсяг переданої інформації може знизити надійність
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вузлів, що перебувають у безпосередній близькості до шлюзу: постійна передача транзитних
даних може привести до виходу з ладу джерела живлення, а великий обсяг трафіка –
переповнити буфери прийому.
Велика сенсорна мережа розділяється на ряд кластерів. Кожний кластер одержує так
званий головний вузол, який являється більш стабільним вузлом у порівнянні із сенсором,
але менш стабільним, чим шлюз. Цей підхід дозволяє підвищити надійність сенсорної
мережі шляхом локалізації графіка по кластерах [2].
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ефективних
Бездротові сенсори
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– транспортні системи й автомобілі.
Сенсорні мережі є бездротовими по своїй
Рис. 1. Сенсорна мережа
природі WSN (Wіreless Sensor Network). Для
передачі інформації від сенсорів застосовується стандарт ШЕЕ 802.15.4, відповідно до якого
швидкість передачі становить близько 250 кбіт/с. У якості стека протоколів
використовується стандарт ZіgBee, орієнтований на мінімальне споживання енергії й
зазначений вище діапазон швидкостей [3]. Кожний окремий сенсор, як правило, має
невеликий радіус дії й малу потужність випромінювання, що в мережному плані вимагає
певного шлюзу між групою сенсорів і мережою зв’язку загального користування (МЗЗК),
який називається актором (елемент, що виконує функції шлюзу WSN і мережі NGN (Next
Generatіon Network)).
Слід зазначити, що WSN розглядаються як мережі з низкошвидкісною передачею
інформації, що обумовлено як особливостями самих мереж (архітектуру й алгоритми
обміну), так і елементів цих мереж (датчиків). Однак, це технологічні особливості й, отже,
згодом може з’явитися можливість використання таких мереж і для реалізації інших видів
зв’язку.
Хоча на даному етапі розвитку WSN розглядаються експериментальні розробки, уже
зараз можна оцінити потребу інфраструктури країни в таких мережах. Основними
факторами, що впливають на цю оцінку, повинні бути відносно стабільні параметри,
наприклад, такі як чисельність населення, площа території, число одиниць автотранспорту й
т. ін.
Будь-які оцінки по кількості акторів будуть оріентировочні, однак, зважаючи на те, що
число побутових, медичних і автомобільних датчиків залежить від досить стабільних
факторів, і в сумі вони становлять більшу частку пристроїв, можна вважати отриману оцінку
задовільною для даного етапу і всі вони є нижніми оцінками чисельності акторов.
Для розрахунку моделі трафіка сенсорних мереж розглянемо можливу модель таких
мереж.
Розвиток сенсорних мереж приводить до появи двох нових учасників ринку надання
послуг телекомунікацій: оператора й провайдера послуг сенсорних мереж. Природно, що в
загальному випадку це може бути одна й та ж фізична або юридична особа, але з
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функціональної точки зору в бізнес-моделі ці процеси доцільно розглядати незалежно через
велику професіоналізацію провайдера послуг, сенсорних мереж. З огляду на
всепроникаючий характер сенсорних мереж, можна із упевненістю стверджувати, що
провайдерська діяльність в умовах формування сенсорних мереж найчастіше досить
спеціалізована.
Схематично модель для сенсорних мереж представлена на рис. 2, де КПСМ –
користувач послуг сенсорних мереж; провайдер WSN – провайдер послуг сенсорних мереж;
оператор WSN – оператор сенсорної мережі.
Як приклад
надання послуг WSN
розглянемо
контроль
за певним об’єктом.
ОПЕРАТОР WSN
Провайдер
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контрольованому об’єкті. Важливо відзначити,
що
будь-яка інформація зберігається в базі
Рис. 2. Бізнес-модель для сенсорних мереж
даних (БД) провайдера послуг WSN. На рис. 3
зображена мережна модель, що реалізує розглянуту вище послугу.
При спрацьовуванні якого-небудь датчика по мережі WSN передається відповідне
повідомлення до шлюзу WSN-NGN мережа й далі на сервер провайдера послуг. Останній діє
за твердим алгоритмом, здійснюючи попередню обробку отриманого повідомлення,
наприклад, уточнюючи підтвердження прийнятого повідомлення, робить запити до різних
БД і т. ін. Це може бути пов’язане з породженням
IP протоколи
трафіка в мережі зв’язку. Після попередньої
Мережа
Мережа
оператора
обробки повідомлення сервер передає його в
NGN
WSN
диспетчерський центр, де оператор робить
додатковий контроль отриманого повідомлення,
Parlay/OSA
МК
Актор
роблячи візуальний, або інший контроль об’єкта за
Сервер
допомогою
відеокамер
спостереження,
провайдерів
Протоколи
ZigBee
послуг WSN
установлених на об’єкті. Одержавши візуальне
підтвердження, оператор передає повідомлення
Об’єкт контролю
службі безпеки й власникові об’єкта. Базовою
Рис. 3. Мережна модель контролю об’єкта
мережею є мережа мобільного оператора, бажано
рівня NGN [4]. Сенсори контрорлю обєкта будинку функціонують за протоколом ZіgBee і
передають інформацію на шлюз (актор), що взаємодіє з мережею NGN за допомогою ІP
протоколів через мережу оператора WSN. Послуги провайдера WSN надаються через
інтерфейси Parlay/OSA.
Перелік дій можна продовжити далі або змінити, але важливо те, що трафік WSN
приводить до породження трафіка інших послуг і, як наслідок, – до росту трафіка NGN.
На рис. 4 представлена узагальнена модель розподілу трафіка для сенсорних мереж.
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Рис. 4. Узагальнена модель розподілу трафіка

утворився у результаті реакції на трафік WSN;
N – число послуг WSN.
Розглянемо нижню оцінку приросту
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трафіка NGN за рахунок введення послуг WSN. Звичайно, зараз неможливо точно оцінити
обсяг утвореного трафіка, однак можна зробити деякі припущення, що не суперечать
сучасним поданням про розглянуті послуги й визначити нижню граничну оцінку.
В [5] виділені сім укрупнених груп сенсорних пристроїв при класифікації їх за видами
контрольованих об’єктів, наведених вище. Скористаємося цією класифікацією для
визначення трафіка послуг WSN.
Трафік NGN, утворений у результаті реакції на трафік WSN, являє собою суму трафіка,
утвореного на кожну з послуг NGN:
(i )
y (i ) = å y j ,
j

де y (ij) – трафік, який утворений і-ою слугою WSN на j-ю послугу NGN.
Розглянемо тільки основні послуги NGN: телефонний зв’язок з фіксованими й
мобільними абонентами, з Інтернетом.
Частина мереж WSN має шлюз із мережею NGN, який використовується для передачі
даних між WSN і встаткуванням провайдера послуг WSN з метою моніторингу стану й
керування. Друга частина мереж функціонує автономно (без участі мережі NGN) у рамках
деякої технологічної системи. На даному етапі, співвідношення таких мереж може бути
отримано тільки емпірично.
Для оцінки трафіка, який створений елементами WSN, необхідно знати активність
актора (інтенсивність сеансів зв’язку) і обсяг переданих даних. Активність актора може бути
різною для різних областей застосування, однак, з огляду на сучасні технологічні
особливості WSN (економія енергії) і характер контрольованих процесів (відносно
параметрів, що повільно змінюються), активність актора буде обчислюватися не більш, ніж
десятками сеансів за добу. Під сеансом будемо розуміти транзакцію, у результаті якої
передається корисна для користувача інформація. В якості нижньої оцінки приймемо
інтенсивність одого сеансу зв’язку за годину для всіх видів акторів. Обсяг переданих за сеанс
даних буде визначатися величиною, отриманою при вимірі якого-небудь параметра
контрольованого процесу. Враховуючи те, що сенсор елемента WSN являє собою досить
простий вимірювальний пристрій, у результаті виміру одержуємо число – десятковий дріб,
що може бути переданий в 4 байтах даних. На підставі зроблених припущень можна
одержати оцінку yWSN , складову близько 10 Гбайт у добу [6].
Для оцінки трафіка, який утворений в мережі NGN, у результаті реакції на трафік WSN,
будемо вважати, що користувач послуг WSN звертається до ресурсів провайдера з метою
моніторингу стану об’єктів або процесів з періодичністю, яка не перевищує періодичності
відновлення даних (як прийнято вище – одна година). Для звертання до ресурсів провайдера
рівнозначно можуть бути використані такі послуги зв’язку як зв’язок з фіксованими й
мобільними абонентами, з Інтернетом.
У загальному випадку, ініціатором використання послуг NGN для доступу до ресурсів
провайдера можуть бути як повідомлення, отримані від WSN, так і ініціатива користувачів
WSN. Будемо вважати, що користувач контролює стан об’єктів або процесів за допомогою
WSN, що складається з декількох елементів. Число елементів мережі для різних додатків
може бути різним.
Отримана оцінка сумарної величини графіка становить більше 100 млн. хвилинозанять
у день, якщо прийняти середню тривалість заняття рівну середньому значенню, що має місце
в існуючих мережах. Слід зазначити, що більшість допущень у наведених міркуваннях є
оцінками знизу. Тому цілком можна чекати як більшого числа елементів мереж WSN і їхніх
користувачів, так і більшого обсягу виникаючого в мережі NGN трафика.
Таким чином, слідом за телефонною мережею загального користування (ТМЗК),
стільниковою мережею рухливого зв’язку (СМРЗ) і Інтернетом, з’являється нова мережа –
сенсорна, порівняна зі згаданими мережами за можливим обсягом створюваного трафіка.
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Незважаючи на достатню кількість комерційних проектів, реалізація сенсорних мереж у
повному обсязі, тобто без таких відчутних обмежень як число сенсорів у мережі, термін
їхнього життя, динаміка мережі й т. ін., на сьогоднішній час є невирішеним завданням. У
світі ведуться роботи над величезною кількістю проектів по поліпшенню й оптимізації
функціонування сенсорів і сенсорних мереж.
Одним із ключових напрямків є дослідження стека протоколів і взаємодія між рівнями.
Через специфіку сенсорних мереж стек протоколів повинен містити (рис. 5) площини
керування енергією, мобільністю й завданнями. Кожна із площин повинна реалізовувати
власний специфічний набір протоколів.
Подібні підходи дозволяють позбутися від зайвих
міжрівневих інтерфейсів і, таким чином, істотно знизити
Прикладний рівень
складність міжрівневої взаємодії. Ці пропозиції йдуть
врозріз із принципами семи- і пятирівневих стеків
Транспортний рівень
протоколів, не дозволяючи стороннім виробникам
Мережевий рівень
інтегрувати своє програмне й апаратне забезпечення у
Канальний рівень
вже існуюче. Однак, з огляду на тенденції побудови
сенсорів, такі підходи можна зрозуміти й погодитися з
Фізичний рівень
ними, у першу чергу, тому, що вже сьогодні сенсор являє
Рис. 5
собою єдиний пристрій і інтеграція якого-небудь
додаткового апаратного устаткування після його
виробництва неможлива. Таким чином, сенсорні мережі мають дуже високий потенціал, як
на спеціальних сегментах ринку, так і на відкриті. Стрімке впровадження технології,
практично, в усі сфери життя й діяльності людини однозначно виділяє сенсорні мережі в
самостійний бізнес-сегмент телекомунікаційної мережі й уже в найближчому майбутньому
вимагає регламентації його застосування.
Необхідно відзначити також, що в той час, як на Заході сенсорні технології застосовуються
вже достатньо широко, в Україні їм приділяється недостатня увага. Це викликає потребу з
одного боку, в підвищенні зусиль по їх популяризації, а з іншої – в розширенні досліджень в
цьому напрямку. Вже зараз достатньо очевидно, що об’єднання сенсорних технологій з іншими
технологіями сприятиме істотному прориву у вирішенні багатьох актуальних проблем.
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