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УДК 621.391.63/316.5     к.т.н. Бердников О.М. (ІСЗЗІ НТУУ „КПІ”)
      Богуш К.Ю. (ІСЗЗІ НТУУ „КПІ”)

АЛГОРИТМ РОЗПІЗНАВАННЯ МОВНИХ СИГНАЛІВ

Показана послідовність аналізу та розпізнавання мовного сигналу на основі алгоритму виділення набору
акустичних параметрів. На основі принципів виділення параметрів мовного сигналу, складено загальний
алгоритм розпізнавання мовних сигналів, який застосовується при розробці систем автоматичного
розпізнавання мови (САРМ). Наведено базовий алгоритм для розробки програми САРМ із застосуванням
системи математичного моделювання MATLAB.

Останнім часом значна увага приділяється введенню інформації в комп’ютер
природною мовою. Технології машинного розпізнавання людської мови розвиваються вже
на протязі декількох десятиліть [1, 2]. Сьогодні спостерігається різке збільшення попиту на
пристрої розпізнавання мови, оскільки мовна взаємодія людини з комп’ютером є
необхідністю сьогодення. Через відомі труднощі розробка власних алгоритмів розпізнавання
мови та створення програмних засобів на їхній основі є актуальною задачею. Крім того,
перевагою розробки оригінальних систем розпізнавання мови є можливість наступного
поліпшення їхніх характеристик.

Надалі пропонується послідовність аналізу та розпізнавання мовного сигналу на основі
досить ефективного алгоритму виділення набору акустичних параметрів, що характеризують
мовний сигнал та розглянутий у роботах [3, 5].

На початковому етапі роботи САРМ виконуються перетворення над вихідним мовним
сигналом з метою виділення акустичних параметрів і подальшого їх порівняння з
еталонними елементами. Перетворення над мовним сигналом доцільно здійснювати за
алгоритмом, реалізованим смуговим вокодером [6]. Структурна схема передавальної частини
подібного пристрою приведена в [5].

У даному вокодері виділяється 19 параметрів, що характеризують: форму огинаючої
спектра, частоту коливань голосових зв'язувань (період основного тону), вид спектра
(дискретний чи суцільний). Для оцінки форми огинаючої спектра використовуються виходи
групи смугових фільтрів. Частотний діапазон сигналу, що піддається аналізу, нерівномірно
розбивається на 17 каналів у смузі частот 50…7000 Гц. У кожному спектральному каналі
сигнал спочатку детектується, а потім інтегрується з періодом у 22,5 мс. Тривалість періоду
інтегрування пов’язана з виконанням вимог [6] і є значно меншою ніж тривалість голосних і
приголосних звуків [4].

На виходах спектральних каналів формуються значення пропорційні енергії сигналу в
кожній з частотних смуг за час інтегрування. Ці значення перетворюються по
логарифмічному закону і потім кодуються. Перед логарифмуванням здійснюється
порівняння повної енергії ділянки з граничним значенням (звук/пауза), потім отримані
значення енергії сигналу нормуються.

Перші 5 каналів аналізатора охоплюють область виділення огинаючої першої
форманти (від 230 до 770Гц); канали 6…13 – область другої форманти (від 770 до 2200 Гц);
канали 14…16 – область третьої форманти (від 2200 до 3660 Гц); 17-й канал (від 5000 до
7000 Гц) – "шумовий". Далі зазначені параметри позначаються як А1…А17 [6].

Смуги пропускання фільтрів у більш високочастотних каналах зроблені більш
широкими, для того щоб наблизити залежність розрізняючої спроможності по частоті до
характеристик людського слуху. Здатність слухового апарата людини розрізняти зміни
частоти неоднакова в різних частотних діапазонах. Тому в низькочастотних каналах
використовуються смуги шириною 110…130 Гц, а у високочастотних – 360…400 Гц.

Смугові фільтри аналізатора огинаючої повинні забезпечувати найкращу оцінку
спектра, для чого з одного боку, бажано використовувати фільтри високого порядку з
крутими схилами амплітудно-частотної характеристики. З іншої сторони такі фільтри мають
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порівняно довгі імпульсні характеристики, що приводить до часового змазування швидких
змін спектра – необхідно, щоб тривалість імпульсної характеристики не перевищувала
тривалість аналізованої ділянки сигналу. Тому вибір фільтрів повинен здійснюватись на
основі компромісу між цими вимогами.

Ще одним параметром, що визначається під час акустичної обробки мовного сигналу є
частота основного тону. Виділення сигналів тону виробляється багатоканальним часовим
визначником основного тону (ВОТ), алгоритм роботи якого аналогічний описаному в [3].

ВОТ містить блоки попередньої і статистичної обробки. У блоці попередньої обробки,
виробляється грубе визначення можливого періоду основного тону за допомогою шести
елементарних вимірників основного тону (ЕВОТ) на основі часових інтервалів між
екстремумами відфільтрованого сигналу. Точне визначення періоду основного тону
виходить у результаті статистичної обробки результатів попереднього визначення періодів
основного тону в блоці статистичної обробки. Блок-схема визначника основного тону
приведена на рис. 1.

Алгоритм роботи ВОТ зручно розділити на чотири операції:
1) низькочастотна фільтрація мовного сигналу;
2) утворення шести функцій по екстремумам відфільтрованого сигналу;
3) одержання на основі значень функцій шести оцінок висоти тону в шести однакових

вимірниках;
4) ухвалення рішення на основі оцінок елементарних вимірників висоти тону.
Основне призначення ФНЧ складається в подавлені вищих гармонік мовного сигналу.

Для цієї мети використаний фільтр із частотою зрізу 600 Гц.
Далі для всіх екстремумів відфільтрованого коливання формуються імпульси різної

амплітуди (рис. 2). Імпульси з амплітудами m1,  m2,  і m3, формуються для кожного
максимуму, а імпульси з амплітудами m4, m5 і m6 – для кожного мінімуму.

ЕВОТ1

ЕВОТ2

ЕВОТ3

ЕВОТ4

ЕВОТ5

ЕВОТ6

Остаточне
обчислення

периоду
основного тону

Період
основного

тонуОбробка
екстремумів

сигналу
Фільтрація

Мовний
сигнал

m1

m2

m3

m4

m5

m6

Шість елементарних вимірників
основного тону

Рис.1. Блок-схема визначника основного тону
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Амплітуди m1 і m4 збігаються зі значеннями максимуму і мінімуму відповідно, m5 і m2
відраховуються від максимуму до мінімуму і від мінімуму до максимуму,  а m3 і m6 – від
максимуму до попереднього максимуму і від мінімуму до попереднього мінімуму. З
отриманих імпульсів утворюються однополярні послідовності, причому якщо розглянутий
максимум (чи мінімум) менше попереднього, то m3 чи m6 покладаються рівними нулю.

Шість імпульсних послідовностей надходять на входи шести однакових вимірників
періоду. Роботу вимірника пояснює рис. 3.

Після прийому кожного імпульсу триває інтервал запирання (протягом якого імпульси
не приймаються), а за ним – інтервал експоненційного зменшення граничного значення.
Якщо на цьому другому інтервалі приходить імпульс, що перевищує граничне значення, то
він детектується і процес повторюється. Постійна часу в показнику експоненти і час
запирання детектора змінюються в залежності від згладженої оцінки періоду основного тону
Тср, отриманої цим же детектором. Величина Тср визначається ітерацією:

.

Тут Тнов – остання (поточна) оцінка періоду, Тср(n) – поточна згладжена оцінка періоду,
а Тср(n-1) – попередня згладжена оцінка. При кожному детектуванні знаходиться нова оцінка
Тср відповідно до виразу. Щоб уникнути крайніх значень часу запирання та зменшення
граничного значення, величина Тср обмежується межами 4 і 10 мс. У цих межах залежності
часу запирання τ і сталої часу граничного значення β від Тср задаються співвідношеннями

2
)1(

)( новср
ср

ТnT
nT

+-
=

m3

m2 m1

m6 m5 m4

Час

Рис.2. Вимірювання, що використовуються при оцінці основного тону

Рис.3. Робота елементарних вимірників основного тону

Змінний час
запирання τ

Зменшення порогового
значення

Час
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Остаточно період основного тону визначається в блоці статистичної обробки. У кожен
момент часу t0 оцінка періоду основного тону виробляється в такий спосіб:

1. Утворюється матриця оцінок періоду (розміром 6×6 елементів). Стовпці матриці
відповідають окремим вимірникам, а рядки – оцінкам періоду. У перших трьох рядках
містяться останні три оцінки періоду.  Четвертий рядок дорівнює сумі першого та другого
рядків, п'ятий – сумі другого і третього рядків, а шостий – сумі всіх трьох перших рядків.

2. Кожен елемент першого рядка порівнюється з всіма іншими 35 елементами матриці, і
підраховується число збігів (точне визначення збігу дане нижче). Оцінка Tср = 1, 2, 3, 4, 5, 6,
що має найбільше число збігів, обирається в якості остаточної.

У таблиці 1 наведені значення ширини шістнадцяти вікон збігу.

Остаточна оцінка періоду основного тону вибирається тільки з останніх оцінок, що
даються шістьма вимірниками. Щоб визначити її, кожна із шести останніх оцінок
порівнюється з іншими 35 числами, що містяться в матриці. Таке порівняння повторюється
чотири рази для кожного стовпця таблиці. З кожного стовпця відповідно до величини
аналізованої оцінки вибирають ширину вікна. Наприклад, якщо оцінка складає 6 мс, то збіг
має місце, якщо різниця між інтервалами що порівнюються не перевищує ±400 мкс.

;40 срT,=t .
695,0
срT

=b

Зсув
1 2 5 7

1,6-3,1 1 2 3 4
3,1-6,3 2 4 6 8
6,3-12,7 4 8 12 16

12,7-25,5 8 16 24 32

Д
іа

па
зо

н 
оц

ін
ок

 О
Т,

мс

Ширина вікна збігу /100мкс

Табл. 1. Значення ширини вікон збігу
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Коли число збігів підраховане, з нього віднімається зсув, рівний 1. Вимір повторюють
для другого стовпця таблиці.  Ширина вікна в цьому випадку більше,  і імовірність збігу
збільшується, але для компенсації з числа збігів віднімається зсув, рівний 2, і т.д. Після
виконання цих дій для всіх чотирьох стовпців таблиці виходять чотири числа, найбільше з
яких приймають за число збігів для даної оцінки періоду основного тону. Уся процедура
повторюється для кожної з п'яти інших поточних оцінок, і як остаточна оцінка береться та із

Рис. 4. Послідовність аналізу та розпізнавання сигналу
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Перевірка ознаки Тон/Шум
НІ

Завантаження
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параметрів для j-го звуку

Розрахунок Dj

j = 6

ТАК

НІ

j = j+1

 j = 1

Визначення мінімальної з
відстаней та відповідного

еталону
Визначення Dmin та jmin

Перевірка чи всі еталони
враховані

Розрахунок відстані між
поточним та j-м набором

параметрів

Dmin < Dп

ТАК

Виведення голосного,
що відповідає еталону

Перевірка, чи не перевищує
відстань допустиму

Ділянка позначається як
нерозпізнана

НІ

Перехід до аналізу
наступної ділянки
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шести, у якої число збігів після віднімання зсуву найбільше. У ході цих обчислень необхідно
виконати (6×4×35) перевірок збігу (порівнянь модуля різниці з фіксованим числом).
Повторення усього процесу через кожні 5 мс дозволяє відслідковувати навіть швидкі зміни
періоду основного тону [3].

Останнім, дев’ятнадцятим, параметром, що визначається підчас обробки мовного
сигналу є параметр ТОН-ШУМ.

Для виділення параметра ТОН-ШУМ з мовного сигналу використовуються наступні
розпізнавальні ознаки тональних і шумових звуків:

– енергія тонових звуків (голосні і дзвінкі приголосні) зосереджена в низькочастотної,
а шумових (глухі приголосні) – у високочастотній частині спектра;

– тонові звуки являють собою коливання, форма яких звичайно з великою точністю
повторюється через період основного тону.

Сигнал тон-шум, що характеризує вид спектра, формується з урахуванням
співвідношень між наступними параметрами:

– максимальний рівень енергії в області першої форманти АImax;
– максимальний рівень енергії в області третьої форманти АIIImax;
– рівень енергії в 17-му каналі – A17;
– результати оцінки ступеня періодичності сигналу в ВОТ (по числу збігів, що

визначені окремими детекторами).
Рішення про характер звуку приймається на підставі аналізу результатів послідовного

порівняння значення АImax з верхнім і нижньої граничними значеннями і значення АIIImax з
A17. Якщо максимальний рівень в області першої форманти не перевищує нижній поріг, то
однозначно формується значення ШУМ.  Якщо максимальний рівень в області першої
форманти більше чим верхній поріг,  то видається значення ТОН.  У проміжку рівнів АImax
між верхнім і нижнім порогами використовується додаткова розпізнавальна ознака: якщо
рівень 17 каналу перевищує максимальний рівень в області третьої форманти, то формується
значення ШУМ. У випадку відсутності перерахованих вище ознак параметр ТОН-ШУМ
формується в результаті аналізу періодичності мовного процесу в ВОТ.

На основі вищеописаних принципів виділення параметрів мовного сигналу складено
загальний алгоритм розпізнавання мовних сигналів (рис.4), який застосовується при розробці
систем автоматичного розпізнавання мови (САРМ).

Наведений алгоритм є базою для розробки програми САРМ із застосуванням системи
математичного моделювання MATLAB.

ЛІТЕРАТУРА
1. Методы автоматического распознавания речи. Под ред. У. Ли – М.: "МИР", 1983. –

716 с.
2. Винцюк Т.К. Анализ, распознавание и интерпретация речевых сигналов. – К.: Наук.

думка., 1987. – 262 с.
3. Рабинер Л., Гоулд Б. Теория и применение цифровой обработки сигналов. – М.: МИР,

1978. – 848 с.
4. Калинцев Ю.К. Разборчивость речи в цифровых вокодерах. – М.: „Радио и связь”,

1991. – 220 с.
5. Аппаратура АТ-3001М. К.: КВВИУС, 1988. - 96 с.
6. Бердников О.М., Богуш К.Ю. Використання засобів MATLAB  для рішення задач

розпіз-навання мови // Збірник наукових праць ВІТІ НТУУ „КПІ”. – 2004. – № 4. – С. 5 – 10.



10

УДК 621.396.6                                                                         Василюк Ю.С. (ІСЗЗІ НТУУ „КПІ”)

ОБҐРУНТУВАННЯ РЕКОМЕНДАЦІЙ З КОМПОНУВАННЯ ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ
ЗВ'ЯЗКУ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕМОНТУ АГРЕГАТНИМ МЕТОДОМ

Пропонується для зменшення середнього часу відновлення  військової техніки зв’язку використовувати
властивість надлишковості і математичний апарат нелінійного програмування, коли залежності кількості
електрорадіоелементів в типових елементах заміни від керованих перемінних нелінійні, а обмеження на час і
вартість ремонту – лінійні.

1. Постановка задачі
У процесі розробки перспективних зразків військової техніки зв'язку (ВТЗ)

необхідний рівень її ремонтопридатності забезпечується раціональним компонуванням. Під
компонуванням електричної схеми радіоелектронної апаратури на конструктивно завершені
частини розуміється процес розподілу елементів нижчого конструктивного рівня у вищий
відповідно до  обраного критерію (у тому числі і середнього часу відновлення
працездатності при поточному ремонті). Конструкція ВТС являє собою багаторівневу
ієрархічну систему в який елементи нижчих рівнів входять в агрегати вищих [1]:

Ii Ì Ii+1; і=0,1…u – 1; Ii,j ∩ Ii,к= ∅ для ;кj ¹ j,к∈Ii; ∪Ii,j = Ii

j, к =

де Ii – множина елементів рівня і;
Ii,j – множина елементів j рівня і;
Z – кількість електрорадіоелементів (ЕРЕ) у ВТЗ;
L – кількість типових елементів заміни (ТЕЗ) у ВТЗ;
М – кількість блоків у зразку ВТЗ;
u – кількість рівнів компонування.

Число можливих варіантів об'єднання елементів в агрегати (В) досить велике [1]:

Õ
=

=
L

i
ilZB

1
/!

де lі – число ЕРЕ в ТЕЗі і.
Очевидно що вибір варіанта компонування ВТЗ перебором усіх можливих практично

реалізувати важко. Тому необхідно формалізувати рішення задачі оптимізації компонування
ВТЗ за обраним критерієм і запропонувати алгоритм її рішення.

У відомих роботах [2,3] розглянуті питання оптимізації обсягу (числа ЕРЕ) ТЕЗ за
критерієм мінімуму середнього часу (Тв) чи середньої вартості (Св) одиничного ремонту без
врахування достовірності діагностування. У даній роботі вирішується задача обґрунтування
об’єму ТЕЗ по заданій достовірності діагнозу,  що забезпечує не тільки зменшення часу
діагностування, але і ремонт агрегатним методом з мінімально необхідним складом ТЕЗ у
ЗІП-А.

Актуальність рішення поставленої задачі підтверджується безупинним ростом числа
ЕРЕ в складі ВТЗ при необхідності виконання поточного ремонту у встановлений термін.
Наприклад, число ЕРЕ в радіостанціях тактичної ланки управління за 30 років збільшилося в
6,43 рази [4], а необхідний час відновлення їхньої працездатності не змінився. Зазначене
протиріччя можливо вирішити впровадженням ремонту агрегатним методом,
удосконалюванням діагностичного забезпечення [2,3], створенням ЗІП-А, оптимізацією
обсягу ТЕЗ з урахуванням забезпечення необхідної достовірності діагностування,
функціонально-модульним методом конструювання [1, 4].

1, Z для і=0;
1, L для і=1;
1, М для і=2;
  1 для і=3;
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2. Визначення конструктивної надлишковості та умови її існування
Надлишковість – це додаткові засоби і (чи) можливості більш ніж необхідні для

виконання об'єктом заданих функцій. Властивості надлишковості, характерні для складних
систем і ВТЗ у тому числі, використовуються в них для забезпечення необхідних значень
показників надійності реалізацією різних видів резервування і ремонту агрегатним методом
із глибиною пошуку дефекту до ТЕЗ [2,5]. Конструктивна надлишковість – використання
компонування елементів у ТЕЗ для можливості реалізації ремонту ВТЗ агрегатним методом
із застосуванням процедури групових пробних заміщень [2] в об'єкті модульної конструкції і
підвищення достовірності діагнозу за рахунок зменшення глибини пошуку дефекту до ТЕЗ.

Глибина пошуку дефекту при ремонті ВТЗ залежить від припустимого значення
середнього часу відновлення працездатності (Твд), кваліфікації ремонтників, засобів
діагностування (убудованих і універсальних засобів вимірювань), діагностичного
забезпечення, а також від складу ЗИП і конструкції об'єкта.

Характеристика компонування зразків ВТЗ підтверджує наявність однотипних
конструктивних одиниць і можливість використання при ремонті агрегатним методом
пробних заміщень у процесі пошуку дефектів (особливо в радіорелейних станціях). Таким
чином, конструктивна надлишковість ВТЗ кількісно оцінюється числом ТЕЗ (L),
коефіцієнтом їхньої повторюваності (ε),  а також кратністю резервування (n). Умови
реалізації конструктивної надлишковості при діагностуванні ВТЗ приймають вид: L > 1, ε > 0
чи n > 1, з врахуванням ТЕЗ, що входять до складу ЗІП – О.

Позитивно, що конструктивна надлишковість підвищує ефективність діагностування
як аналогових, так і дискретних об'єктів [2, 3, 6, 7].

3. Визначення мінімальної кількості електрорадіоелементів в типовому елементі
заміни для реалізації ремонту військової техніки зв’язку агрегатним методом
Нехай ВТЗ містить Z ЕРЕ, об'єднаних у L ТЕЗ по l = Z / L ЕРЕ в кожному. Необхідно

знайти мінімальне значення 1 ≤ lm ≤ Z,  при якому ЕРЕ,  що відмовив,  буде знаходитися в
складі ТЕЗ, визнаного за результатами діагностування несправним. У цьому випадку
кількісна оцінка достовірності діагнозу (математичне сподівання значення відхилення
діагнозу від істинного) не повинна перевищувати половини ЕРЕ в несправному (за
результатами діагностування) ТЕЗ. При використанні в процесі діагностування умовних
бінарних алгоритмів мінімальної форми [8]

r = 0,5(L+K-1)(1-р)рК–1 £ 0,5;
де K –   середня кількість перевірок при локалізації дефекту;

р – ймовірність безпомилкової оцінки результату виконання перевірки при
діагностуванні.

Після підстановок L=Z/l і Llog 2=K  вихідна нерівність перетвориться до виду:
2ρ = (Z/l+log2Z-log2l-1)(1-p)plog2Z – log2 l – 1 £ 1.

Звідси при фіксованому значенні р, що залежить від використовуваних засобів
вимірювань, умов поточного ремонту агрегатним методом і реалізуємих діагностичних
процедур, можна знайти мінімально необхідне число ЕРЕ в ТЕЗ (рис.1), чи для фіксованого
значення l, отриманого за критерієм мінімуму середнього  чи часу вартості ремонту [2, 3,],
обґрунтувати вимоги до засобів вимірювань (мінімально необхідне значення р) (рис.2). Їхній
аналіз показує, що використання сучасних засобів вимірювань (р ≥0,997 [3, 5]) дозволяє
зменшити обсяг ТЕЗ (рис.1), тому що при цьому скорочується відхилення діагнозу від
істинного (рис.2). Наприклад, при Z=512 і р=0,95 ТЕЗ може складатися з lm=25 ЕРЕ, а вже за
умови р=0,97 мінімальне число ЕРЕ знижується до lm=15.

Дослідимо граничні умови існування рішення (рис.2):
1. 2ρ(l=1)<1, 0<р<1, тоді (1–р)рlog2Z–1<(Z+log2Z–1)–1 і умова r£0,5 виконується при

будь-якому 1<l<Z;
2. 2ρ(l=1)>1,  0<р<1, тоді (1–р)рlog2Z–1>(Z+log2Z–1)–1 і умова r£0,5 може бути

виконана при деякому 1<l<Z;
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Наприклад, при Z=5000 і р=0,997 одержуємо (1–0,997)0,997log25000–1=0,0029; звідки
(5000+log25000–1)–1=0,0002, що свідчить про можливість існування рішення при деякому
lm>1.

3. 2ρ(l®Z)³1 –  рішення відсутнє,  тому що завжди ρ>0,5.  Для рішення задачі
необхідно збільшити значення р застосуванням більш досконалих засобів вимірювань.

Оскільки в реальних умовах військового ремонту ВТЗ р≥0,9  [2,  3],  то визначимо
максимально можливе число ТЕЗ:

(L+log2L–1)(1–p)plog2L–1 = 0,1(L+log2L–1)0,9log2L–1 = 1.
Рішення цього трансцендентного рівняння показує, що в гіршому випадку при р=0,9

ВТЗ повинна складатися не більш, ніж з L=10 ТЕЗ.
При проектуванні ВТЗ після розробки принципової схеми відомо загальне число ЕРЕ

(Z), а також передбачувані умови експлуатації і ремонту (діагностичні процедури, засоби
вимірювань), що визначають значення р. По цим вихідним даним можливо вибрати

Рис. 1. Залежність об'єму типового елементу заміни від характеристики засобів вимірювань
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Рис. 2. Залежність достовірності діагнозу від об'єму типових елементів заміни та
характеристик засобів вимірювань

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

0 5 10 15 20 25 30

L=512

L=256

L=128
L=64

ρ

lm

l

ρ = 0,5

 р = 0,95

 р = 0,97

 р = 0,99

Z = 512

р



13

мінімально необхідне число ЕРЕ в складі ТЕЗ (рис.3),  що потім уточнюється по відомих
методиках [3,4] з урахуванням обмежень:

;5,0),,(ρ £Zpl ;),,( вдв TZplT £ .),,( вдв CZplC £

Блок-схема алгоритму визначення мінімального числа ЕРЕ в ТЕЗ для реалізації
ремонту ВТЗ агрегатним методом з використанням отриманих результатів приведена на
рис.4. Функціональні залежності, приведені на рис.2 і 3, мають фізичний сенс при цілих
значеннях аргументів. При визначенні числа ТЕЗ використовується ціла частина L= Z/lm,
тому реальні значення lm трохи збільшуються.

Відповідність значень показників ремонтопридатності ВТЗ необхідним оцінюється на
етапі ескізного проектування по блок-схемі алгоритму рис.5, де t – середній час виконання
перевірки, tу – середній час розбирання, заміни, збирання ТЕЗ і перевірки працездатності
ВТЗ, Р – ймовірність правильної постановки діагнозу.

Розглянемо порядок застосування алгоритму рис.5 на прикладі забезпечення
ремонтопридатності радіостанцій тактичної ланки управління п'ятого покоління. З
урахуванням тенденції, встановленої в [4], загальне число ЕРЕ в нових розробках
збільшиться до Z=5000, а використання сучасних засобів вимірювань [2, 5] забезпечує
р=0,997.  Тоді мінімальне число ЕРЕ в ТЕЗ складе lm=15, при цьому максимальна кількість
ТЕЗ у радіостанції L= Z/lm =333.  Ці значення уточнюються по виконанню обмежень на
середній час і вартість ремонту. Оскільки при ремонті агрегатним методом несправний ТЕЗ
підлягає відновленню детальним методом, то вартість відновлення працездатності ВТЗ
пропорційна Тв,  тому що визначається оплатою праці ремонтника.  Тому на етапі розробки
ескізного проекту ВТЗ досить оцінити значення середнього часу відновлення і перевірити
його на відповідність вимогам.

Нехай t=3хв і ty=10 хв, тоді:

,хв36
997,0

103333
38,8

2
В =

+
=

logT

який більший допустимого Твд=30 хв. Тому необхідно збільшити lm=59, що зменшить число
ТЕЗ до L=85, тоді Тв=29,8<Твд. При цьому Р=0,997 6,41=0,981, а математичне сподівання
відхилення діагнозу при одній помилці оператора складе:

.5,0133,0997,0)997,01(2
141,685 41,5 <=--+=r

Отже, при L≤85 варіант конструкції перспективної радіостанції п'ятого покоління
відповідає усім вимогам по ремонтопридатності.

Отримані результати дозволяють обґрунтувати основні напрямки реалізації
конструктивної надлишковості в інтересах забезпечення необхідних значень показників

Рис. 3. Залежність мінімальної кількості електрорадіоелементів в типовому елементі
заміни від розмірності об'єкту та засобів вимірювань
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ремонтопридатності ВТЗ на етапах її проектування (розробка обґрунтованих рекомендацій з
компонування), розробки діагностичного забезпечення (вибір діагностичних процедур,
завдання вимог до засобів виміру) і кількісної оцінки його якості (розрахунок Р, ρ, Тв)
(рис.6). Позитивно, що конструктивна надлишковість ВТЗ дозволяє використовувати
процедури пробних заміщень і сполученого пошуку не тільки при поточному ремонті, але і
при локалізації кратних дефектів у ході відновлення працездатності після одержання
аварійних і бойових ушкоджень. При цьому знижуються вимоги не тільки до кваліфікації
ремонтників, на і до метрологічних характеристик засобів вимірювань.

Початок
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ρ = 0,5b/c

1< lm < Z
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визначається Твд

Z, р
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Рис.4 – Блок-схема алгоритму визначення мінімальної кількості складових у типовому
елементі заміни для реалізації ремонту агрегатним методом
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Рис.5. Блок-схема алгоритму кількісної оцінки показників ремонтопридатності військової техніки зв’язку на
етапі ескізного проектування
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Рис.6 – Напрямки реалізації конструктивної надлишковості
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У роботі вперше отримане і досліджене рішення задачі використання конструктивної
надлишковості ВТЗ для забезпечення необхідних значень показників ремонтопридатності:
середнього часу відновлення, ймовірності правильної постановки діагнозу і математичного
сподівання відхилення діагнозу від істинного при помилці оператора.

Розроблено блок-схему алгоритму забезпечення необхідних значень і кількісної
оцінки показників ремонтопридатності перспективної ВТЗ на етапі ескізного проектування.

Отримані результати доцільно використовувати в проектних організаціях при
модернізації існуючих і розробці перспективних зразків ВТЗ, що дозволить задовольнити
вимоги по ремонтопридатності і буде сприяти впровадженню ремонту агрегатним методом з
науковим обґрунтуванням номенклатури ЗІП-А.

Подальші дослідження доцільно виконати по оптимізації компонування ВТЗ з
урахуванням можливості усунення аварійних і бойових ушкоджень слабкого ступеня в
умовах військових ремонтних органів.
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УДК  621.39           Войтер А.П. (ІЯД НАНУ)

УПРАВЛІННЯ ЖОРСТКІСТЮ ПРОТОКОЛУ МДКН

Запропонована модифікація жорсткого протоколу МДКН, який базується на випадковому переміщенні у
часі початку передачі на один інтервал передачі та керуванні жорсткістю процедур доступу. Отримано
рівняння середньої швидкості та з його використанням зроблена кількісна оцінка ефективності керування
жорсткістю та порівняно цей протокол з базовими протоколами МДКН за пропускною здатністю й межею
стійкості.

Вступ
Відомо два базових протоколи множинного доступу з контролем сигналу несучої

(МДКН), що відрізняються між собою процедурами абонентів після фіксації стану
радіоканалу: гнучкий і жорсткий МДКН [1]. Кожний з них може функціонувати як у
вільному, так і синхронному варіантах. Синхронні варіанти дозволяють починати передачу
тільки на початку часових тактів.  Розмір такту в синхронних протоколах МДКН дорівнює
часу поширення радіосигналу в мережі між найбільш віддаленими абонентами, нормованому
за часом передачі пакета.

Процедури гнучкого протоколу МДКН полягають у наступному. Перед початком
передачі абонент повинен перевірити наявність сигналу несучої в радіоканалі. Якщо сигнал
несучої відсутній, то пакет даних передається. У іншому випадку передача відкладається на
більш пізній час, обумовлений затримкою, що вибирають випадковим чином з певного
інтервалу. Перед повторними передачами також перевіряють наявність сигналу несучої й
виконують зазначені вище дії. Через наявність інтервалу уразливості, рівного часу
поширення радіосигналу в мережі, можлива інтерференція передач декількох абонентів, які
ухвалили рішення щодо передачі протягом цього інтервалу уразливості, що приведе до
взаємного руйнування пакетів. У цьому протоколі, як і в інших протоколах, для виправлення
помилок інтерференції використовується  механізм позитивного підтвердження отримання
пакетів канального рівня.

Пропускна здатність (максимальне значення середньої швидкості передачі) гнучкого
протоколу МДКН дорівнює 0,81 при  значенні трафіка Gm =15 (межа стійкості).

Для синхронного варіанта гнучкого протоколу МДКН пропускна здатність і межа
стійкості рівні відповідно 0,86 і Gm = 12.

Процедура призначення повторної передачі через випадковий  інтервал часу має
позитивний ефект при великому трафіку, оскільки виникає розрівнюючий ефект. Цей же
ефект при малому трафіку приводить до зниження корисного використання радіоканалу
через досить тривалий час переносу повторної передачі. Усувається цей недолік у
жорсткому протоколі МДКН.   За цим протоколом,  при необхідності почати передачу,  й
відсутності сигналу несучої передача пакета дозволяється. Якщо ж установлена зайнятість
радіоканалу, то абонент не відкладає передачу, а безупинно перевіряє наявність несучої, і
після її зникнення негайно починає передачу.

Зазначимо, що інтервал уразливості жорсткого протоколу більший, ніж у гнучкого на
величину тривалості передачі пакета, але в сполученні із процедурою контролю несучої він
дозволяє сконцентрувати трафік низкою інтенсивності й досягти пропускної здатності рівній
0,52 з межею стійкості Gm =1. Для синхронного варіанта пропускна здатність відрізняються
незначно: 0,53 при тій же межі стійкості.

Жорсткий і гнучкий протоколи МДКН відрізняються між собою ймовірністю,  з якою
абонент, що виявив зайнятий стан радіоканалу, відкладає передачу на випадковий інтервал
часу –  у гнучкому протоколі  ймовірність дорівнює одиниці,  у жорсткому –  нулю.   Це
впливає на величину періоду уразливості, а отже, і на діапазон зміни трафіка, в межах якого
ці протоколи ефективні. Між діапазонами існує область, у якій обидва протоколи
“працюють” погано. Очевидно, запропонувавши компромісний варіант стратегії поводження
абонента після фіксації зайнятого стану радіоканалу, можна забезпечити високий ступінь
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використання пропускної здатності для заданої області інтенсивності трафіка. Такий варіант
запропонований у р-гнучкому протоколі МДКН, у якому використаний наступний
механізм керування процедурами доступу до радіоканалу наприкінці кожного такту
синхронізації [1]:

– Якщо пакет готовий до передачі й радіоканал перебуває у вільному стані (немає
несучої), то пакет передається з імовірністю р,  а з імовірністю (1 -р) передача затримується
на один такт синхронізації.

–  Якщо в черговому такті виявлений знову вільний стан радіоканалу,  то процес,
описаний  вище, повторюється. У тому випадку, коли при спробі почати передачу абонент
фіксує зайнятий стан радіоканалу, то він чекає його звільнення, перевіряючи на початку
кожного такту сигнал несучої, і коли канал звільниться, діє, як було показано вище.

Пропускна здатність р-гнучкого протоколу становить 0,83 при р=0,03 і межі стійкості G
=5.

Очевидно, що крім механізму керування гнучкістю процедур доступу до радіоканалу р-
гнучкого протоколу можливі інші стратегії поводження абонента, що випливають із
результату перевірки наявності сигналу несучої. У даній роботі пропонується р-жорсткий
протокол МДКН із випадковим переміщенням передачі у часі на один інтервал передачі (р-
жорсткий ВП), який базується на керуванні жорсткістю процедур доступу. Оцінюється
ефективність керування й порівнюється цей протокол з базовими протоколами МДКН за
пропускною здатністю й межею стійкості.

Опис протоколу
Р-жорсткий ВП протокол є модифікацією синхронного жорсткого протоколу МДКН у

частині стратегії поводження після звільнення радіоканалу. За цим протоколом абоненти
мають виконувати наступні процедури:

1. Незалежно від необхідності передачі відслідковувати процеси, що відбуваються в
радіоканалі й фіксувати стан радіоканалу на початку кожного такту синхронізації в
сполученні з його станом у попередньому такті.

2. При необхідності почати передачу, перевіряти стан радіоканалу по наявності сигналу
несучої.

3. Якщо на початку чергового такту радіоканал вільний і цьому такту передував також
вільний стан, то передати свій пакет даних.

4. Якщо на початку чергового такту радіоканал вільний і цьому такту передував
зайнятий стан, то передати свій пакета даних у цьому такті з імовірністю р, а з імовірністю (1
– р) відкласти передачу на час, рівний часу передачі пакета даних. Після закінчення цього
часу передати свій пакет без обмежень імовірністю.

Часова діаграма роботи радіоканалу по цьому протоколі представлена на рис. 1.

Рис. 1. Часова діаграма радіоканалу

У радіоканалі має місце циклічно повторюваний процес переходу з вільного стану
випадкової тривалості із середнім значенням I у зайнятий із середнім значенням В. Зайнятий
стан містить випадкове число розташованих один за одним передач пакетів із середнім
значенням n, плюс одну завершальну передачу, де реалізується відкладений в n-й передачі
трафік. Кожна передача має тривалість 1+а, де одиницею позначений нормований час
передачі пакета, а – нормована тривалість такту синхронізації.

У такий спосіб забезпечується переміщення в часі кожної передачі з імовірністю (1–p)
на величину 1+а, що приводить до зниження ймовірності конфлікту в другій і завершальній
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передачах у порівнянні з базовим жорстким протоколом МДКН. Відповідно до процедур
протоколу в першій передачі циклу за радіоканал буде конкурувати в середньому aG
абонентів, у другий – p(1+a)G, у наступних до n-ї включно – G(1+a) і в завершальній – (1–
p)G(1+a) абонентів. Така організація множинного доступу має збільшити пропускну
здатність радіоканалу. Для доведення цього твердження отримаємо рівняння середньої
швидкості передачі р-жорсткого ВП протоколу.

Вивід рівняння середньої швидкості передачі
Для коректності порівняння запропонованого протоколу c базовими, рівняння середньої

швидкості передачі одержимо на основі моделі трафіка,  що була використана в [2].  Ця
модель збудована із застосуванням елементів теорії відновлення  й припущення, що кількість
абонентів нескінченно велика, кожний з яких генерує пакети з нескінченно малою
швидкістю. Останнє є фактично припущенням про пуасонівський характер процесу
надходження пакетів для передачі по радіоканалу. Середня швидкість передачі S
виміряється в кількості пакетів, переданих безконфліктно за час передачі пакетів T.
Передбачається  також,  що всі пакети мають однакову довжину.  Дана модель оперує із
середніми значеннями часових відрізків стану радіоканалу. Очевидно, що радіоканал  може
перебувати в одному із двох можливих станів – зайнятому, коли в каналі здійснюється
передача, і вільному. У свою чергу зайнятий стан може відображати дві події: безконфліктну
передачу пакета даних, і передачу інтерферованих пакетів. Інтервал часу перебування
радіоканалу в стані безконфліктної передачі пакетів даних ототожнюється з корисним
використанням радіоканалу – корисним інтервалом. Зайнятий і вільний стан радіоканалу
чергуються, створюючи цикли відновлення. Середня швидкість передачі визначається  як
відношення корисного інтервалу U до тривалості циклу відновлення (суми середньої
тривалості зайнятого B і вільного I станів):

IB
US
+

= .                                                                     (1)

Для прийнятої моделі середній час вільного станe радіоканалу дорівнює [2]:
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З урахуванням процедур і часової діаграми на рис. 1 можна записати:
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З урахуванням середньої кількості конкуруючих абонентів у кожній передачі зайнятого
періоду можна записати:

exp( ) (1 ) exp( (1 ) ) ( 2)(1 ) exp( (1 ) )
1 exp( ) 1 exp( (1 ) ) 1 exp( (1 ) )

(1 )(1 ) exp( (1 ) ),

aG aG a pG a G n a G a GU
aG a G a G

a p G a G

- + - + - + - +
= + + +

- - - - + - - +
+ + - - +

де перший доданок визначає середню тривалість корисного використання радіоканалу
першій передачі, другий доданок – у другій, третій – у кожній з (n–2), що залишилися, і
четвертий в завершальній передачі.

Підставляючи отримані значення n, B,  U і (2) в (1) одержимо рівняння середньої
швидкості передачі для р-жорсткого ВП протоколу.
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При p=1 рівняння середньої швидкості тотожним рівнянню середньої швидкості
синхронного твердого протоколу МДКН [2], що є підтвердженням коректності одержання
рівняння середньої швидкості передачі для  запропонованого протоколу:

[ ]
[ ] )1(exp()exp(1)1(

)exp(1))1(exp(
aGaaGa

aGaaGGS
+-+--+

--++-
= .

Аналіз протоколу
На рис. 2 показані графіки залежності )(GS  при p=0,01 (крива 1), p=0,3 (крива 2) і p=1

(крива 3, яка відповідає жорсткому протоколу МДКН). Із цього рисунку можна зробити
висновок, що зі зменшенням параметра р розширюється межа стійкості протоколу (у два
рази в порівнянні з базовим жорстким протоколом МДКН) і відповідно збільшується його
пропускна здатність – від 0,53 до 0,79, тобто на 49 %.

 В порівняльній таблиці наведена пропускна здатність Smax, середня швидкість передачі
S(G=2)при значенні трафіка, який дорівнює межі стійкості р-жорсткого ВП протоколу та
межі стійкості синхронних протоколів.

Порівняльна таблиця.
Назва протоколу Smax S(G=2) Gm

Гнучкий МДКН 0,81 0,61 15
Жорсткий МДКН 0,53 0,38 1
р-жорсткий ВП (р=0,01) 0,79 0,79 2

Рис. 2. Середня швидкість передачі

На рис. 3 показана ефективність керування жорсткістю в запропонованому протоколі у
порівнянні з жорстким протоколом МДКН при G=1 (суцільна лінія) і при G=2 (пунктирна).
Видно, що зі зменшенням параметра р середня швидкість передачі зростає для G=1 від
значення 0,53 при p=1 (жорсткий протокол МДКН) до 0,67 при p=0,01, тобто має місце ріст
на 26,4 %. При G=2 відповідно від 0,37 до 0,79, що відповідає збільшенню середньої
швидкості передачі на 113 %.
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Рис. 3. Ефективність керування жорсткістю

Висновки
1. Запропонований р-жорсткий ВП протокол, заснований на випадковому переміщенні

у часі початку передачі на один інтервал передачі та на керуванні жорсткістю процедур
доступу, значно перевершує за пропускною здатністю базовий жорсткий протокол МДКН та
майже вдвічі розширює діапазон інтенсивності трафіка в якому зберігається стійкість роботи
радіоканалу.

2. Аналітична модель та отримане рівняння середньої швидкості передачі дають
можливість для кожного набору системних параметрів визначити на кількісному рівні
перевагу р-жорсткого ВП протоколу перед базовим.
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ПОВІТРЯНІ ВОЛОКОННО-ОПТИЧНІ ЛІНІЇ ЗВ’ЯЗКУ

В статті розглянуті питання пов’язані з будівництвом повітряних волоконно-оптичних ліній зв’язку,
зокрема правильного вибору конструкції та способу підвішування оптичних кабелів, а також перелік
нормативних документів за цим напрямком

Оптичні кабелі (ОК),  що підвішуються на опорах,  знаходять широке використання у
телекомунікаційних мережах розвинутих держав. Їх використовують як оператори
телекомунікаційних послуг, так і інші компанії для будівництва власних корпоративних
мереж. Особливо високий відсоток постійних повітряних волоконно-оптичних ліній зв’язку
(ВОЛЗ) належить електроенергетичним фірмам та залізничним компаніям, які мають
розвинуту розгалужену інфраструктуру, що може використовуватись для прокладання
повітряних ВОЛЗ.  В багатьох країнах світу для забезпечення зв’язку в тих регіонах,  де
будівництво ВОЛЗ із заглибленням ОК у ґрунт неможливо або економічно недоцільне,
застосовують виключно повітряні ВОЛЗ.

Підвісні ОК мають наступні переваги:
–можливість використання тих самих опор, які мають інше основне призначення

(передача електроенергії, контактна мережа залізниці, тощо), що значно знижує собівартість
будівництва;

–висока швидкість будівництва повітряних ВОЛЗ;
–мала вірогідність пошкодження кабелів (включаючи навмисне, крім постійних

повітряних ліній зв’язку), практично виключається можливість пошкоджень чи поривів
кабелю, пов'язаних з земляними роботами;

–незначне відчуження землі під час комплексного будівництва нової повітряної ВОЛЗ;
–легкість в пошуку пошкодження повітряних ВОЛЗ.
Однак в Україні підвішування ОК не набуло широкого застосування. Підвішування ОК

на опорах рекомендується лише на сильно пересіченій місцевості та на ділянках з складним
рельєфом (наявність ярів, байраків, тощо), а також міській місцевості, де будівництво
підземних ВОЛЗ економічно недоцільне.

Більш того, на лінях зв'язку Укрзалізниці здійснювалась реалізація проекту, щодо
підвішування самонесучих ОК виробництва Ericsson Cable AB та Siemens на опорах
контактної мережі залізниці. Однак, деякі недоліки даного проекту зменшили надійність
збудованих ліній і призвели до того, що останнім часом Укрзалізниця в більшості випадків
прокладає ОК безпосередньо в ґрунт або в кабельній каналізації.

Проведений аналіз стану використання повітряних ВОЛЗ у нашій країні дозволяє
сформулювати причини, які знижують активність їх використання:

–неправильний вибір ОК потрібної конструкції та застосування ОК, які не
відповідають вимогам проектів;

–недостатньо правильне використання методів прокладання підвісних ОК;
–відсутність достатньої кількості підготовленого інженерного складу, що може

висококваліфіковане проектувати та будувати повітряні ВОЛЗ;
–вибір для будівництва найдешевших варіантів та кабельних виробів;
–неякісне технічне обслуговування під час експлуатації;
–часті випадки вандалізму по відношенню до ВОЛЗ.
Дана стаття має за мету розгляд ряду питань пов’язаних з будівництвом повітряних

ВОЛЗ, досконале знання яких дозволить усунути перші три з вищеназваних негативних
причин.
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Вибір конструкції кабелю для повітряних ВОЛЗ

Як відомо, існує три основних варіанти підвішування оптичного кабелю на опорах:
–підвішування самонесучого кабелю;
–намотування (закріплення) ОК на несучий канат (фазний дріт, або грозозахисний

трос);
–підвішування спеціального ОК вмонтованого в грозозахисний трос.
При цьому використовуються наступні типи оптичних кабелів,  що представлені на

рис. 1…6.

Рис. 1. Самонесучій повністю діелектричний
оптичний кабель типу ADSS із профільованим
осердям:
1 – оптичні волокна; 2 – центральний силовий елемент;
3 – оболонка оптичного модулю ; 4 – гідрофоб; 5 –
профільне осердя; 6 – внутрішня оболонка; 7 – силові
елементи (арамідні нитки);  8 – зовнішня поліетиленова
оболонка

 Рис. 2. Самонесучій оптичний кабель типу
MASS з металевим бронепокривом:
1  –  оптичні волокна;  2  – оболонка оптичного
модулю;    3  –  центральний силовий элемент;  4  –
гідрофоб; 5 – водоблокуюча стрічка; 6 – силові
елементи (арамідні нитки); 7 – внутрішня
оболонка; 8 – бронепокрив: гофрована ламінована
сталева стрічка;  9  – зовнішня поліетиленова
оболонка

Рис.  3.  Повністю діалектричний ОК, що
навивається на фазний дріт грозозахисний трос
(WADC):
1  –  оптичні волокна;  2  –  оптичний модуль,  трубки із
термопластикового матеріалу та  заповнювачем з вільно
розташованими ОВ; 3 – центральний силовий елемент із

 Рис. 4. Конструкція повністю
діелектричного кабелю типу ADL:
1 – оптичні волокна (до 48 волокон); 2 –
гідрофобний заповнювач; 3 – центральна трубка;
4 – арамідні нитки; 5 – оболонка
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склопрутків,  покритий термопластиковим матеріалом; 4
–  внутрішня поліетиленова  оболонка;  5  – зовнішня
поліетиленова  оболонка кабелю

Рис. 5. Конструкція кабелю типу
„вісімка”:
1  –  вбудований трос із сталевих дротів (або
діелектричних прутків);  2  –  волокна,  які вільно
розташовані  в оптичних модулях (трубках), що
заповнені гелем; 3 – діелектричний силовий
елемент; 4 – заповнення осердя гідрофобним
заповнювачем; 5 – оболонка з поліетилену

 Рис. 6. Оптичний кабель вбудований у
грозозахисній трос типу OPGW із
профільованим осердям і двома шарами
захисту:
1 – оптичне волокно; 2 – центральний силовий
елемент; 3 – оптичний модуль; 4 – гідрофобний
заповнювач, він також присутній у пазах  всього
осердя;    5  –  профільоване осердя;  6  –
термовологозахисний шар;  7  –  сталеві дроти;  8  –
дроти із алюмінієвого сплаву

Основні сфери застосування оптичних кабелів для повітряних ВОЛЗ, конструкції яких
приведені на рис. 1…6, а також їх переваги та недоліки представлені в табл. 1.

Інформація про підвісні ОК, яка наведена у табл. 1, є вихідною для вибору конструкції
ОК для застосування у конкретних умовах. Взагалі вибір ОК для повітряного прокладання
проводять за даними детального аналізу: нормативної документації; передаточних
характеристик; технологічності в роботі та при монтажі; впливу електромагнітних полів;
характеристик довкілля; вологозахисту; вогнестійкості; старіння та стійкості до хімічних
речовин.

Практичний вибір здійснюється у наступній послідовності:
1. Визначення типу конструкції підвісного ОК, в залежності області його

застосування (див. табл. 1).
2. Визначення кількості та типу оптичних волокон.
Вартість оптичних волокон на сьогоднішній день досягла свого мінімуму,  тому

економія на кількості волокон не приводить до помітного здешевлення проекту, але зменшує
його можливості щодо майбутнього швидкого повертання капіталовкладень за рахунок
оренди надлишкових волокон.

Найдоцільнішими на сьогодні типами волокон є такі, що задовольняють вимогам
міжнародних рекомендацій:

–стандартне одномодове (ITU-T G.652d) з максимальним значенням загасання на
вибраній довжині хвилі 0,36/0,22 дБ/км;

–з ненульовою зміщеною дисперсією (ITU-T G.655c) з максимальним значенням
загасання на вибраній довжині хвилі 0,22/0,25 дБ/км.

Перспективним є стандартне одномодове волокно ITU-T G.652с з низькими втратами в
районі водяного піку 1383 нм і малим загасанням у всьому робочому діапазоні хвиль від
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1280 до 1625 нм, чим буде забезпечуватись резервування для додаткових несучих оптичних
систем передавання WDM, HWDM.

3. Вибір кабелю з максимальною будівельною довжиною, тому що короткі будівельні
довжини часом затягують терміни виробництва робіт і тим самим збільшують вартість
об'єктів.

Таблиця 1
Типи конструкцій підвісних оптичних кабелів

№
з/п Тип кабелю Область    застосування Переваги   Недоліки

1. ADSS   (All
Dielectric Self-
Supporting)–
самонесучий ОК
повністю
діелектричний, без
металевих
елементів
(рис. 1)

На повітряних лініях
побудованих на опорах
ліній електропередач і
контактної мережі
залізниці, без несучого
тросу.
На транспортних  і
внутрішньозонових
мережах, а також на
мережах доступу

– наявність виробництва в
Україні;
– відносна дешевизна;
– само несучість

– можливість
негативних впливів на
оболонку в наслідок
трекінг-ефекту;
– високий вплив
вітрових навантажень,
ожеледиці, температури;
– необхідність
використання значної
кількості віброгасників

2. MASS (Metallic
Aerial Self-
Supporting) –
самонесучий
підвісний ОК,
армований
металевими
елементами
(рис. 2)

Область застосування
цього типу ОК аналогічна
кабелю ADS

Конструкція цього типу
ОК відрізняється від
кабелю ADSS тим, що
замість армуючих
діелектричних елементів
він містить у собі металеві
складові, що забезпечує
збільшену міць на
розтягування

Недоліки цього типу ОК
аналогічні кабелю ADSS

3. WADC  (Wrapped All
Dielectric Cables)  –
повністю
діелектричний ОК,
що навивається
(рис. 3)

На повітряних лініях
енергетичної мережі,
навивається на фазний
дріт, різновид: Ground
Wire Wrapped Optical
(GWWOP)  –  ОК,  що
навивається на
грозозахисний трос

– теоретично може
прокладатися без
відключення працюючої
високовольтної лінії
електропостачання

– додаткові вимоги
щодо витримування
значних підвищень
температури несучого
грозозахисного тросу,
або фазного провідника,
на які вони
намотуються;
– істотне збільшення
навантаження на опори
особливо при утворенні
ожеледі,  а також за
великих швидкостях
вітру

4. All Dielectric Lashed
(ADL)   –  повністю
діелектричний
малогабаритний ОК
(рис. 4)

На високовольтних лініях
електропередачі шляхом
безперервної прив`язки
(закріплення) до несучого
троса, на грозозахисний
трос або лінійний фазний
провід

– найкращі масо-габаритні
показники серед всіх
підвісних кабелів

– найменша міць на
розтягання серед всіх
підвісних кабелів

5. ОК типу „вісімка”
(рис. 5)

На транспортних мережах
і мережах  доступу при
прокладці (підвісці)
ручним або механізованим
способами і експлуатації
на опорах повітряних
ліній зв’язку, міського
електротранспорту і
повітряних лініях
електропередачі в умовах
негативного впливу
навантажень від вітру,

– наявність виробництва в
Україні;
– зручність будь-якого
способу прокладання

– найгірші масо-
габаритні показники
серед всіх підвісних
кабелів
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ожеледиці або їх
комбінації

6. OPGW (Optical
Рower  Ground
Wire)  –  ОК,  що
вбудовано у
грозозахисний трос
повітряних ліній
(ПЛ)
електропередачі
(рис. 6)

Кабель виконує дві
функції: звичайного
грозозахисного тросу
високовольтної лінії
електропередачі і
оптичного кабелю

– захист від ударів
блискавки;
– практично відсутній
вплив трекінг-ефекту;
– необхідна кількість
віброгасників може бути
обмежена, або зовсім
відсутня

– вартість приблизно в
два рази більше ніж у
решти підвісних
кабелів;
– в Україні не
випускається

4. Вибір кабелю за механічними характеристиками у відповідності з якими
визначаються умови підвішування ОК:

–допустиме зусилля розтягування (РР);
–стійкість до роздавлювання;
–стійкість до удару.
В залежності від типу та марки ОК значення величини РР задаються в діапазоні від 4,0

до 85 кН. Для повітряного прокладання на опорах ліній електропередачі (ЛЕП)
використовуються ОК з допустимим зусиллям розтягування РР ≥ 80 кН.

ОК повинні витримувати одноразові удари з енергією удару не менше 30 Дж.
Враховуючи, що в процесі експлуатації ОК на опорах зазнають дії вібрації, оптичні

кабелі повинні бути стійкими до вібраційних навантажень в діапазонах частот від 10 до 200
Гц з прискоренням до 40 м/с2 (4g).

Важливо враховувати зниження міцності кабелю унаслідок удару блискавки. Зниження
міцності може бути виражене у відсотках від номінальної міцності на розрив кабелю.

5. Вибір кабелю за електричні характеристиками.
 ОК, які містять металеві елементи пропускають через себе струми лінії при короткому

замиканні, тобто вони повинні  витримувати певні струми. Механізм руйнування ОК
сильними струмами – тепловий, тому в першу чергу руйнуються оптичні волокна унаслідок
теплового перегріву кабелю, що  відбувається за законом Джоуля-Ленца

Q = I 2 R t,
де Q – теплова потужність, що виділилася, R – опір захисних металевих елементів кабелю, I –
величина струму витоку, t – його тривалість, рівна часу спрацьовування аварійного реле
відключення.

Стійкість ОК до струму короткого замикання оцінюється параметром SКЗ, який
вимірюється в [A2 с]. Даний параметр суттєво залежить від опору захисних металевих
елементів ОК. Понизити опір при постійній довжині кабелю можна шляхом підвищення
площі перетину або зменшенням питомого опору, що досягається  збільшенням частки
алюмінієвих дротів, або використанням певних сплавів.

6. Вибір кабелю за кліматичними умовами ОК для підвішування на опорах
здійснюється виходячи з наступних вимог:

–стійкість до впливу підвищеної робочої температури навколишнього середовища до
70°С;

–стійкість до впливу пониженої робочої температури навколишнього середовища до
мінус 40°С;

–стійкість до впливу циклічної зміни температур від мінус 40 до 60°С;
–стійкість до впливу підвищеної вологості повітря до 98 % при температурі 40°С;
–стійкість до впливу пониженого атмосферного тиску до 5,3·10-4 Па (400 мм рт.ст.).
В залежності від умов навколишнього середовища ОК для підвішування можуть бути

стійкими до впливу пліснявих грибів, роси, дощу, інею, соляного туману, сонячного
випромінювання (у відповідності з нормативною документацією на конкретний ОК). Якщо
під час експлуатації підвішені ОК знаходяться під дією різних хімічних речовин, то вони
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повинні бути стійкими до впливу озону підвищеної концентрації, мінеральних масел,
бензину, соляного туману.

У випадку, коли неможливо підібрати конструкцію кабелю для задоволення всіх
перерахованих вимог, розглядають спеціальні рішення:

–по зменшенню числа волокон;
–по збільшенню стійкості до струму короткого замикання, наприклад, заміна другого

шару сталевого грозозахисного тросу на сталеалюмінієвий;
–по перепрограмуванню установки реле захисту (або заміні вимикача захисту);
–тощо.

Використання методів прокладання підвісних ОК

Технологія підвішування оптичного кабелю дозволяє використовувати
найрізноманітніші засоби механізації для монтажу оптичного кабелю на опорах повітряних
ліній електропередачі (ЛЕП) і контактної мережі залізниць.

У випадку прокладання ОК на опорах ЛЕП важливо враховувати наступні негативні
явища:

–дуже високих струмів діючих у ЛЕП (порядку 1,5…20 кА);
–збільшення стріли провисання з кожним ударом блискавки;
–високих температур до 2000°С, можливого перегріву і навіть пошкодження оптичних

волокон;
–виникнення електричних дуг між коронуючими електродами виникаючими на

поверхні оболонки під час опадів, і як наслідок її пошкодження – так званий „трекінг-ефект”.
Вплив даних явищ можливо мінімізувати і навіть взагалі усунути якщо розташовувати

ОК в місцях дії найменших потенціалів. На рис. 7 приведений варіант опори ЛЕП і розподіл
потенціалу в місцях підвішування ОК.

10 кВ
5 кВ

15 кВ
20 кВ
25 кВ
30 кВ
35 кВ

1

2

Рис. 7. Опора ЛЕП і розподіл потенціалу в місцях підвішування ОК (варіант):
1 – трос грозозахисту; 2 – фазні дроти
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Також дані явища мінімізуються шляхом застосування ОК, які вбудовані у грозозахисні
троси (рис. 6), або таких, що навиваються на них. Приклад взаємного розміщення
грозозахисного тросу та ОК для такого варіанта прокладання представлений на рис. 8.

Рис. 8. Оптичний кабель, що навивається на трос грозозахисту (типу GWWOP),
або на фазний дріт (типу WADC):
1 – трос грозозахисту (або фазний дріт); 2 – ОК, що навивається

На опорах контактної мережі залізниці оптичні кабелі рекомендується розміщувати з
польової сторони опор (протилежної від рійок,  рис.  9).  Відстань від ОК чи елементів його
кріплення до секційних роз’єднувачів контактної мережі залізниці, а також ножів,
дугогасних рогів повинна бути не менше 3  м.  Відстань від нижньої точки ОК,  підвішеного
між опорами контактної мережі залізниці, до рівня зрізу фундаменту цих опор при
максимальній стрілі провисання повинна бути не менше 5 м. Відстань між нижчими ОК
повітряної ВОЛЗ і тросом несучим контактний провід електрифікованої залізниці повинна
бути не менше 2 м.

Рис. 9. Схеми розташування ОК на опорах контактної мережі залізниці
1 – ОК

Висококваліфіковане проектування та будівництво повітряних ВОЛЗ

Забезпечення даної вимоги можливо за умови використання ОК та інших компонентів,
що відповідають міжнародним стандартам, а також дотримання положень керівних
нормативних та методичних документів, які розроблені провідними науковими
організаціями, та визначають порядок та зміст проектування підвісних ОК і будівництва
повітряних ВОЛЗ.

Загальні технічні вимоги до оптичних волокон та ОК описані в стандартах ІЕС і
рекомендаціях ITU-T:
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1. ІЕС 60794-3 Optical fibre cables - Part 3: Duct, buried and aerial cables (Волоконно-
оптичні кабелі Частина 3:  Кабелі для прокладки в каналах кабельної каналізації,  в ґрунті і
підвісні кабелі).

2. L.26 Оptical fibre cables for aerial application (Волоконно-оптичні кабелі для
повітряного застосування).

Метод інсталяції ОК описаний в Рекомендації ITU-T L.34 Installation of Optical Fibre
Ground Wire (OPGW) cable (Інсталяція волоконно-оптичних кабелів, вбудованих в трос
грозозахисту (OPGW)).

В Україні розроблені наступні нормативні документи, що стосуються підвісних ОК. Це
перш за все ДСТУ ІЕС 60794-3-2002. Кабелі оптичні. Частина 3: Кабелі для прокладання в
каналах кабельної каналізації, в ґрунт і підвісні кабелі. Групові технічні умови (ІЕС 60794-3:
1998, ITD). Також Науково-інженерним центром Лінійно-кабельних споруд при Державному
Університеті Інформаційно-Комунікаційних Технологій розроблені „Рекомендації з
підвішування оптичних кабелів на опорах повітряних ліній зв’язку, ЛЕП, контактної мережі
залізниць”, в яких акумульований весь позитивний досвід, що міститься в міжнародних
рекомендаціях.

Висновок
В даний час політика Уряду України спрямована на заохочення конкуренції в

телекомунікаційній сфері. Відомчі системи зв'язку залізничних і електроенергетичних
підприємств мають виконувати помітну роль в загальній телекомунікаційній сфері.
Залізничні і електроенергетичні підприємства прагнуть увійти до телекомунікаційного
бізнесу, щільно взаємодіючи з телекомунікаційними компаніями.

Найбільш ефективно для даних галузей економіки це можливо зробити шляхом
застосування повітряних ВОЛЗ. Однак їх застосування пов’язано з певними складнощами,
значну частину з яких можливо подолати використовуючи рекомендації наведені у даній
статті.
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СТРУКТУРИЗАЦІЯ ПОМИЛОК В ОДНОРІДНИХ ЦИФРОВИХ ПОТОКАХ

Аналізується процес накладання незалежних помилок різних кратностей на цифрову послідовність
заданої довжини, складеної із послідовностей меншої тривалості, які, у свою чергу, є утвореннями із коротших
складових, та визначається ймовірність помилок у пер-винній (неділимій) компоненті (кодовій комбінації)
цього ієрархічного ряду.

Постановка задачі. Такі утворення характерні для цифрових послідовностей в су-
часних телекомунікаційних системах. Методика визначення ймовірності помилок у пер-
винній (неділимій) компоненті (кодовій комбінації) цього ієрархічного ряду дає можливість
уточнити ймовірність помилок у первинній кодовій комбінації (ймовірність помилок на
алфавітний знак) на виході системи, що актуально для умов погіршення якості каналу чи
лінії зв’язку. Саме така методика підлягає розробці. Під однорідністю розуміється однакова
тривалість складових у межах одного рангу утворюваних послідовностей.

Аналіз виконаємо на двоступеневому ряду. Нехай на передавальній стороні
інформаційна послідовність довжиною К, яка підлягає завадостійкому кодуванню,
складається із певної кількості кодових комбінацій первинного коду довжиною Кпк кожна
(див. рис.).

На приймальній стороні, при визначенні ймовірності помилок на алфавітний знак у
повідомленні, яке отримує адресат, слід враховувати те, що різні кратності помилок у межах
довжини К завадостійкого коду по-різному „накривають” внутрішні кодові комбінації
первинного коду, „діляться” на стиках цих комбінацій, зокрема, двократна помилка,
попадаючи на стик, ділиться на дві однократні: одна попадає в першу кодову комбінацію,
друга у сусідню,  або іншу,  тому,  крім „своїх”  однократних помилок,  у кодову комбінацію
попадають і „чужі” однократні помилки, які „відірвані” від інших кратностей. Процес такого
„ділення” може бути врахований для всіх кратностей помилок у межах К, але прийнятна
точність розрахунків досягається вже при врахуванні 4-5 кратних помилок.

Після декодування з виявленням чи виправленням помилок у межах послідовності
довжиною К залишається певна кількість помилок. Знайдемо ймовірність помилок у кодових
комбінаціях первинного коду.

1. Ймовірність однократних помилок у межах Кпк визначається наступними процесами:
а) загальна кількість однократних помилок у межах К дорівнює С1

К ,  а в межах Кпк

дорівнює С1
К пк

, що складає 1
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1
Кпк

С

С
від загальної їх кількості; ймовірність Рпк1 їх попадання

в межі Кпк визначається:
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де Рпа1 – ймовірність однократних помилок у межах декодованої послідовності К;
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Рис. Утворення однорідних послідовностей
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б) загальна кількість двократних помилок у межах К дорівнює С 2
К . Із них частина

помилок у кількості К–Кпк ділиться на межі кодової комбінації первинного коду, утворюючи
в кожному його розряді К–Кпк разів однократні помилки. Кількість варіантів попадання
результатів ділення на всі розряди від 1 до Кпк складає величину:

1
КпкКпкпкпк СК)КК(К -=- , або частину 2

К

1
КпкКпк

С

СК -×
 від усіх двократних помилок.

Із врахуванням цього, ймовірність утворення однократних помилок у межах Кпк за
рахунок ділення двократних помилок, описується співвідношенням:

2па2
К

1
КпкКпк

)2(1пк Р
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де Рпа2 – ймовірність двократних помилок у межах послідовності К;

в) із трикратних помилок одна попадає в межі Кпк,  а дві інші в різних сполуках
попадають за межі Кпк.  Кількість таких сполук дорівнює С2

К-Кпк , що й визначає число
однократних помилок, які попадають на кожний розряд кодової комбінації первинного коду.

Із врахуванням усіх розрядів це число становить Кпк×С2
К-Кпк або частину 3

К
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усіх трикратних помилок. Тоді ймовірність утворення в межах кодової комбінації Кпк
однократних помилок за рахунок ділення трикратних визначається:
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 де Рпа3 – ймовірність трикратних помилок у межах послідовності К;

г) цей процес продовжується до врахування помилок граничних кратностей, зокрема,
кратність помилок К –  Кпк у межах К визиває К–Кпк раз однократну помилку в кожному
розряді комбінації Кпк. Відповідна ймовірність визначається:
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д) кратність помилок К–Кпк+1 визиває в кожному розряді комбінації Кпк помилку по
одному разу з ймовірністю:
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е) помилки кратності від К–Кпк+2 до К однократних помилок у межах Кпк не визивають.

Таким чином, ймовірність однократних помилок у кодовій комбінації довжини Кпк
простого коду за рахунок дії помилок кратностей 1,…, К–Кпк+1 в межах послідовності
довжини К визначається:
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2. Ймовірність двократних помилок в межах кодової комбінації Кпк визначається:
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а) загальна кількість „чистих” (не за рахунок ділення) помилок, які попадають у межі
Кпк , складає С2

Кпк, ймовірність їх появи визначається:
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б) із трикратних помилок за рахунок ділення дві попадають у межі кодової комбінації
довжини Кпк,  а одна в межі К–Кпк. Кількість варіантів розміщення двократних помилок у
межах Кпк дорівнює С2

Кпк , і кожний із них повторюється К–Кпк разів. Тоді ймовірність появи
двократних помилок у межах Кпк за рахунок ділення трикратних визначається:
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в) за рахунок ділення чотирикратних:
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д) за рахунок ділення помилок кратності К–Кпк+1:
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е) за рахунок ділення помилок кратності К–Кпк+2:
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є) помилки кратності від К–Кпк+3 до К двократних помилок у межах Кпк не визивають.
Таким чином, ймовірність двократних помилок у кодовій комбінації довжини Кпк

простого коду за рахунок дії помилок кратностей 2,…,К–Кпк+1 у межах послідовності
довжини К визначається:
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Співвідношення (1) і (2) дають можливість узагальнити процес утворення помилок у
межах Кпк. Ймовірність помилок кратності jÎ1,Кпк визначається:
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Враховуючи всі кратності помилок у межах Кпк, отримаємо ймовірність Рпк помилки на
алфавітний знак повідомлення:
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Якщо код виправляє в межах послідовності К помилки кратності t, то друга сума в (4)
розпочинається значенням кратності і=t+j. Якщо передбачається виправлення помилок також
і в межах Кпк , зокрема, кратності tпк , то перша сума розпочинається значенням j = tпк +1.

Доцільність врахування при розрахунках усіх помилок в обох сумах чи обмеження
певним їх значенням залежить від вимог щодо ймовірності Рпк, зокрема, може бути
прийнятним,  щоб „внесок ”  кратностей,  які відкидаються,  в загальну ймовірність Рпк не
перевищував 10% – це може бути досягнуто вже при врахуванні кратностей і = 4-5.

Формула (4) узагальнюється на більш складні структурні цифрові утворення. Якщо
цифрова послідовність Z-рангова, то для верхнього (Z-го рангу) ймовірність Рпаі
розраховується, виходячи із прийнятої для аналізу моделі канала зв’язку, а для всіх Z–1,…,1
вкладених одна в одну послідовностей цією ймовірністю є ймовірність Рпк, яка розрахована
для кожного рангу в сторону пониження рангів.

Висновки
1. Розроблена методика оцінки впливу на ймовірнісні характеристики цифрових

послідовностей (кодових комбінацій) процесу поділу багатократних помилок на стиках цих
послідовностей (кодових комбінацій).

2. Методику доцільно використовувати в розрахунках, якщо слід враховувати можливе
погіршення імовірнісних показників каналів чи ліній зв’язку (р=10–1 … 10–3).
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МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ МНОЖИННИМ ДОСТУПОМ
В МОБІЛЬНИХ РАДІОМЕРЕЖАХ

Методи й протоколи управління доступом до середовища передачі у мобільних радіомережах мають
велике значення у зв’язку з тим,  що канал радіозв’язку піддається помилкам, завмиранням і створює проблеми
„прихованого й відкритого термінала”. У статті представлені огляд і класифікація протоколів MAC,
засновані на механізмах їхньої роботи й основних особливостях.

Перспективні системи зв’язку 4G передбачають застосування мобільних динамічних,
що самоорганізуються, (спонтанних) мереж радіозв’язку MANET (Mobile Ad-Hoc Networks)
або мобільних радіомереж (МР), що припускають відсутність базових станцій і фіксованих
маршрутів передачі інформації [1]. Всі вузли МР (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 інше.

Одна з основних проблем побудови бездротових систем – це вирішення задачі доступу
багатьох користувачів до обмеженого ресурсу середовища передачі (радіоресурсу), що
припускає застосування на канальному рівні відповідних методів доступу (МД).  Під
радіоресурсом будемо розуміти доступні для передачі смуги частот і часові інтервали [2].
Канальний рівень DLL (Data Link Layer – рівень керування передачею даних) – другий рівень
у семирівневій моделі ISO/OSI визначає правила спільного використання фізичного рівня
вузлами мережі.  DLL має два підрівня:  нижній –  MAC (Media  Access  Control  –  управління
доступом до середовища) і верхній – LLC (Logical Link Control – управління логічним
зв’язком).

Під методом доступу розуміється набір правил, за допомогою яких вузол мережі
(мережний пристрій) визначає, коли він може передавати дані в спільне середовище передачі
або приймати їх, тобто, забезпечувати арбітраж доступу до середовища передачі, щоб спільно
використовувати її ефективно (задовольняючи певним вимогам до характеристик ефективності
мережі). Термін протокол МАС визначає більш широке поняття, що включає набір правил,
угод, сигналів, повідомлень і процедур, що регламентує взаємодію між взаємодіючими
вузлами (зокрема, формати заголовків, службових повідомлень і процедури обміну даними
між ними). У науковій літературі, при теоретичних дослідженнях проблем доступу,
рівноправно застосовуються обидва терміни.

До МД у МР пред’являються наступні основні вимоги: децентралізоване
функціонування, висока ефективність і пропускна здатність при обмеженій ширині смуги
радіоканалу, мала затримка передачі, функціонування при високій динаміці топології мережі,
наявності неоднорідних вузлів і односпрямованих каналів зв’язку, масштабованість,
„справедливість”, а також ряд додаткових – передача неоднорідного (дані, мова, відео) і
пріоритетного трафіка, забезпечення заданої якості обслуговування (QoS, Quality of Service),
енергозбереження  й ін.

Найбільш важливими параметрами для МД є максимально досяжна пропускна
здатність і час затримки пакета. Інакше кажучи, збільшення пропускної здатності при
інформаційному навантаженні, що відповідає стану насичення, – основна мета розробки МД.
З іншого боку, коли інформаційне навантаження в мережі низьке, бажано мінімізувати час
затримки пакета. До інших параметрів відносяться: здатність виконувати вимоги QoS
різнотипного трафіка (забезпечуючи при цьому для кожного типу трафіка пропускну
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здатність S ≥ Sзад, час затримки tZ ≤ tZзад, розкид часу затримки – джитер tJ ≤ tJзад),
пріоритетність, рівнодоступність і запобігання „зависанню”, економія енергії й інше.

Існує декілька базових МД, так званих методів ущільнення (мультиплексування), а
також їхніх різновидів і комбінацій (рис. 1). Задача ущільнення - виділити кожному вузлу
(каналу зв’язку) простір, час, частоту й/або код з мінімумом взаємних перешкод і
максимальним використанням характеристик передавального середовища.

Рис. 1. Методи розподілу середовища передачі

При використанні пакетної комутації, при випадковому характері трафіка фіксований
поділ радіоресурсу між вузлами мережі не є ефективний. Тому в системах радіозв’язку,
особливо мобільних, знайшли широке застосування методи множинного доступу. При цьому
радіоканал може знаходитися в стані: передачі даних, передачі службових пакетів
встановлення зв’язку, виявлення несучої, обміну службовою інформацією, резервування.
Може використовуватися один канал для всіх пакетів або ж канал(и) для даних і канал(и) для
управління процесом обміну.

Всі існуючі методи (протоколи) доступу можна класифікувати по наступних основних
ознаках (табл. 1).

Взаємні зв’язки між основними типами МД показані на рис.  2.  У представленій
класифікації можна виділити й інші типи МД, далі деталізуючи елементи процедурних
характеристик їхніх алгоритмів.
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Рис. 2. Класифікація методів множинного доступу в МР

З огляду на умови функціонування МР, метою статті є аналіз децентралізованих
методів множинного доступу.

Таблиця 1
Ознака класифікації Приклади протоколів

За методом розподілу
радіоресурсу

TDMA, FDMA (OFDMA), SDMA,
CDMA, PDMA

Більшість протоколів використовують
комбінації методів розподілу

з фіксованим закріпленням FAMA (Fixed Assignment Multiple Access)За способом розподілу
каналів з наданням на вимогу DAMA (Dynamic Assignment Multiple

Access)
Відправником Більшість протоколівЗа ініціатором обміну
Одержувачем MACA-BI, RI-BTMA й ін.
Одноканальні MACA, MACAW, FAMA й ін.За кількістю каналів
Багатоканальні SRMA, PCDC, DCC-MAC й ін.
з одним каналом даних і з окремим
управлінням

BTMA, DBTMA, PAMAS й ін.

з одним каналом управління й з
множиною каналів даних

HRMA, MMAC, DCA, DCA-PC й ін.

з сигналом „зайнято” BTMA, RI-BTMA, PAMAS й ін.

Багатоканальні

з двома каналами управління SRMA, PCDC, DBTMA
Централізовані 802.11 PCF
зонові Claster TDMA, Claster Token

За способом управління

Розподілені 802.11 DCF
однострибкові (повнозв’язні) Aloha, SCMA/CA, 802.11 DCFЗа способом передачі
багатострибкові (з ретрансляцією) MACA, MACAW й ін.
з управлінням енергією (відключенням
живлення)

PAMAS, DPSM й ін.За принципом
енергозбереження

з регулюванням енергії (рівня
потужності передачі)

PCM, PCMA й ін.

з ненаправленими антенами Більшість протоколівЗа спрямованістю антен
з спрямованими антенами D-MAC, M-MAC й ін.
з односпрямованими лініями PANAMA,За типом радіоліній
з двунаправленими лініями Більшість протоколів

По забезпеченню QoS Синхронні Cluster TDMA, SRMA/PA й ін.
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Ознака класифікації Приклади протоколів
асинхронні з розмежуванням сервісів RT-MAC, DCF-PC, EDCF, VMAC, BB,

ES-DCF і DB-DCF й ін.
асинхронні з резервуванням MACA/PR, DBASE й ін.
асинхронні зі справедливим розподілом DFS й ін.
з пріоритетами 802.11 EDCF
з відносною 802.11 DCF
з абсолютною BB (Black Burst protocol)

По рівнодоступності
вузлів, пріоритетів і видів
трафіка відповідно до  „ваги” трафіка DWFQ, DFS (Distributed Fair Scheduling)

після передачі (квитування) Більшість протоколів
у процесі передачі АІ (Адаптивний Інтегральний) [3]

За способом виявлення
колізій

без квитування MACA
Одноадресні Більшість протоколів
групові ABROAD, AGENT, MACAM

За напрямком передачі

Широкомовні BSMA

Розглянемо запропоновану класифікацію докладніше. Аналіз централізованих МД у
бездротових мережах наведений в [4 – 6].

Порівняльна оцінка базових МД (рис.  1),  заснованих на фіксованому розподілі між
станціями таких параметрів, як простір, час, частота й код, наведена в табл. 2.

Вузли МР можуть функціонувати в синхронному або асинхронному режимі.
Синхронний режим припускає, що час у мережі поділено на дискретні інтервали (слоти),
об’єднані в повторювані кадри. Синхронізація дозволяє легко реалізувати передачу із
заданим QoS, тому що затримка й джиттер (відхилення величини затримки) легко
управляються за допомогою призначення часових слотів.  У МР при відсутності базових
станцій (БС) процес синхронізації може бути здійснений за рахунок часових сигналів
глобальної системи позиціювання (GPS, Global Position System) при наявності GPS-
приймачів у вузлах мережі. У свою чергу, передача даних (наприклад, передача
інтегрального трафіка) в асинхронному режимі становить складність через випадковий
характер обміну інформацією.

Таблиця 2
SDMA TDMA FDMA CDMA

Суть розподіл простору на
чарунки (стільники,
сектори)

фіксоване (або за заявками)
розподіл часу передачі на
непересічні часові слоти

розподіл діапазону
частот на непересічні
піддіапазони

розширення спектра з
використанням ортогональних
кодів

Вузли
мережі

тільки один термінал може
бути активним в одному
секторі (одній соті)

всі термінали активні в короткі
проміжки часу на тій же самій
частоті

кожний термінал має
свою власну частоту,
безупинно

всі термінали можуть бути
активними в тім же самім місці
одночасно й безупинно

Розподіл
сигналів

стільникова конструкція,
спрямовані антени

синхронізація в часовій області частотна фільтрація спеціальний приймач
надлишкового коду

Переваги дуже простій фіксований, повністю цифровий,
гнучкий

простий, фіксований,
стійкий

гнучкий, немає необхідності
планувати частоти, м’який
роумінг

Недоліки негнучкий, антени як
правило фіксовані

необхідний захисний інтервал і
синхронізація

негнучкий, частотний
ресурс – обмежений

складність прийому й
регулювання потужності
передавача

Примітки тільки в комбінації з
TDMA, FDMA, CDMA

стандарт у стаціонарних мережах,
разом з FDMA/SDMA
використовується в багатьох
рухомих мережах зв’язку

звичайно
комбінується з TDMA
(системи із ППРЧ) і
SDMA (багаторазове
використання частот)

комбінується з TDMA, FDMA,
ще розвивається

Детерміновані МД (статичні та динамічні) передбачають знання інформації про всю
мережу або зону й здійснюють розподіл ресурсу мережі до початку передач вузлів,
використовуючи інформацію про навантаження й топологію мережі. Задача розподілу
ресурсів ускладнюється неможливістю знання глобальної інформації про мережу (звичайно
кожний вузол збирає інформацію на відстані k-ретрансляцій) і тому пропоновані MAC-
рішення для МР у цій галузі орієнтовані на одержання субоптимальних децентралізованих
рішень [4, 5].

Розглянемо децентралізовані випадкові МД.
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Історично першим вважається метод ALOHA (у перекладі з гавайської мови –
„привіт”), що використовувався для передачі інформації в радіомережі Гавайського
університету в 1970 році. Будь-який вузол, маючи пакет для передачі, у довільний момент
часу починає передачу. Передавши пакет, він очікує певний час квитанцію від одержувача.
Якщо квитанція не отримана, то через випадковий проміжок часу процес передачі
починається знову, при цьому наступна передача відкладається на випадковий проміжок
часу в межах вікна відстрочки cw (contention window). Причому, при кожній невдалій спробі
величина cw збільшується (до максимального значення).  Після певної кількості спроб
передачі пакет із черги стирається. Очевидно, що ймовірність зіткнень у даного методу дуже
велика, особливо при великих навантаженнях у мережі. Для повнозв’язної мережі
максимальна пропускна здатність цього протоколу S = 0,18 при навантаженні G = 0,5 [5].

Підвищення пропускної здатності протоколу ALOHA було досягнуто сегментуванням
часу. Кожний вузол мережі міг починати передачу тільки на початку часового сегмента, при
цьому всі вузли мережі синхронізовані. Максимальна пропускна здатність цього протоколу,
названого Slotted ALOHA (синхронний ALOHA), S = 0,368 при навантаженні G = 1 [5].

Подальшим розвитком синхронного ALOHA у боротьбі за стійкість мережі й
зменшення ефекту перевантаження став р-наполегливий ALOHA. Параметр
„наполегливості” р (0 > р > 1) визначає ймовірність того, що вузол передає пакет у слоті.
Зменшення „наполегливості” знижує кількість зіткнень, але збільшує час затримки.

Якщо час поширення сигналу в мережі на багато менше тривалості передачі,  то для
зниження ймовірності зіткнень пакетів застосовують методи множинного доступу з
контролем несучої (МДКН) або CSMA (Carrier Sense Multiple Access), засновані на перевірці
стану радіоканалу перед передачею (наявність несучого або самого процесу передачі). При
зайнятості каналу вузол відкладає передачу на пізніше час. При звільненні каналу його
передача може починатися різними способами: відразу („жорсткий” МДКН), через
випадковий інтервал часу („м’який” МДКН), з імовірністю р („р-жорсткий”  МДКН)  з
максимальними пропускними здатностями S = 0,857; S = 0,529; S = 0,827  відповідно [5].

Методи МДКН ефективні для повнозв’язних радіомереж, у яких всі вузли „чують” один
одного.  Але в МР,  де використовується ретрансляція пакетів (так званих
„багатострибкових”), основною перешкодою успішної передачі при використанні МДКН є
так звані проблеми “прихованого й відкритого терміналу”, тобто можливість зіткнення
пакетів через розподіленність процесу прийняття рішення на передачу. На  рис. 3 колом
позначена зона дальності зв’язку вузла, що знаходиться в центрі кола. При передачі даних від
вузла A до B, вузли f, e, d і c знаходяться в „прихованій позиції” для вузла A (вони не можуть
прийняти сигнал від вузла A), але всі в зоні дальності зв’язку вузла B. Якщо будь-який із цих
„прихованих” вузлів пошле сигнал під час передачі від A до B, то дані, отримані вузлом B,
спотворяться від зіткнення. Якщо навантаження в мережі велике, то

Рис. 3. Ілюстрація проблем „прихованого терміналу” і „відкритого терміналу”

ймовірність конфлікту через „прихований” термінал висока.
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„Відкритим терміналом” називається вузол, що розташований у зоні дальності зв’язку
відправника. Тому що конфлікт відбувається тільки у одержувача, „відкриті термінали”
могли б відправити дані без зіткнення до вузлів, що знаходяться поза зоною дії поточної
передачі даних. На рис. 3 видно, що протягом передачі даних від вузла A до B, вузли j і k,
виявляючи цю передачу,  уважають середовище зайнятим і самі втримуються від передачі.
Фактично, для вузлів l і m середовище є незайнятим. Вузол j міг би відправити дані до вузла
l, і вузол k – до вузла m. Таким чином, „відкриті термінали” j і k блокуються відправником A,
у той час як адресати l і m готові прийняти дані.

Рішення проблеми „прихованого терміналу” може зменшити ймовірність зіткнення
передачі даних, і в такий спосіб побічно збільшити пропускну здатність. Вирішення
проблеми „відкритого терміналу” може безпосередньо збільшити пропускну здатність.

Для вирішення вищезгаданих проблем запропонований ряд методів (протоколів)
множинного доступу з резервуванням.  Найбільш відомі –  це MACA  (Medium  Access  with
Collision Avoidance), MACA-BI (Multiple Access with Collision Avoidance by Invitation),
FAMA (Floor Acquisition Multiple Access), MACAW (Medium Access with Collision Avoidance
for  Wireless),  DBTMA  (Dual  Busy  Tone  Multiple  Access)  і IEEE  802.11  DCF.  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 відправника (RTS, Request To Send) і згода одержувача (CTS, Clear To
Send).

Розглянемо одноканальні МД.  Поєднуючи властивості TDMA,  ALOHA  та CSMA
запропонований в [36]  R-ALOHA  (ALOHA  з резервуванням)  резервує вільні слоти у кадрі,
поки не передасть усі накопичені пакети.

При MACA [7] здійснюється 3-х етапний процес передач RTS/CTS/DATE (рис. 4, а). У
конкуренції за доступ беруть участь короткі пакети RTS і CTS, передача яких заснована на
протоколі Aloha, у той час як пакет даних передається на основі резервування. Якщо пакет
RTS або CTS претерпить зіткнення, то він буде ретранслюватися знову із двійковою
експонентною відстрочкою (BEB, Binary Exponential Backoff). При BEB кожний вузол
вибирає випадкову величину затримки BI (Backoff Interval) між 1 і CW (CWmin <CW < CWmax).

Рис. 4. Етапи передачі при МАСА (а), МАСАW (б) і FAMA (в)

При кожній неуспішній передачі значення CW подвоюється.

В MACA,  розмір пакета RTS  або CTS  набагато коротше ніж пакета даних,  у такий
спосіб імовірність зіткнень через „прихований термінал” менше.

Незважаючи на переваги, MACA має недоліки. По-перше, він не має механізму
квитування; отже перевірка помилок покладається на протоколи верхніх рівнів. По-друге, не
вирішена проблема „відкритого терміналу”. По-третє, внаслідок зіткнень, не всі вузли в зоні
дальності зв’язку одержувача можуть почути CTS, що приводить до „часткового
резервування” і конфліктів.

MACA-BI [8] поліпшує характеристики МАСА за рахунок виключення RTS. Процес
передачі ініціює одержувач посилкою пакета RTR (Ready to Receive), передбачаючи
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наявність пакета у відправника (при періодичному трафіку). Передача здійснюється за два
кроки – RTR/DATE.

Метод FAMA  [9]  відрізняється від MACA  тим,  що всі вузли прослуховують канал на
наявність сигналу й починають свою передачу, якщо канал вільний. При цьому в FAMA
тривалість пакета CTS  значно більше RTS,  що дозволяє всім сусідам вузла B, виявивши
наявність несучої (шум) після передачі свого RTS, зробити висновок про зайнятість каналу
(рис. 4, в).

Представником сімейства МД із контролем несучої й запобіганням зіткнень  CSMA/CA
(Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance) є MACAW [10], який для підвищення
надійності доставки пакетів у багатострибкивих МР у порівнянні з MACA має наступні
вдосконалення: використовує алгоритм відстрочки MILD (Multiplication Increase and Linear
Decrease) замість BEB для більш справедливого доступу; використовує квитанцію ACK
(acknowledgement), що підтверджує правильний прийом інформації – RTS/CTS/DATA/ACK
(рис. 4, б); перед передачею пакета даних посилає короткий пакет DS (Data Sending) для
резервування середовища; використовує функціональний пакет RRTS (ініціалізований
одержувачем RTS), що відправляє одержувач замість відправника для конкуренції за
середовище у випадку „зависання”.

Децентралізований режим роботи протоколу IEEE 802.11 DCF (Distributed Control
Function) розвиває схему резервування MACAW (RTS/CTS/DATA/ACK) (рис. 5). Вузол А
перед передачею RTS очікує певний період DIFS + BI (DCF inter-frame spring – вказує час
очікування, а отже й пріоритет доступу). Якщо RTS прийнято без помилок, то одержувач В
посилає через короткий проміжок SIFS (short inter-frame spring) пакет CTS. Одержавши
дозвіл на передачу, відправник (після закінчення часу SIFS) посилає пакет даних DATE.
Адресат, перевіривши безпомилковість прийому пакета, через інтервал SIFS посилає
відправникові квитанцію ACK [11].

Для реалізації безконфліктних передач (виключення передач сусідніх вузлів
відправника й одержувача) використовується спеціальний механізм NAV (Networks
Allocation Vector), який передбачає, що кожний з переданих пакетів містить інформацію про
свою тривалість. Тому сусіди відправника й одержувача, приймаючи їх, забороняють свої
передачі на даний період.

Рис. 5. Протокол IEEE 802.11 у режимі DCF

Зазначені вище одноканальні МД із резервуванням деякою мірою вирішують проблему
„прихованого терміналу”, але не вирішує проблему „відкритого терміналу”. При єдиному
каналі „відкритий термінал” не може одержати керуючий пакет CTS від адресата. Але якщо
CTS для „відкритого терміналу” передати по іншому каналу, відмінному від каналу даних, то
„відкритий термінал” зможе одержати CTS без зіткнення. Таким чином, проблема
„відкритого терміналу” може бути вирішена в багатоканальних МД.

В SRMA (Split-channel Reservation Multiple Access) [12] весь доступний радіоресурс
розбит на два підканала – канал управління і канал даних. Канал управління далі розбитий на
два підканала – канали „запиту” і канал „відповіді на запит” (рис. 6, а). Відправник А
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посилає RTS у каналі „запиту”, одержувач В відповідає пакетом CTS у каналі „відповіді на
запит”. При передачі RTS і CTS використовується режим ALOHA або CSMA. Максимальна
пропускна здатність каналу даних залежить від ступеня зіткнень у каналі управління, тому
що випадковий доступ у підканалі управління робить їх неминучими. SRMA не вільний від
конфліктів у каналі даних, а також вимагає наявності багатоканальних приймачів, щоб
приймати пакети у всіх трьох каналах одночасно.

В [13] запропонований „Багатоканальний МАС протокол для MANET” як розширення
одноканального IEEE 802.11 у режимі ad hoc, що використовує єдиний прийомопередавач у
вузлі. У багатоканальній системі один канал зарезервований для керуючих пакетів, а інші
канали – для пакетів даних. Триетапний процес установлення зв’язку в каналі управління
RTS/CTS/CONFIRM призначений для складання графіка передач у каналах даних. Але при
цьому в такій системі з’являється так звана „прихована багатоканальна” проблема.

Рис. 6. Ілюстрації до протоколів SRMA (а) і PCDC (б)

Двоканальний МД із управлінням потужністю PCDC  (Power  Controlled  Dual  Channel)
запропонований в [14]. При PCDC весь доступний радіоресурс розбит на два підканала –
канал управлінн і канал даних. Канал управління складається із двох підканалів: один
призначений для RTS і CTS, а інший зарезервований для пакетів ACK. Вузол забезпечує
виявлення несучої в каналі управління (у каналі даних – не обов’язково). Передача пакетів у
каналі управління здійснюється з максимальною потужністю, а при передачі пакетів у каналі
даних потужність зменшується.  При цьому важливим є міжрівнева взаємодія (MAC  і
мережного рівня), коли протокол маршрутизації, управляючи рівнем потужності передачі,
впливає на топологію. PCDC намагається встановлювати найбільш енергетично-ефективний
багатострибковий режим зв’язку. На рис. 6, б показано, що якби вузол A передавав вузлу B
безпосередньо, те резервував би ділянку, позначену пунктиром. При передачі ж двома
„стрибками” (через вузол с) кількість заблокованих для передачі вузлів (що входять в області
двох малих кіл) менше. У такий спосіб PCDC зберігає енергію.

В [15] запропонований багатоканальний МД на основі каналу з двостороннім
управлінням DCC-MAC (Dual Control Channel based MAC). Вся смуга частот розділена на два
канали управління й n каналів даних. Один канал управління зарезервований для обміну RTS
і CTS, у той час як інший канал управління зарезервований для передачі ACK. Кожний вузол
зберігає два списки вільних каналів FCL (free-channel list): T-FCL (вільних каналів для
передачі) і R-FCL (вільних каналів для прийому). Перед посиланням RTS відправник
повинен упевнитися, що адресат у цей момент не передає й не приймає, а також, в наявності
вільного каналу (згідно T-FCL). Далі відправник посилає RTS з даними з T-FCL. Одержувач,
прийнявши RTS, перевіряє канали даних, уточнюючи R-FCL, вибирає спільний канал із
T-FCL і R-FCL з максимальним відношенням сигнал-шум. В іншому DCC- MAC аналогічний
IEEE 802.11 DCF.

Схожий багатоканальний МД, запропонований в [16], є вдосконаленням IEEE 802.11.
Відправник A і одержувач B вибирають один з вільних каналів даних, обмінюючись RTS1 і
CTS1. Далі відправник посилає пробний пакет PROBE у цьому обраному каналі. Одержувач
оцінює PROBE і відправляє CTS2 з відповідними параметрами. Після чого відправник
посилає RTS2 із широкомовним параметром (рис. 7). Сусідні вузли, які приймають CTS2 і
RTS2, встановлюють свої NAV.
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Подальший свій розвиток багатоканальні протоколи МАС дістали в таких МД,  як
HRMA (Hop-Reservation Multiple Access) [17], MMAC (Multi-channel Medium Access Control)
[18], DCA (Demand Channel Assignment) [19], DCA-PC (Dynamic channel assignment with
power control) [20].

Протокол BTMA (Busy Tone Multiple Access) належить до багатоканальних МД із
сигналом „зайнято” [21]. У цьому протоколі вперше вирішена проблема „прихованого
терміналу”. В BTMA вся смуга частот розділена на два канали: канал даних і канал сигналу
„зайнято”. Перед відправленням пакета вузол перевіряє канал сигналу „зайнято”. Якщо канал
сигналу „зайнято” вільний, пакет передається; інакше передача відкладається на випадковий
період часу. Якщо вузол виявить, що канал даних зайнятий, він буде передавати сигнал
„зайнято” у каналі сигналу „зайнято” і припинить посилати сигнал „зайнято”, коли канал
даних стане вільним. Тому, коли відправник починає передавати дані, всі вузли в його зоні
дальності зв’язку будуть передавати сигнал „зайнято” у каналі сигналу „зайнято” і в такий
спосіб „покриють” всі „приховані термінали”. Хоча BTMA вирішує проблему „прихованого
терміналу”, проблема „відкритого терміналу” стає навіть більш серйозною, ніж в CSMA.
Крім того, численні сигнали „зайнято” гають енергію, і цей МД вимагає наявності двох
каналів і двох прийомопередавачів у кожному вузлі.

Рис. 7. Ілюстрація до вдосконаленого IEEE 802.11

Щоб вирішити проблему „відкритого терміналу” і зменшити витрати енергії на сигнал
„зайнято”, був запропонований ініціалізований одержувачем RI-BTMA (Receiver-Initiated
BTMA) [22]. В RI-BTMA сигнал „зайнято” посилає тільки адресат, при цьому зберігається
енергія сусідів і скорочується область резервування.

Метод DBTMA (Dual Busy Tone Multiple Access) [23] розподіляє виділену смугу частот
на два канали: в одному (Data) передаються дані, а в іншому (Contr) – пакети управління; а
на окремих частотах – сигнали „зайнято” відправника (BTt) і одержувача (BTr) (рис. 8).

Рис. 8. Ілюстрація до DBTMA
Множинний МД із сигналізацією й врахуванням потужності PAMAS  (Power  Aware

Multi-Access protocol with Signaling) був запропонований в [24]. Подібно МД, що наведені
вище, PAMAS використовує два канали: один – для даних, інший – для сигналу „зайнято” і
керуючих пакетів. Для цього в кожному вузлі необхідно мати два прийомопередавача: один
– для каналу даних, інший – для каналу управління. На відміну від DBTMA, сигнал
„зайнято”  не триває протягом усього періоду прийому даних,  а тільки для періоду часу
керуючих пакетів. Коли вузол одержує дані, одержувач передає сигнал „зайнято” у каналі

DATA

A

B

RTS

t

Contr

BTr

Канал даних

BTt

Contr

Канал даних

t0 t1

CTS
~

f
BTt BTr

Канал даних
Канал управління

BTt

BTr

максимальний час затримки
розповсюдження сигналу

σ

σ

σ σ

DATA

SIFS

A B
RTS1

tPROBE ACK

CTS1 CTS2 RTS2Канал
управління

Канал
даних i



45

сигналізації, щоб запобігти прийому CTS. Тому, вузлам навколо одержувача дозволяють
послати CTS без зіткнення із сигналом „зайнято”. Крім того, автори МД також пропонують
механізм, що дозволяє вузлам, не зайнятим у передачі або прийомі, відключити
прийомопередавачі, щоб зберегти енергію.

В [25] автори запропонували протокол MAC на основі навмисної перешкоди (рис. 9)
JMAC (Jamming-based MAC). В JMAC вся виділена смуга частот розділена на два канали:
канал прийому (Пр) і канал передачі (Пер). Пакет RTS і пакет DATA передаються в каналі
Пер, а пакети CTS і ACK – в каналі Пр. Механізм доступу до середовища заснований на
IEEE 802.11 DCF, при цьому використовується сигнал „зайнято”. Точніше кажучи, коли
вузол чекає певний пакет в одному каналі, він посилає „сигнал-перешкоду” в іншому каналі.

Рис. 9. Ілюстрація до JMAC

Групові (широкомовні)  МД засновані,  як правило,  на одноадресних МД.  Наприклад,  у
протоколі MACAM (Multiple Access Collision Avoidance protocol for Multicast service) і BSMA
(Broadcast Support Multiple Access), запропонованих в [26], для забезпечення групового
віщання RTS може містити адреси декількох одержувачів. Якщо адреса одержувача
перебуває в k-ій позиції прийнятого списку, то він відправляє CTS у момент часу (k · SIFS +
(k – 1) CTS). Вузол, що не відповідає передачею CTS, може одержати пакети в наступному
циклі RTS.

Бездротові пристрої живляться від батарей і, отже, виникає необхідність управління
енергозбереженням. Співвідношення потужностей, що витрачають залежно від режимів
роботи вузла „сон”/пошук/прийом/передача сучасні бездротові карти (наприклад, адаптер
IEEE 802.11 WarePC Card фірми Lucent), становить 0,025/1/1,2/1,6 Вт. Тому можливі
рішення полягають у відключенні приймачів або зменшенні вихідної потужності
передавачів. Так, у запропонованому протоколі PAMAS, використовується режим „сну” –
вузол, виявивши, що переданий пакет призначений не йому, відключається на час передачі
даного пакета. При іншому підході PCM (Power Control MAC) відправник і одержувач
передають RTS і СTS з однаковою потужністю, а передачу DATA і ACK здійснюють із
мінімальною потужністю, необхідною для безпомилкового прийому [27].

Для передачі інтегрального трафіка запропоновані МД [28], що враховують
пріоритети й вимоги QoS кожного типу трафіка, а також рівнодоступність усередині кожної
пріоритетної групи:  відносну –  SCMA/CA  [29],  MACAW;  абсолютну –  BB  [30];  з
урахуванням ваги трафіка – DFS (Distributed Fair Scheduling) [31], DWFQ (Distributed
Weighted Fair Queuing) [32].

Аналіз методів доступу [5,  6]  показав їхню різну ефективність при різних умовах
функціонування мережі. Так, наприклад, при малому навантаженні в МР є ефективними
методи доступу з контролем несучої, при великому – детерміновані (TDMA), що вимагають
рішення завдань часової синхронізації й динамічного розподілу слотів між вузлами, при
великому рівні перешкод – методи випадкового доступу типу ALOHA.

У цей час для МР є кращим найпоширеніший і пророблений протокол IEEE 802.11,
однак і він далеко не досконалий. Як недоліки можна відзначити наступне: не ефективний
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для протоколів транспортного рівня (наприклад, для TCP) і при широкомовній (груповій)
передачі пакетів, не гарантована передача трафіка із заданою якістю обслуговування, не
досконалі алгоритми енергозбереження й ін. [33].

Аналіз, проведений в [34], показав, що:
1. На ефективність МД у МР впливає не тільки навантаження в мережі, але й

мобільність вузлів, використовувані методи маршрутизації, динаміка топології мережі й ін.
2. Не існує єдиного методу доступу (або комбінації „метод доступу + метод

маршрутизації”), що забезпечують ефективне функціонування мережі при різних умовах.
3. Розроблені МД не враховують динаміку рішень, прийнятих на інших рівнях

еталонної моделі взаємодії відкритих систем ISO/OSI.
Тому й досі триває розробка нових МД,  що реалізують додаткові функції й/або

використовують додаткове устаткування (позиціювання, спрямовані антени й ін.).
Таким чином, головна мета, що стоїть перед безліччю запропонованих останнім часом

методів доступу – підвищення максимальної пропускної здатності, зниження середнього
часу затримки пакета, а також забезпечення заданого QoS – для багатострибкових мобільних
радіомереж (МР) усе ще не вирішена; і єдиного методу доступу, що задовольняє всім
вимогам, не існує.

Вибір (синтез) необхідних методів доступу (мета-методу) буде визначатися
параметрами МР (розмірністю, мобільністю, оснащеністю вузлів устаткуванням
позиціювання, спрямованими антенами й ін.), параметрами інформаційного навантаження й
вимогами до його передачі. В МР протоколи МАС не можна розглядати ізольовано від інших
рівнів еталонної моделі взаємодії відкритих систем. Для ухвалення рішення по
використанню конкретного методу (в умовах відсутності повної інформації про стан мережі)
доцільно використовувати методи нечіткого ситуаційного управління [35].

ЛІТЕРАТУРА
1. Романюк В.А. Мобильные радиосети – перспективы беспроводных технологий //

Сети и телекоммуникации. – 2003. – № 12. – С. 62 – 68.
2. Григорьев В.А., Лагутенко О.И., Распаев Ю.А. Сети и системы радиодоступа. – М.:

Экотрендз, 2005. – 384 с.
3. Ильченко М.Е., Бунин С.Г, Войтер А.П. Сотовые радиосети с коммутацией пакетов.

– К.: Наукова думка, 2003. – 266 с.
4. Chandra A., Gummala V., Limb J.O. Wireless Medium Access Control Protocols // IEEE

Communications Survey, 2000.
5. Бунин С.Г., Войтер А.П. Вычислительные сети с пакетной радиосвязью. – К.:

Тэхника, 1989. – 223 с.
6. Труды института инженеров по электронике и радиотехнике (ТИИЭР). –Т. 75, № 1,

1987.
7. Karn P. MACA – a new channel access method for packet radio // ARRL/CRRL

Amateur Radio 9th Computer Networking Conference, 1990.
8. Talucci F., Gerla M., Fratta L. MACA-BI:  A  Wireless  MAC  Protocol  for  High  Speed

Networking // In Proceedings IEEE ICUPC’97, 1997.
9. Fullmer C., Garcia-Luna-Aceves J.J. Floor Acquisition Multiple Access (FAMA) for

packet radio networks // Computer Communication Review, vol. 25, no. 4, 1995.
10. Brarghavan, Demers A., Shenker S., Zhang L. MACAW – A Media Access Protocol for

Wireless LAN // Proc. ACM SIGCOMM Conference, 1994. – pp. 212 – 225.
11. Вишневский В.М., Ляхов А.И., Портной С.Л., Шахнович И.В. Широкополосные

беспроводные сети передачи информации. – М.: Техносфера, 2005. – 592 с.



47

12. Tobagi F.A., Kleinrock L. Packet switching in radio channels: Part III-polling and
(dynamic) split-channel reservation multiple access // IEEE Trans. on Communications 1976,
Pages: 832–845, COM-24.

13. Choi N., Seok Y., Choi Y. Multi-channel MAC protocol for mobile ad hoc networks //
Proc. IEEE Vehicular Technology Conference (VTC), Oct. 2003, Pages:1379–1382, vol.2.

14. Muqattash A., Krunz M., Power controlled dual channel (PCDC) medium access
protocol for wireless ad hoc networks // Proc. of the 22st International Annual Joint Conference of
the IEEE Computer and Communications Societies (INFOCOM), March/April 2003, Pages: 470–
480 vol.1.

15. Zhang J., Wang Y., Wang J., DCC-MAC: a new MAC protocol for ad-hoc networks
based on dual control channel // Proc. IEEE Personal, Indoor and Mobile Radio Communications
(PIMRC), Sept. 7–10, 2003, Pages: 1341–1345.

16. Fitzek F.H.P., Angelini D., Mazzini G.; Zorzi M.  Design  and  performance  of  an
enhanced IEEE 802.11 MAC protocol for multihop coverage extension // Wireless
Communications, Dec. 2003, Pages: 30 – 39 vol. 10, Issue: 6.

17. Tang Z., Garcia-Luna-Aceves J.J. Hop-Reservation Multiple Access (HRMA) for ad hoc
networks, in: Proceedings of the IEEE INFOCOM, 1999.

18. So J., Vaidya N.H. A multi-channel MAC protocol for ad hoc wireless networks //
Technical Report, CS Department of University of Illinois at Urbana-Champaign, January 2003

19. Wu S.L., Lin C.Y., Tseng Y.C., Sheu J.P. A new multichannel  MAC protocol  with  on-
demand channel assignment for multi-hop mobile ad hoc networks // in: Proceedings of the IEEE
WCNC, Chicago, IL, September 2000.

20. Wu S.L., Tseng Y.C., Lin C.Y., Sheu J.P. A multi-channel MAC protocol with power
control for multi-hop mobile ad hoc networks // Comput. J. (SCI) 45 (1) (2002) 101–110.

21. Tobagi F.A., Kleinrock L. Packet Switching in Radio Channels: Part II – The Hidden
Terminal Problem in CSMA and Busy-Tone Solution // IEEE Trans. On Communications COM –
23, December 1975, pp. 1417 – 1433.

22. Wu  C.,  Li  V. Receiver-initiated busy-tone multiple access in packet radio networks //
August 1987 ACM SIGCOMM Computer Communication Review, Proceedings of the ACM
workshop on Frontiers in computer communications technology, vol. 17, Issue 5.

23. Haas Z.J., Deng J. Dual busy tone multiple access (DBTMA) – performance evaluation
// Proc. IEEE Vehicular Technology Conference (VTC), May 1999, Pages: 314 – 319, vol.1.

24. Singh S., Raghavendra C. S. PAMAS- power aware multi-access protocol with signaling
for ad-hoc networks // ACM Comp. Commun. Rev., July 1998, vol. 28.

25. Ye S-R., Wang Y-C., Tseng Y-C. A jamming-based MAC protocol for wireless multihop
ad hoc networks // Proc. IEEE Vehicular Technology Conference (VTC), Oct. 2003.

26. Tang K., Gerla M. Random Access MAC for Efficient Broadcast Support in Ad Hoc
Networks // In Proceedings WCNC’00, 2000.

27. Jung E.-S., Vaidya N.H. A  Power  Control  MAC  Protocol  for  Ad  Hoc  Networks  //  In
Proceedings of MOBICOM’02, 2002.

28. Sheu J.-P., Liu C.-H., Wu S.-L., Tseng Y.-S. A Prioritety MAC Protocol to Support Real-
time Multimedia Traffic in Ad Hoc Networks // In Proceedings EuroWireless’02, 2002.

29. Zhu H., Chlamtac I. Performance Analysis for IEEE 802.11e EDCF Service
Differentiation // IEEE Transactions on Wireless Communications, vol. 4, № 4, July 2005.

30. Sobrinho J. L., Krishnakumar A. S. Quality-of-Service in ad hoc carrier sense multiple
access networks // IEEE Journal on Selected Areas in Communications, August 1999, pp: 1353–
1368, 17(8).

31. Vaidya N.H., Bahl P., Gupta S. Distributed Fair Scheduling in a Wireless LAN // Proc.
of ACM/IEEE international conference on Mobile computing and networking (MOBICOM),
Boston, Massachusetts, USA, August 2000.



48

32. Banchs A., Perez X. Distributed Weighted Fair Queuing in 802.11 Wireless LAN // Proc.
IEEE International Conference on Communications (ICC), April/May, 2002, Pages: 3121–3127,
vol. 5.

33. Xu S., Saadawi T. Does the IEEE 802.11 MAC Protocol Work Well in Multihop
Wireless Ad Hoc Networks? //IEEE Communication Magazine, vol. 39, no. 6, 2001. – pp. 130–
137.

34. Barlett C., Drozda M., Marathe A.  Analysis  Interaction  Between  Networks  Protocols,
Topology and Traffic in Wireless Radio Networks // In Proceedings WCNC’03, 2003.

35. Леоненков А.В. Нечеткое моделирование в среде MATLAB и fuzzyTECH. – СПб.:
БХВ-Петербург, 2005. – 726 с.

36. Lam S.S. Packet  Broadcast  Networks  –  A  performance  analysis  of  the  R-ALOHA
Protocol // IEEE Trans. Of Computers, vol. C-29, no.7 July 1980.



49

УДК 621.372                                                                                 к.т.н. Ільїнов М.Д.(ВІТІ НТУУ „КПІ”)
                                                                                                         Мацаєнко  А. М. (ВІТІ НТУУ „КПІ”)

ДОСВІД РОЗРОБКИ СПІРАЛЕВИХ ОПРОМІНЮВАЧІВ
ДЗЕРКАЛЬНИХ АНТЕН

Проведено аналіз розробки спіралевих опромінювачів дзеркальних антен з круговою поляризацією поля
випромінення. Наведені практичні результати досліджень спіралевих опромінювачів, а саме залежність Ке --
коефіцієнта еліптичності від робочої частоти. Надано порівняльну характеристику опромінювачів в
залежності від способу збудження та типу намотки. Показано, яким чином можливо регулювати ширину
діаграми направленості (ДН) всієї дзеркальної антени, змінюючи параметри спіралевих опромінювачів.

Дзеркальні антени з круговою поляризацією широко використовуються в різноманітних
радіотехнічних системах. Як відомо, джерело випромінювання електромагнітного поля,
тобто опромінювач – є найважливішим елементом будь-якої дзеркальної антени, який,
практично, визначає електричні характеристики антени в цілому. Досвід розробки
опромінювачів кругової поляризації, їх реалізація в дзеркальних антенах наочно доводять те,
що серед великої кількості технічних рішень особливе місце займають спіралеві антени (СА)
різноманітних конфігурацій, які дозволяють не тільки реалізувати поле кругової поляризації
в заданій смузі робочих частот, але й забезпечити одночасну роботу приймально-
передавальних радіозасобів,  роботу на літерних ділянках частотного спектра з достатньо
високою розв’язкою між каналами. Необмежені функціональні можливості спіралевих антен
наочно підтверджуються безперервною увагою розробників антенної техніки до цього класу
випромінювачів  й на сьогоднішній день.

Спіралеві антени, які використовуються в якості опромінювачів дзеркальних антен,
повинні задовольняти ряду вимог, які виходять з принципу роботи антен даного класу, а
також вимоги компоновки дзеркальної антени в цілому. Відмінність дзеркальних антен, в
залежності  від кута розкриву основного дзеркала (мілкі, глибокі, середні), накладає жорсткі
обмеження на ширину ДН, яка формується опромінювачем. Компоновка дзеркальної антени
(живлення опромінювача з вершини дзеркала або з фокуса) вимагає  використання зовсім
різних за конструктивним виконанням опромінювачів. Використання спіралевих антен в
якості опромінювачів дзеркальних антен дозволяє достатньо просто задовольняти ці вимоги.

В даній роботі надані результати розробки спиралевих опромінювачів різних
модифікацій:
циліндрична однозаходна антена в режимі Т1, рис. 1

Рис. 1
двозаходна  циліндрична спіралева антена в режимі зворотного випромінювання Т-1

з різноманітними способами збудження;
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конічна двохзаходна спиралева антена в режимі Т-1 з протифазним збудженням пліч як з
дроту постійного перетину, так і з смуг, що розширюються, рис. 2, 3.

 Рис. 2        Рис. 3

В технічній літературі з антенної техніки, а саме в [1], [2] досить  докладно досліджені
однозаходні та багатозаходні циліндричні та конічні спіралеві антени збудження в режимі
прямого (Т1 ) або зворотного (Т-1 ) осьового випромінювання. Але загальних рекомендацій
вибору геометричних параметрів СА з метою отримання необхідних електричних
характеристик для використання їх в якості опромінювачів дзеркальних антен різних
модифікацій недостатньо, що й ставиться за мету в даній роботі.

СА, які мають однонаправлене випромінювання хвиль кругової поляризації, можна
використовувати в якості опромінювача як мілких так і глибоких рефлекторів.  Виходячи з
того, що опромінювачі мілких дзеркал повинні мати ширину ДН по рівню – 10 дБ в межах
від 90° до 120°, то вони повинні збуджуватися в режимі прямого осьового випромінювання.
Відповідно постає задача розробки опромінювача з необхідною шириною ДН при умові
збудження хвилі кругової поляризації й знаходження можливостей змінювати ширину ДН.
Виготовлено два макети опромінювача, які являють собою: перший – однозаходну
рівношагову циліндричну СА (ЦСА), а другий – ЦСА із змінним шагом. Це обумовлено тим,
що ширина ДН ЦСА визначається числом витків й діаметром ЦСА. Хвиля кругової
поляризації може бути збуджена  в першому випадку –  при трьох витках,  у другому –  при
меншому числі витків.

Рівношагова ЦСА має наступні геометричні параметри:

діаметр ЦСА 2а = 0,3 λср= 58 мм;
кут намотки α =14°;
число витків N=2;
діаметр провідника 2а0=3 мм;
шаг спіралі S = 46мм;
діаметр екрану Dе=140 мм.

При вказаних параметрах продольні розміри рівношагової ЦСА склали 140 мм.
Експериментальне дослідження показало, що опромінювач на середній частоті робочого
діапазону має ширину ДН:

по Еθ – складовій  2Δθ-10 ≈ 120° ;
по  Еφ – складовій  2Δθ-10 ≈ 130° .
ЦСА із змінним шагом  намотки : 2а = 58 мм, α = 14°…20°, N=2, 2а0=3 мм, Dе=140 мм

має ширину діаграми направленості :
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по Еθ – складовій  2Δθ-10 ≈  100°;
по Еφ – складовій  2Δθ-10 ≈ 140° .

На рис. 4 представлено залежність коефіцієнта еліптичності (Ке)  двох зразків ЦСА від
частоти в діапазоні робочих частот.

Порівнюючи електричні характеристики обох антен, бачимо що при однакових
діаметрах спіралей ДН у ЦСА із змінним шагом ширше, ніж у рівношагової ЦСА.
Поляризаційні властивості обох антен в одній й тій самій смузі частот трохи відрізняються,
причому в кращу сторону для ЦСА із змінним шагом намотки.

Отримані результати свідчать про те, що такі СА доцільно використовувати для мілких
дзеркальних антен. Опромінювачі відрізняються простотою конструктивного виконання,
невеликими матеріальними витратами, досить прийнятними електричними
характеристиками.
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Рис. 4

Для короткофокусних дзеркальних антен, тобто для дзеркал з великим кутом розкриву
опромінювач у вигляді СА повинен мати  діаграми направленості в межах 140°…180°. При
цьому бажано мати поляризацію близьку до кругової в заданому секторі кутів. Для
отримання широких ДН в СА доцільно використовувати режим зворотного
випромінювання, тобто режим роботи СА на хвилі Т-1. Геометричні розміри таких антен
можна обирати, керуючись рекомендаціями, які викладені в [1], [2]. В залежності від заданої
смуги робочих частот СА зворотного випромінювання можуть бути виконані циліндричними
або конічними, однозаходними або багатозаходними з числом витків не менше трьох.
Використання СА зворотного випромінювання в якості опромінювачів дзеркальних антен
дозволяє здійснювати підведення  живлення з вершини дзеркала,  або з фокуса,  що суттєво
спрощує компоновку антени в цілому. З метою стабілізації зовнішніх характеристик
(орієнтація максимума ДН та покращення поляризаційних властивостей) СА зворотного
випромінювання, зазвичай, виконують двозаходною антеною з протифазним збудженням
витків.

В конструктивному виконанні найбільш простим варіантом є двозаходна ЦСА
зворотного випромінювання, яка збуджується або з вершини або з основи коаксіальним
кабелем.

ЦСА  з S = const
ЦСА  з S ≠ const
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Рис. 5

2а = 38,5 мм
2ао = 2 мм
S     = 49 мм
α      =  22°
N    = 2,375
Dе    = 70 мм

Рис. 6

2а = 45 мм
2ао = 2 мм
S     = 49 мм
α      =  19°
N    = 2,375
Dе    = 70 мм

Рис. 7

На рис. 5, 6, 7 подані результати електричних випробувань різних конструкцій
двозаходних ЦСА зворотного випромінювання з протифазним  збудженням витків.

Результати експериментальних  досліджень показали, що ширина ДН складає :

по Еθ – складовій  2Δθ-10 ≈  150° ;
по Еφ – складовій  2Δθ-10 ≈ 135° .
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Прийнятні поляризаційні характеристики зберігаються у відносно вузькому діапазоні
частот.

Для розширення смуги робочих частот по Ке – коефіцієнта еліптичності були виготовлені
та досліджені конічні СА зворотного випромінювання, результати випробувань яких та їх
геометричні розміри наведені  на рис. 8 – 10.

 2амax   =   60 мм
2аmin =   20 мм

α     =  20°
2V0 = 20°
2а0 = 2
N     = 35
hк  = 114 мм

Рис. 8

2амax   =   60 мм
2аmin =   23 мм

α     =  29°
2V0 = 20,26°
2а0 = 3,2
N     = 2,375
hк  = 103,5 мм

Рис. 9
2амax   =   60 мм
2аmin =   23 мм

α     =  29°
2V0 = 20,26°
2а0 = 3,2
N    = 2,375
hк  = 103,5 мм

Рис. 10

Де hк – висота конічної СА,
     2V0 – кут вершини конуса.
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Результати експериментальних досліджень двозаходних конічних спіралевих
опромінювачів з протифазним збудженням витків наочно демонструє збільшення їх
діапазонних властивостей із  збереженням ширини ДН в межах 140°…160°  за Еθ, Еφ.

Для дзеркальної антени, призначеної для роботи  в широкому  діапазоні робочих частот
з коефіцієнтом перекриття Кп ≥ 2, був виготовлений та випробуваний опромінювач у вигляді
конічної двозаходної спіралевої антени із смуг, що розширюються, геометричні параметри
якого мають такі значення:

     2аmax = 83,4 мм
     2аmin = 18,0 мм

α  =  29°
2V0 = 20°
δ  =  90°
N = 3,25
Dе = 70 мм

Результати електричних випробувань показали, що такий опромінювач у смузі частот з
Кп = 2,3 забезпечує коефіцієнт еліптичності Ке =  0,77  в осьовому напрямку та Ке = 0,85 в
бокових напрямках  під кутом 30°, ширина ДН складає приблизно 155° в двох ортогональних
площинах. Було також  встановлено, що із збільшенням α – кута намотки смуг, ширина ДН
збільшується.

Підводячи підсумки, слід зауважити, що розроблені зразки спіралевих антен успішно
можуть бути використані в якості опромінювачів дзеркальних антен різної модифікації. Крім
того, такі опромінювачі дозволяють створити бажану компоновку дзеркальної антени в
цілому. Важливим також є те, що спіралеві опромінювачі в режимі зворотного
випромінювання, не потребують екрана, а відповідно стає неможливим затіняючий ефект
дзеркальної антени.

Отримані результати, безумовно, будуть корисними розробникам дзеркальних антен з
круговою поляризацією.

ЛІТЕРАТУРА
1. Жук М.С., Молочков Ю.Б. Проектирование линзовых, сканирующих,

широкодиапазонных антенн и фидерных устройств. М.: Энергия, 1973 – 440 с.
2. Казарин А.Н., Юрцев О.А. Спиральные антенны. Минск: МВИРТУ, 1962 – 145 с.



55

УДК. 355. 58                                                                             к.т.н. Козачок В. А. (ННДЦ ОТ ВБ)
к.т.н. Кулажський В. І. (ННДЦ ОТ ВБ)

Малигін М.М. (ННДЦ ОТ ВБ)
Пистряк В.В.(ВІТІ НТУУ „КПІ”)

ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ЕКСПЕРТИЗ КСЗІ АС ЗА ДОПОМОГОЮ ЕКСПЕРТНИХ
СИСТЕМ СТВОРЕНИХ НА БАЗІ СЕМАНТИЧНИХ МЕРЕЖ

У статті розглядається можливість підвищення якості проведення експертиз КСЗІ АС із
застосуванням експертних систем. Основу таких систем складає модель представлення знань, якими
володіють висококваліфіковані експерти. У статті показано, що в якості такої моделі більш доцільно
використовувати модель, основану на семантичних мережах.

У державній програмі розвитку Збройних Сил України на період до 2011 р. особлива
увага приділяється створенню і введенню в експлуатацію Єдиної автоматизованої системи
управління (ЕАСУ) складовими елементами якої є автоматизовані системи (АС), які
являються організаційно-технічними системами, що об’єднують обчислювальні системи
(ОС), фізичні середовища, персонал, а також інформацію, яка оброблюється в них.

Основним призначенням АС є якнайповніше задоволення інформаційних потреб
посадовців органів військового управління (ОВУ) в цілях підвищення оперативності,
обґрунтованості і якості рішень,  що ухвалюються ними,  в різних областях військової
діяльності. Це досягається шляхом обробки і зберігання в них актуальної, достовірної,
своєчасної і усесторонньої інформації необхідної для ОВУ. Подібного роду інформація може
бути як відкрита,  так і з обмеженим доступом,  порядок обробки і захист якої
регламентується законами України і нормативно-правовими актами.

Якщо в АС планується обробка інформації з обмеженим доступом,  то для її
експлуатації необхідно мати дозвіл відповідного державного органу. Підставою для видачі
такого дозволу є експертний висновок про відповідність реалізованої в автоматизованій
системі комплексної системи захисту інформації (КСЗІ) встановленим правилам. Така
система захисту інформації є невід’ємною частиною автоматизованої системи і об’єднує
організаційні і інженерні заходи, програмні і технічні засоби, призначені для запобігання
спеціальним або неспеціальним діям тих, що стосуються блокування інформації, порушення
її цілісності або конфіденційності.

Експертиза КСЗІ АС проводиться фізичними особами, які включені Державною
службою спеціального зв’язку і захисту інформації України в спеціальний реєстр державних
експертів. Основним недоліком таких експертиз є те, що на їх якість істотний вплив робить
як рівень кваліфікації експертів, так і різного роду суб’єктивні і об’єктивні фактори.

До суб’єктивних факторів слід віднести:
нечіткість в початковій інформації при проведенні експертиз;
лінгвістична невизначеність в поняттях і термінах різного роду нормативних

документах по захисту інформації, якими керуються експерти при проведенні експертиз;
свідоме або несвідоме ігнорування експертами невизначеностей, виникаючих в ході

проведення експертиз.
До об’єктивних факторів відносяться:
наявність великої кількості АС, які піддаються експертизі;
брак висококваліфікованих фахівців для проведення експертиз.
Крім того, проведення експертиз КСЗІ АС пов’язане з великими часовими витратами із-

за значного об’єму експертних робіт. Залежно від складності АС і рівня кваліфікації
експертів на проведення однієї експертизи може йти до 6 місяців.

Виходячи з вище за викладене, витікає, що завдання, пов’язане з підвищенням якості
експертиз КСЗІ АС і скороченням часу на їх проведення на даний момент часу є актуальною.
Одним з можливих шляхів її рішення може бути використання експертних систем.
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Експертні системи – це складні програмні комплекси, що акумулюють знання
висококваліфікованих експертів в конкретних предметних областях і що дозволяють
тиражувати ці знання для менш кваліфікованих.  Основу таких систем складають моделі
представлення знань, якими володіють висококваліфіковані експерти.

Основними достоїнствами експертних систем при проведенні експертиз КСЗІ АС є
[1,2,3]:

постійність їх штучної компетентності. Компетентність людини-експерта з часом
слабшає. Для того, щоб уникнути цього експерт повинен постійно практикуватися. Будь-яка
значна перерва в його діяльності серйозно відображається на результатах експертиз;

легкість, з якою їх штучна компетентність може передаватися або відтворюватися у
будь-який момент часу. Передача знань від одного експерта до іншого - трудомісткий,
довгий і дорогий процес, який називається навчанням. Передача штучної компетентності –
це простий процес копіювання програм або файлів даних. Крім того, документувати штучну
компетентність порівняно легко, тоді як документувати компетентність експерта
надзвичайно важко і на це йде багато часу;

стійкість до відтворення результатів експертиз, оскільки експерт через емоційні
чинники або через те, що його «підтискає» час може забути або упустити при проведенні
експертиз КСЗІ АС важливі правила.  Внаслідок чого він може ухвалювати різні рішення в
тотожних ситуаціях. У експертних системах такі упущення відсутні;

порівняно низька вартість. Висока вартість розробок експертних систем
врівноважується дешевизною їх експлуатації (вона рівна номінальній вартості прогону
програми на ЕОМ) і легкістю, з якою їх можна тиражувати. В той же час,
висококваліфіковані експерти, провідні експертизи КСЗІ АС, обходяться дуже дорого.

Всі перераховані вище достоїнства експертних систем дозволяють не тільки підвищити
якість експертиз, що проводяться, КСЗІ АС, але і істотно скоротити як часові витрати так і
засоби на їх проведення.

Основним недоліком експертних систем при проведенні експертиз КСЗІ АС є те, що
вони працюють з наперед сформованою базою знань, тому спроба експерта одержати
відповідь на питання,  яке виходить за межі цієї бази знань,  не представляється можливим.
Цей недолік усувається шляхом внесення відповідних коректувань в базу знань.

Одного з основних завдань при розробці експертних систем призначених для
проведення експертиз КСЗІ АС є вибір моделі представлення знань, якими володіють
висококваліфіковані експерти. В даний час відомий ряд базових моделей представлення
знань в тій або іншій предметній області. Всі ці моделі умовно можна звести до наступних
класів [3, 4]: продукційні моделі; моделі, засновані на фреймах; формальні логічні моделі;
моделі, засновані на семантичних мережах.

Продукційні моделі або моделі, засновані на правилах. Вони дозволяють представляти
знання у вигляді пропозицій типу «Якщо (умова), то (дія)». В даному випадку під «умовою»
розуміється деяка пропозиція-зразок, по якій здійснюється пошук знань, а під «дією» – дії,
що виконуються при успішному результаті пошуку (вони можуть бути проміжними,
виступаючими далі як умови і термінальними або цільовими, такими, що завершують роботу
системи).

Дані моделі володіє наочністю, високою модульністю, легкістю внесення доповнень
або змін, а також простотою механізму логічного висновку. Основними їх недоліками є:

значні часові витрати на побудову ланцюжків висновків з баз знань;
неможливість ефективно описати правила з виключеннями при створенні баз знань;
наявність великої бази знань для вирішення навіть найпростіших завдань.
Такі моделі, як правило, використовуються для вирішення простих, однорідних завдань.
Моделі засновані на фреймах. Термін фрейм (від англійського frame, що означає

„каркас” або „рамка”) використовується для позначення структури знань. У цих моделях
основною операцією є пошук за зразком. За зразок береться фрейм, в якому заповнені не всі
структурні одиниці, а тільки ті, по яких відшукуватимуться потрібні фрейми.
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Дані моделі є достатньо універсальними, оскільки вони дозволяють відображати все
різноманіття знань: фрейми-структури, використовувані для позначення об’єктів і понять;
фрейми-ролі; фрейми-сценарії; фрейми-ситуації.

Основною перевагою таких моделей є те, що вони відображають концептуальну основу
організації пам’яті людини.

Недоліком таких моделей є те, що внесення в них нових знань можливо тільки при
використанні складних структур фреймів. Для зберігання подібного роду моделей потрібний
значні об’єми пам’яті, обумовлені складністю фреймів. Крім того, створення таких моделей
вимагає значних часових витрат. Як правило, такі моделі застосовуються в тих предметних
областях, де очікування щодо форми і змісту даних грає важливу роль, наприклад,
інтерпретація візуальної інформації або розуміння мови.

Формальні логічні моделі засновані на класичному численні предикатів 1-го порядку,
коли наочна область або завдання описується у вигляді набору аксіом. Основним недоліком
таких моделей є те, що числення предикатів 1-го порядку в експертних системах практично
не використовуються. Формальні логічні моделі застосуються в основному в простих
дослідницьких експертних системах.

Моделі засновані на семантичних мережах є орієнтований граф, вершинами якого є
поняття, а дугами – відносини між ними. Як поняття звичайно виступають абстрактні або
конкретні об’єкти, а відносини –це зв’язки типу: «це», «належить», «має частиною» і ін.
Характерною особливістю таких моделей є обов’язкова наявність в них трьох типів
відносин: клас - елемент класу; властивість - значення; приклад елементу класу.

Проблема пошуку рішення в базі знань таких моделей зводиться до завдання пошуку в
них фрагмента семантичної мережі, відповідного деякій підмережі, що відображає
поставлене до неї питання. Моделі, засновані на семантичних мережах, більш інших
відповідають сучасним уявленням про організацію довготривалої пам’яті людини-експерта.

Основною гідністю таких моделей при створенні експертних систем призначених для
проведення експертиз КСЗІ АС є те, що в них за рахунок реалізації базових семантичних
відносин природної мови можна не тільки автоматизувати роботу з їх створення,  але і
забезпечити велику спільність і несуперечність знань, що знаходяться в них. Крім того, до
цих моделей застосовна теорія концептуальної залежності [5], згідно якої база знань
експертних систем може формуватися на основі чотирьох типів примітивів таких як: дії,
об’єкти, модифікатори дій, модифікатори об’єктів. Використання цих примітивів істотно
полегшує роботу із створення моделі бази знань для експертних систем, а також істотно
скорочує час на їх створення. У експертних системах створених на базі семантичних моделей
можна наочніше представляти необхідні для експерта знання. Виходячи, з вище викладеного
витікає, що модель представлення знань для експертних систем за оцінкою КСЗІ АС більш
доцільно всього будувати на базі семантичних мереж.
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ВРАХУВАННЯ КАБЕЛЬНОГО ТРАКТУ
ПРИ РОЗВ’ЯЗАННІ ЗАДАЧ ПРИЙОМУ ЗВУКОВИХ ХВИЛЬ

П’ЄЗОКЕРАМІЧНИМИ ЦИЛІНДРИЧНИМИ ПЕРЕТВОРЮВАЧАМИ

Розглядається занурений у рідину п’єзокерамічний одномодовий коловий циліндричний прийомний
перетворювач, на який падає плоска акустична хвиля, що надходить з безкінечності. Електричне
навантаження перетворювача  представлено протяглим  кабельним трактом у вигляді однорідної елекричної
лінії з розподіленими параметрами без втрат, що працює в режимі холостого ходу. Наведені  постановка та
розв’язок наскрізної задачі прийому для стаціонарного режиму роботи, показані умови чисельних розрахунків
та визначені основні фізичні положення щодо напрямків  розрахункових ситуацій.

Розвиток хвильової акустики безпосередньо пов’язаний з вдосконаленням та
доповненням традиційних постановок задач про прийом звуку. Так, сьогодні, актуальним
вдається напрямок, який залучає до цього задачі нестаціонарної або стаціонарної
гідроелектропружності. Їх розв’язок дозволяє  дослідити поведінку акустичних
перетворювачів, як систем з розподіленими параметрами, за умов довільного електричного
навантаження. Використання такого підходу призводить до необхідності постановки і
розв’язання наскрізної задачі прийому при розміщенні перетворювача в пружному
середовищі та врахування взаємодії акустичних, механічних і електричних полів. В якості
електричного з’єднання обирається протягла кабельна лінія певної довжини, що з’єднує
перетворювач і тракт обробки, а також вид її електричного навантаження.

На цей час існує достатньо робіт, які присвячені розв’язкам наскрізних задач для
акустичного середовища у вигляді повітря або рідини.  В них основна увага  приділяється
дослідженням спрощених ситуацій електричного навантаження перетворювачів без
врахування протяглого кабельного тракту. Так, наприклад, в роботах  [1 – 3] для
стаціонарного режиму роботи розглянуто ситуації електричних навантажень виду: коротке
замикання, холостий хід, активний опір – при підключенні навантаження безпосередньо до
електродів перетворювача – прийомника. При цьому, визначаються основні характеристики
полів, такі як – акустичний тиск та його розподілення по поверхні перетворювача, складові
переміщень точок поверхні перетворювача, напруженість електричного поля та значення
електричної напруги (струму) на навантаженні. Врахування кабельного тракту у вигляді лінії
без втрат виконано в роботах [4 – 6] для нестаціонарних режимів роботи перетворювача-
випромінювача, при використанні спрощеного збурюючого впливу, профіль якого задається
функцією Хевісайда. Таким чином, напрямок досліджень поведінки прийомних
перетворювачів та їх основних характеристик в умовах електричного навантаження, які
наближені до реальних, безперечно, представляє значний інтерес.

В цій роботі пропонується аналітичний розв’язок задачі прийому звуку одномодовим
п’єзоприйомником за умов застосування протяглого кабельного тракту, який навантажено на
безкінечно великий електричний опір. Метою роботи є власне, постановка задачі прийому в
зазначених умовах електричного навантаження та повного електродування поверхні
перетворювача - прийомника, її аналітичний розв’язок, а також визначення основних
фізичних принципів щодо напрямків очікуваних розрахункових ситуацій.

Розглядається безкінечно довгий циліндричний коловий п’єзокерамічний радіально
поляризований перетворювач з радіусом osr  і товщиною стінки osh  (рис. 1).

Перетворювач розміщено в ідеальній слабостискаємій рідині з густиною ρ та
швидкістю звуку c (рис. 1). На поверхню перетворювача нанесено  замкнені по колу суцільні
електроди. Внутрішня область перетворювача – вакуум.

Вважається, що перетворювач є тонкостінним і для описання його рухів можуть бути
застосовані рівняння теорії тонких електропружних оболонок, що базуються на гіпотезах
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Рис. 1. Модель та системи координат

Кірхгофа - Лява. Електроди перетворювача підключені до протяглого кабельного тракту
(контакти 1 і 2), який представлено електричною лінією з розподіленими параметрами.
Довжина лінії l  – довільна. Перетворювач поміщено в початок декартової ssss ZYXO
системи координат – в точку sO , яка співпадає з початком колової циліндричної

ssss zrO j

системи координат. Задача є плоскою і відповідні координатні вісі ssZO  і
ss zO  співпадають.

В напрямку одиничного вектора n , який розташовано в площині sss YXO  і який утворює з
віссю ss XO  кут α , на перетворювач падає плоска акустична хвиля одиничної амплітуди op ,
що надходить з безкінечності. Результуюче поле в точці М – Sp  є  результатом суперпозиції

поля падаючої хвилі і поля, розсіяного перетворювачем - оболонкою – 'p : 'ppp o +=S .
Умови передачі електричного сигналу, як результату механоелектричного перетворення
акустичного впливу, змодельовано телеграфними рівняннями для однорідної довгої
електричної лінії без втрат з ¥=нZ . Конкретизуючи положення математичної моделі,

вважаємо, що:
1. В запропонованому середовищі поширюються акустичні хвилі, які для

стаціонарного режиму описуються рівнянням Гельмгольця відносно звукового
потенціалу Ф:

02 =+D ФkФ ,                                                            (1)

де
c
ω

=k – хвильове число ; -ω колова частота.

2. Для описання поведінки S ї оболонки (S = 1) застосовано рівняння руху
електропружних оболонок [7]
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де sU , sW  – відповідно тангенціальна та нормальна складові переміщень точок серединної

поверхні,  що  визначається  радіусом sa ;
os

os
s r

h
12

β
2

2 = ;
)1(2

1
ξ 2

)1(2

p

p
ps

k

k

-

+
=

+n
; 2

pk   –  квадрат

планарного коефіцієнта електромеханічного зв’язку;
ms

c – швидкість звуку; n – коефіцієнт

Пуассона; 31d – п’єзомодуль; Es
11

 – пружна піддатливість матеріалу оболонки; 0
ZsE – складова

вектора напруженості електричного поля в п’єзокераміці.
3. На поверхні оболонки, що контактує з рідиною, виконується умова рівності

нормальних складових швидкостей частинок середовища і швидкостей зміщення по нормалі

точок поверхні оболонки ( в нашому випадку  –
×

W ) :

osrsrsr
p

it
W

r
Ф

ωρ
1

=

S
¶
¶

¶
¶

¶
¶

×=-= .                                        (3)

4. Навантаженням оболонки, з боку середовища вважаємо гідродинамічним, що
відповідає акустичному тиску Sp :

t
Фp ¶
¶
×=S ρ .                                                                 (4)

5. Складові електромагнітного стану в лінії (рис. 2) описуються за допомогою рівнянь
електричної лінії з розподіленими параметрами (на підставі, наприклад, [8] ):
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де x  – координата вздовж лінії; U та I  – відповідно, електрична напруга між провідниками
лінії і струм; 0000 ,,, GRCL – відповідно, індуктивність, ємність, повздовжній активний опір
та провідність одиниці довжини лінії.

6. Граничні умови задачі  містять:
– умови сполучення виду (3) замість традиційно застосованих крайових задач Неймана або
Дирихле [9] ;
– умову випромінювання на безкінечності (умову Зоммерфельда) ;
– електричні граничні умови, які  вимагають визначення напруг U  або струмів I  в будь-якій
точці лінії довжиною l   (в тому числі і на навантаження

н
Z ,

2x UU ==l ,
2x II ==l ,

контакти 3 і 4, рис. 2) по заданих значеннях напруг (струмів) в початку лінії (контакти 1 і 2,
рис. 1) –

10x UU == ,
10x II == .
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Рис. 2. Схема навантаження перетворювача

При цьому, значення напруг та токів на початку лінії мають бути отримані з
урахуванням рівнянь стану для п’єзокераміки [1], рівнянь вимушеної електростатики [1, 7,
10] та типу навантаження

н
Z . Тоді, для обраного режиму холостого ходу  ( ¥=

н
Z ) рівняння

вимушеної електростатики в загальному вигляді для початку електричної довгої лінії можуть
бути представлені як
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де nD – складова вектора електричної індукції; S – площа електрода перетворювача; T
33
e –

діелектрична проникність матеріалу оболонки за постійного механічного напруження; ноZ –
опір, що враховує опір навантаження

н
Z , вхідний вхZ  та хвильовий опір хвZ  електричної

довгої лінії. Початкові умови з огляду на стаціонарність – відсутні.
Розглянемо розкладення для полів, що беруть участь в процесі перетворення звуку.
Вирази для акустичного поля є фактично рішеннями рівняння (1) , записаного

відносно звукового тиску з використанням співвідношення (4). Поле, нормально падаючої на
оболонку акустичної хвилі, у вигляді розкладень плоскої хвилі по циліндричних функціях в
координатах обраного s - го перетворювача, можно записати як
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оболонки є
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де -s
m

A невідомі коефіцієнти розкладення; )()1(
sm

krH  – функція Ханкеля 1-го роду m-го

порядку, а вираз для повного поля Sp , як результату зазначеної суперпозиції, буде мати
вигляд

)()()α()())(( )1()(
ssm

m

s
ms

m
sm

m
s imexpkrHAimexpimexpkrJrikexpp i jj å+-å×=S n . (9)

Рівняння для механічного поля (2) залучаються без змін.
Зауважимо, що визначення потребують лише складові електричного поля подібно до

умов (6) – (8) та положень [10] з врахуванням довгої електричної ліниї та типу її
навантаження. Застосуємо телеграфні рівняння (5) та умови вимушеної електростатики (6) –
(8).

У відповідності до рис.  2  та припущень щодо однорідності лінії і відсутності в ній
втрат, задаючись значеннями напруги та току на навантаженні

н
Z ( lxIIUU для

2
,2 === ),

розв`язок рівнянь (5) буде мати вигляд
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де xy -= l ; β – коефіцієнт фази ( 00ωβ CL= );
0

0
хв C

L
Z = .

Загальний вираз для вхідного опору лінії
1

1
вх I

U
=Z , та система рівнянь (10) після

заміни координати y  довжиною лінії l  та напруги 2U виразом нZ2I2U = ,  дає змогу

знайти вхZ  як

)β(н)β(

)β()β(

хв

хвн
вх

lsin
Z

Z
ilcos

lsinZilcosZ
Z

×

×××
=

+

+
.                                                 (11)

Для нашого випадку, враховуючи,  що ¥=
н

Z  , 0I
2
=  та систему (10), вхідний опір

вхххвх ZZ =  запишеться як
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Таким чином, вихід перетворювача (контакти 1 і 2 , рис. 2) є підключеними до
навантаження ¥=

н
Z  через своєрідний проміжний опір вхххZ , який має змінний

реактивний характер.
Використавши співвідношення (7), вважаючи, що ноZ = вхххZ , та переходячи від площі

S до кутів [ ]pj 2;0Îs  проводимо інтегрування за умовою (6). При, цьому використовуємо
представлення компонент переміщень sU , sW рядами
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де  n ] [; ¥+¥-Î , а переміщення nsU , nsW  пов’язані між собою через коефіцієнт nB  (див.
[1,2,7] ) nsU = nB nsW .

В результаті інтегрування в межах кута розкриву електродів [ ]pj 2;0Îs , а також

перетворювань відносно електричного напруження 0
ZsE одержимо вираз:
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де А – Const ; 0W  - нульова мода переміщень оболонки.
Це підтверджує той факт, що електрична напруга на виході перетворювача з

суцільними замкнутими по колу електродами 1UU =  – визначається лише нульовою модою
коливань тонкої оболонки. Саме значення напруги одержується з використанням
співвідношення (8) –

sZs hE ×== 0
1UU .

Виконавши диференцювання членів sU  і sW  системи рівнянь (2) по аргументах sj і t,
групуючи коефіцієнти  при nsW  та користуючись розкладеннями виду (13), одержимо
безкінечну систему рівнянь:
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де 242322 ξβξβ1 W+-+-= × nBniinBa
pssnspssns

s
n ,  n ] [¥+¥-Î ; .

Далі, враховуючи форму розкладень для аустичного поля (9), перепишемо систему (15),
отримавши
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    (16)

Безкінечна система рівнянь (16) представляє собою добре досліджений тип
регулярних систем алгебраїчних рівнянь. Оцінка регулярності проводилася в ряді робіт [9,
11], в яких встановлено, що в застосованому для розв’язку класі функцій, системи вказаного
типу є квазірегулярними і вказаний метод редукціїї застосовується без обмежень.

Застосовано метод розв’язку, суть якого полягає в заміні безкінечних систем (16)
системами виду
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які в загальному виді записані для декількох оболонок ( Njs ...,,...,,1= ). Системи виду  (17)
при обранні достатньо великих порядків усікання, забезпечують сходимість наближених
розв’язків до точного. Зведення безкінечних рядів виду (9), (13) до кінечних, а також
визначення порядку М1, має відбуватися дослідницьким шляхом в результаті послідовного
розв’язання ряду усічених систем рівнянь виду (17) зі зростаючими значеннями порядку
усікання М1, обчисленні рядів виду (9), (13) певного порядку та  співставлення результатів.
Зазначимо, що для нашого випадку поодинокого ( 1=s ), перетворювача, вираз (17) значно
спрощується і, при цьому, маємо:

11 === s
l

s
l DX  ,

або
11 === s

l
s
l DA .

Варто відмітити, що при використанні граничних умов по електричному полю (6) – (8) ,
умови (3), виразу (14) та проведенні алгебраїзації системи (16) з врахуванням властвостей
повноти та ортогональності функцій виду функцій виду )(

s
inexp j , )(

s
imexp j  на інтервалі

[ ]pj 2;0Îs , а також визначення складових переміщень nsW , система (16) може бути
приведена до виду
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де l ] [; ¥+¥-Î .

Параметр 0
ZsE – визначається з рівняння (14). Після ряду перетворень відносно sW , з

метою пошуку невідомих коефіцієнтів s
lA – останній результат (18), враховуючи спосіб

електродування, приводиться до виразу
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Зауважимо, що при розрахунках польових характеристик порядок обмеження членів
рядів розкладень для полів можна прийняти як значення γ]2[ +ka , де a2 – діаметр кола, яке
описане в колі дифрагуючого перетворювача, [..] – ціла частка числа, а

γ
γ – коефіцієнт,

величина якого залежить від того, в якій частині хвильового поля (зоні Френеля або зоні
Фраунгофера) знаходиться точка спостереження М.

Для зони Френеля обирається γ = 9 – 15, а для зони Фраунгофера γ = 4 – 8.
Таким чином,  розв’язок наскрізної задачі прийому в нашому випадку зводиться до

сумісного розв’язання рівнянь для механічного (2), акустичного (9) та електричного (6) –  (8)
полів із залученням умов сполучення (3), рівнянь для електричної лініїї згаданого типу (10),
врахування існуючого вхідного опору лінії (12) та обраного типу електродування
перетворювача і електричного навантаження виходу лінії.

Після відшукання необхідних коефіцієнтів s
lA та sW , мають бути визначені значення

електричної напруженості 0
ZsE  та електричної напруги на вході лінії

sZs hE ×= 0
1U  і, власне,

результат – напруга 2U  на виході лінії.
Для цього задаються:
– кут падіння плоскої акустичної хвилі α ;
– довжина  лінії l та електричні параметри одиниці довжини лінії – 0000 ,,, GRCL ;
– тип та параметри п’єзоматеріалу перетворювача оболонки;
– геометричні характеристики перетворювача та частота акустичного збурення;
– порядок обмеження членів рядів розкладень для полів (9), (13).
До того ж, коефіцієнти s

lA та sW  в межах [ ]pj 2;0Îs  для набору значень кутів падіння
[ ]pa 2;0Î  та діапазону частот акустичного впливу  в обраних умовах холостого ходу лінії

дозволяють:
– розрахувати кутові розподілення тисків у зонах Френеля та Фраунгофера для обраних

хвильових співвідношень;
– визначити напругу на електричному навантаженні в кінці лінії

2x UU ==l за умов

врахування зв’язаності акустичних, механічних, електричних полів та впливу розглянутого
протяглого кабельного тракту;

–  оцінити характер поширення електромагнітних хвиль в кабельному тракті та тип
опору лінії;

– обрати оптимальний тип кабелю та його довжину для забезпечення узгодження
елементів тракту ,,прийомник – тракт обробки”;

– дати рекомендації щодо оптимізації хвильових співвідношень задачі при обраних
умовах електричного навантаження та визначити напрямок подальших досліджень з
врахуванням використання перетворювачів з розрізними електродами.
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ДВОСТОРОННІ ОЦІНКИ ПОКАЗНИКІВ НАДІЙНОСТІ СИСТЕМ З ПОЧАСОВОЮ
НАДМІРНІСТЮ ПРИ ОБМЕЖЕНІЙ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ТРИВАЛІСТЬ

ВІДНОВЛЕННЯ

Для відновлюваної системи неперервного використання з почасовим резервуванням отримані
двосторонні оцінки для основних показників надійності при обмеженій вихідній інформації про тривалість
відновлення.

Для восстанавливаемой системы непрерывного использования с временным резервированием получены
двухсторонние оценки для основных показателей надежности при ограниченной исходной информации о
времени восстановления.

Однією із серйозних труднощів при рішенні задач оцінки і забезпечення надійності є
отримання необхідних (повних і достовірних) вихідних даних, в якості яких виступають
функції розподілу випадкових величин, що визначають функціонування досліджуваних
систем. Часто такі задачі приходиться вирішувати при обмеженій вихідній інформації, коли
апріорні функції розподілу невідомі, а отримані лише деякі числові характеристики
випадкових величин, або коли значення функцій розподілу відомі лише в обмеженому числі
точок.

У цих умовах доцільно використовувати метод розв’язання (рішення), що дозволяє
визначати точні нижні і верхні оцінки для показників надійності систем. Практична
реалізація даного методу включає три етапи [1, 2]:

1) виявлення різних типів функціоналів від функцій розподілу, через які виражаються
основні показники в конкретних математичних моделях надійності;

2) побудова двосторонніх оцінок для конкретних функціоналів (лінійних і дрібно
лінійних) від функцій розподілу, у яких фіксовано обмежене число початкових степеневих
моментів;

3) отримання нижніх і верхніх меж  для показників надійності системи.
Метою даної статті є рішення однієї із задач оцінки надійності з використанням цього

методу.
Розглянемо відновлювану систему неперервного використання з ідеальним (повним,

неперервним, достовірним) контролем працездатності. В процесі функціонування інтервали часу
роботи чергуються з інтервалами відновлення. Наробіток системи між сусідніми відмовами нt
має такий же розподілу ( ) { }хtPxF <= н  з математичним очікуванням нt , що і наробіток до
першої відмови. Тривалість відновлення вt  є випадковою величиною з функцією розподілу
( ) { }хtPxF <= вв , що не залежить від місця виникнення відмови і попереднього наробітку

системи. В системі передбачений резерв часу дt , який представляє собою невипадкову змінну
величину і використовується при відновленні системи. Якщо працездатність системи
відновлюється до витрачення резерву часу, то рахується що дана відмова не порушить
нормального функціонування системи і відрізок дв tt <  відноситься до корисного часу. У

протилежному випадку (тобто при дв tt > ) у момент часу витрачення резерву часу виникає
відмова (зрив функціонування) системи. Будемо рахувати, що ремонт повністю відновлює
вихідні властивості системи.
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Вимагається визначити двосторонні оцінки (нижню і верхню границі) основних
показників надійності системи для випадку,  коли вид функції розподілу тривалості
відновлення ( )xFв  невідомий, а відомі тільки її два початкові моменти 1s  і 2s :

ò
¥

==
0

вв1 )(xxdFts , (1)

ò
¥

=
0

в
2

2 )(xdFxs ,  (2)

причому 2
2
1 ss < . Позначимо через 2K  клас функцій розподілу ( )xFв , які

задовольняють обмеженням (1) і (2).
Для визначення функціоналів, що містять невідому функцію розподілу ( )xFв ,

запишемо формули для основних показників надійності системи (імовірності безвідмовної
роботи ( )tP , середнього наробітку до відмови 0T , середньої тривалості відновлення вT  і
коефіцієнта готовності гK ), які отримані при повній вихідній інформації [3]:
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Наближені формули (3) і (5) справедливі для випадку «швидкого» відновлення нв tt << , що
найбільше характерно до сучасних технічних систем. При цьому їх відносна погрішність не
перевищує одного проценту [3].

Як видно з цих формул, до них входять лінійний (вираз (4)) і дрібно-лінійні (вираз (6))
функціонали, що визначають надійність системи. Для розв’язання нашої задачі необхідно
знайти двосторонні оцінки для цих функціоналів. Введемо позначення:

для лінійного функціоналу
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для дробово-лінійного функціоналу
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У роботі [1] запропонований и обґрунтований аналітичний метод для знаходження функцій
розподілу, які визначають найменше і найбільше значення  лінійному і дрібно-лінійному
функціоналам в умовах неповної інформації про функції розподілу визначальних випадкових
величин. У задачі, що розглядається нами, мова йде про невідому функцію розподілу тривалості
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відновлення ( )xFв  і два її фіксованих початкових моменти 1s  і 2s . Опускаючи проміжні
викладки, приведемо нижні і верхні оцінки для функціоналів ( )в1 FІ  і ( )в2 FІ ,  отримані з
використанням вказаного вище методу.

Для лінійного функціоналу ( )в1 FІ  нижня і верхня межі мають вигляд:
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і досягається на функції розподілу з класу 2K  з точками росту:

( )

ï
ï
ï
ï

î

ïï
ï
ï

í

ì

³=
-
-

=

<£==

<<¥®==

,при,,

,при,0,

,0при,,

1

2
дд2

1д

2д1
1

1

2
д1д21

1д2д1

s
sttx

st
sts

x

s
ststxx

stnnxtx

( )

ï
ï
ï

î

ï
ï
ï

í

ì

³

<£

<<
+-

-

=
Î

1

2
д

1

2
д1

1д2
дд12

2
12

в1

при1,

,при1,

,0при,
2

sup
2

s
st

s
sts

st
ttss

ss

FI
KFB

і досягається на функції розподілу з класу 2K  з точками росту
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Для дробово-лінійного функціоналу ( )в2 FІ  отримуємо:



70

ï
ï
ï

î

ï
ï
ï

í

ì

³

<<

<<

=
Î

1

2
дд

1

2
д1д

11

в2

при,

,при,

,0при,

)(inf
2B

s
stt

s
stst

sts

FI
KF

і досягається на функції розподілу з класу 2K  з точками росту:
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і досягається на функції розподілу з класу 2K  з точками росту:
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Підставляючи двосторонні оцінки для функціоналів ( )в1 FІ  і ( )в2 FІ  у формули (3), (5)-
(7), неважко отримати двосторонні оцінки (нижні і верхні межі) для показників надійності
системи. При цьому треба враховувати, що імовірність відмови системи q  при відновленні
системи (тобто, при виконанні умови дв tt > ) дорівнює 1- ( )в1 FІ .

Приведемо отримані двосторонні оцінки для основних показників надійності системи:
для імовірності безвідмовної роботи
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для середнього наробітку до відмови
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для середньої тривалості відновлення
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для коефіцієнту готовності системи
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де, як і раніше, ( )внн1 / tttk += .
Таким чином, отримані двосторонні оцінки (нижні і верхні межі) для основних

показників надійності систем з почасовим резервуванням, які можуть бути використані при
проведенні прогнозуючих розрахунків надійності на ранніх стадіях проектування і дослідно-
конструкторських робіт, коли інформація про вихідні дані обмежена.
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УДК 621.391                                                                   к.т.н. Кувшинов О.В. (ВІТІ НТУУ „КПІ”)
Гурський Т.Г. (ВІТІ НТУУ „КПІ”)
Міночкін Д.А. (ІТС НТУУ „КПІ”)

НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ОРТОГОНАЛЬНОГО
ЧАСТОТНОГО МУЛЬТИПЛЕКСУВАННЯ

В статті розкриваються основні недоліки технології ортогонального частотного мультиплексування
та вказуються можливі шляхи їх усунення.

В даний час технологія ортогонального частотного мультиплексування – OFDM
(Orthogonal Frequency Division Multiplex) широко застосовується 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 [1 – 5].

При формуванні OFDM-сигналу: 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.  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. Для модуляції піднесучих
застосовують КАМ-М (М-позиційну квадратурну амплітудну модуляцію)  або ФМ-М (М-
позиційну фазову модуляцію) [2].

Таким чином, канал з частотно-селективними завмираннями, тобто нерівномірною
амплітудно-частотною характеристикою (АЧХ), можна замінити сукупністю субканалів з
приблизно постійною АЧХ.

Переваги модуляції OFDM проявляються при великій (сотні і тисячі) кількості несучих
N. Так, в стандарті ІЕЕЕ 802.11a та ІЕЕЕ 802.11g використовуються 52 несучих, в стандарті
ІЕЕЕ 802.16 – від 200 до 2048, в специфікації наземного цифрового телевізійного мовлення
DVB-T – 6817 несучих [2 – 5]. Роль багаточастотного модулятора виконує велика інтегральна
мікросхема зворотного швидкого перетворення Фур’є, а демодуляція здійснюється за
допомогою операції прямого швидкого перетворення Фур’є.

До основних переваг технології OFDM слід віднести стійкість до завмирань сигналу за
умов багатопроменевості та високу спектральну ефективність [2, 3]. Багаточастотна
структура групового сигналу зменшує чутливість системи передачі до імпульсних завад і
дозволяє ефективно боротися із зосередженими за спектром завадами.  Однак для OFDM -
систем притаманні і свої проблеми [1 – 5]: одночасне випромінювання сигналу у всій смузі
каналу, внаслідок чого зменшується радіус дії засобів зв’язку, а для збереження такої ж
дальності дії, що і для одночастотних систем, необхідно збільшувати потужність передавача;
високий пік-фактор; висока чутливість до помилок компенсації фазових зсувів в каналі, що
порушує ортогональність несучих; високий рівень паразитної амплітудної модуляції, що
вимагає підсилювача потужності з високою лінійністю характеристики; чутливість схеми до
стабільності частоти. Крім того, для усунення впливу міжсимвольної інтерференції між
символами OFDM вводиться захисний інтервал, який не дозволяє максимально ефективно
використовувати виділений частотний ресурс (наприклад, для стандарту 802.11а коефіцієнт
максимальної сумарної частотної ефективності складає 2,16 біт/(с·Гц)) [5].

Тому метою роботи є аналіз основних напрямків вдосконалення методів формування та
обробки OFDM-сигналів.

Пік-фактор. Однією з головних проблем, що пов’язана з використанням OFDM  -
сигналів є високий пік-фактор. Виділяють три основних напрямки вирішення даної проблеми
[1]. Перший та найпростіший – амплітудне обмеження сигналу, що дозволяє суттєво знизити
величину пік-фактора. Але при цьому виникають неконтрольовані спотворення сигналу, що
призводить до погіршення якості зв’язку та зростання рівня позасмугового випромінювання.
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Виправляють ці недоліки за допомогою додаткової фільтрації, яка у свою чергу, знову
призводить до збільшення пік-фактора.

Другим напрямком є додаткове кодування та введення надлишкових несучих, корекція
параметрів яких дозволяє зменшити значення пік-фактора. При цьому погіршується
спектральна ефективність, оскільки суттєве зменшення пік-фактора спостерігається тільки
при швидкості кодування 1/2, тобто половина несучих частот використовується для корекції.

Третій напрямок – використання додаткових ортогональних (або неортогональних)
перетворень, а також використання замість Фур’є-базису інших ортогональних базисів
(Hadamard basis, wavelet-basis та ін.). Недоліком усіх цих підходів є спотворення структури
OFDM-сигналу, що призводить до того, що сигнал стає неінваріантним по відношенню до
циклічних зсувів, тобто чутливим до багатопроменевості каналу.

Дослідження показують, що проблема зменшення пік-фактора повинна вирішуватись
комплексно, з урахуванням характеристик якості та рівня позасмугового випромінювання
[1].

Було розроблено алгоритм формування OFDM-сигналу з мінімально можливим
значенням пік-фактора при заданій (контрольованій) величині спотворення сигналу,
заданому рівні позасмугового випромінювання та фіксованій кількості надлишкових частот
[1]. Моделювання алгоритму показало, що його використання дозволяє зменшити пік-фактор
на 5 – 7 дБ, при контрольованому зниженні завадостійкості на 0,25 – 0,5 дБ та збільшенні
рівня позасмугового випромінювання не більше ніж на 4 дБ.

Фазова помилка. Ще одним недоліком технології OFDM є чутливість до помилок
синхронізації внаслідок нестабільності фазової характеристики каналу та фазових
флуктуацій генераторів, характеристик синтезаторів та змішувачів на передавальній та
приймальній стороні, номіналів частот. У результаті виникає випадковий фазовий зсув, що
призводить як до однакового для всіх підканалів обертання сигнального сузір’я, так і до
появи міжканальної інтерференції [3]. Слід зазначити, що компенсація першої складової
вимагає оцінювати фазовий шум один раз за символ, другої – частіше одного разу.

Згідно [4], після видалення циклічного префікса та застосування швидкого
перетворення Фур’є  (ШПФ) вхідний КАМ - сигнал на приймальній стороні можна
представити наступним виразом:
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де m – номер OFDM-символу; l – номер несучої (l = 0, 1, ..., N – 1); Аm,  l – КАМ-сигнал, що
передається; Hm, k – передаточна характеристика каналу;
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W  – перетворення Фур’є від послідовності адитивного

білого гаусівського шуму (АБГШ) на інтервалі OFDM-символу.
Перший член у виразі (1) однаково обертає корисну компоненту lmlm HA ,, кожної

несучої і не залежить від підканалу l. Цей член називається груповою фазовою помилкою
(СРЕ – common phase error). Другий член у виразі (1) представляє собою інтерференцію між
несучими (ICI – inter carrier interference), викликану впливом сусідніх несучих через втрату
їх ортогональності. Третій член характеризує адитивну заваду. На основі центральної
граничної теореми інтерференцію між несучими можна змоделювати у вигляді гаусівського
шуму.

Розглянемо способи компенсації СРЕ - складової фазового шуму.
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fΔfOFDМ

пілот-сигнали

Рис. 2. Структура OFDM-сигналу в частотній області

Першим способом оцінки та компенсації фазового зсуву є введення тестової преамбули
(ТП), що передається з визначеною частотою – один раз за пакет, який складається з
декількох десятків OFDM - символів (рис. 1). За умови малої довжини пакета даний підхід
дозволяє досягти прийнятного рівня помилок.

Другим розповсюдженим способом компенсації фазової помилки є застосування пілот-
сигналів (рис. 2). Причому зручність OFDM -  сигналу полягає у тому,  що він дозволяє
здійснювати безперервну у часі передачу пілот-сигналів на різних частотах і оцінювати стан
каналу для всіх частот з урахуванням кореляції завмирань частотних каналів. Однак, це
призводить до зменшення пропускної спроможності системи. Тому кількість вставок
намагаються зменшити, що, в свою чергу, призводить до погіршення точності оцінювання і,
як наслідок,  збільшення ймовірності помилки при демодуляції та декодуванні.  У стандарті
802.11а пілот-сигнали представляють собою несучі, виділені для передачі відомої
псевдовипадкової послідовності ФМ - символів [5].  Розташування цих несучих в межах

символу жорстко задано
стандартом. В приймачі отримана
послідовність порівнюється з
еталонною, на основі чого
розраховується груповий фазовий
зсув символу OFDM.

Застосування пілот-сигналів
має велику перевагу перед
використанням лише однієї
преамбули, оскільки з’являється
можливість оцінки та компенсації
фазової помилки на кожному
OFDM-символі.

Дослідження показують, що
шляхом оптимального

комбінування результатів обробки пілотної та інформаційної частин OFDM - сигналу можна
суттєво зменшити кількість пілот-вставок і наблизитись до потенційних характеристик
завадостійкості [3].

Третім способом компенсації фазової помилки є введення зворотнього зв’язку в схему
системи корекції фази. За основу системи, розглянутої в [4], взято схему відновлення фази
несучої зі зворотнім зв’язком,  що представляє собою систему фазової синхронізації з
багатоканальним фазовим детектором (ФД), який складається з сукупності вирішальних
пристроїв у кожному підканалі та усереднювача, який розраховує середнє для усіх підканалів
значення оцінки фазового відхилення.

Особливістю алгоритму роботи схеми, представленої на рис. 3, є відсутність опорного
джерела. В основі ФД закладений пристрій, який визначає найближчу точку сигнального
сузір’я,  що відповідає прийнятому сигналу.  В системах передачі з однією несучою така
схема не була б ефективною, але в OFDM завдяки великій кількості підканалів з’являється

ТП
Символ

1
Символ

2
Символ

n

Пакет i Пакет i+1

ТП

Рис. 1. Структура сигналу OFDM в часовій області
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можливість провести усереднення по усіх підканалах (або тим, що мають найбільше
відношення сигнал/шум). В результаті оцінка вже не так спотворена впливом шуму.

Рис. 3. Система компенсації фазової помилки зі зворотнім зв’язком

На рис. 3 прийняті наступні позначення: ШПФ – блок швидкого перетворення Фур’є;
КФП – блок корекції фазової помилки; Аm,  l – відлік сигналу в l-му підканалі m-го символу
(після проходження ШПФ), А′m, l – відлік сигналу після амплітудної та фазової  корекції, А′′m, l
–  еталонний сигнал для даної точки сигнального сузір'я (причому цей сигнал залежить від
вхідного сигналу, оскільки включає інформаційну складову), ψCPEm – фазова помилка.

Система функціонує наступним чином: сигнал після ШПФ представляє собою набір
комплексних коефіцієнтів,  що відповідають кожному з N підканалів.  Далі в блоці КФП на
основі оцінки фазової помилки відбувається компенсація фазових спотворень.

Слід зазначити, що ФД має суто нелінійну характеристику. Як доведено в [4],
багатоканальний ФД можна звести до одноканального з еквівалентною дискримінаційною
характеристикою, яка залежить від дисперсії АБГШ.

Дослідження, наведені в [4], показали, що в умовах достатньо високого відношення
сигнал/шум, виграш від застосування слідкувальних систем досягає двох порядків у
порівнянні з системами корекції на основі тестової преамбули. Система з використанням
пілот-несучих має кращі результати при низькому відношенні сигнал/шум та достатньо
високому рівні частотного шуму.

Перехід до системи корекції без використання пілот-несучих не тільки дозволяє
підвищити спектральну ефективність сигналу за рахунок усунення надлишковості, але й дає
можливість (при невеликому рівні фазового шуму) досягти меншого рівня помилки.

Проведений порівняльний аналіз різних алгоритмів компенсації СРЕ [4]  показав,  що
при досить великому відношенні сигнал/шум найбільш ефективною є слідкувальна система з
багатоканальним фазовим детектором. При великому рівні фазового шуму необхідна
компенсація міжканальної інтерференції, причому виграш від застосування такої схеми
компенсації може досягати 10 дБ і більше при збільшенні кількості спектральних компонент
ІСІ, що оцінюються.

Якість роботи системи корекції фази багато в чому залежить від точності роботи ФД. У
свою чергу, якість роботи ФД визначається типом несучих, що використовуються
(інформаційні або пілотні), та порядком оцінки спектральних компонент фазового шуму. Як
показано вище, для забезпечення завадостійкої роботи системи необхідно застосовувати
більшу кількість несучих, що у випадку пілотних несучих призведе до різкого зниження

ШПФ КФП

arg (…) arg (…)

усеред-
нювач

1/(z-1)

–
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Аm, l

А′m, l А′′m, l
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загальної пропускної спроможності системи. Зі збільшенням порядку оцінки спектральних
компонент потрібно також збільшення кількості пілотних несучих.

З іншого боку, оцінка фазового шуму лише за допомогою інформаційних несучих
призводить до росту рівня помилок внаслідок неточності попередньої оцінки. Тому, скоріше
за все, найбільш оптимальним є варіант комбінованої системи, в якій використовуються як
пілотні несучі (для грубої оцінки фазових флуктуацій), так і інформаційні (для більш точної
оцінки фазових флуктуацій) [1, 3, 4].

Погіршення частотної ефективності системи внаслідок застосування захисного
інтервалу. Передача сигналів безпровідними каналами, особливо в умовах міста, призводить
до міжсимвольної та міжканальної інтерференції. Міжсимвольна інтерференція обумовлена
накладенням копій сигналу, що прийшли до приймача різними шляхами, одна на одну, а
міжканальна – відхиленням піднесучих частот від номіналів через ефект Доплера.
Спотворення, які виникають при передачі, залежать від частотно-часової локалізації
імпульсу.

Стандартна система OFDM з захисним інтервалом (циклічним префіксом), який може
займати до 20–25 % від тривалості символу, може запобігти міжсимвольній інтерференції,
але не забезпечить захисту від впливу міжканальної, оскільки вона основана на прямокутних
формуючих імпульсах.

В [7] запропоновано систему, яка дозволяє виключити захисний інтервал із структури
OFDM-сигналу і підвищити частотну ефективність системи (кількість біт/с в смузі 1 Гц).
Завадостійкість до частотно-часової інтерференції визначається площею перекриття сусідніх
частотно-часових елементів (рис. 4, а). Тут круги – це проекції перерізу функції
невизначеності сигналів. Центри кругів утворюють прямокутну решітку (OFDM - система).

Покращити завадостійкість без втрати спектральної ефективності можна завдяки
переходу від прямокутної решітки до гексагональної – Lattice OFDM (LOFDM) - система
(рис. 4, б). При мінімальній площі перетину проекції функцій невизначеності гексагональна
решітка забезпечує підвищення завадостійкості LOFDM-системи.

Гексагональна решітка забезпечує вищу завадостійкість у порівнянні зі стандартною
OFDM-системою (виграш біля 1 дБ) за рахунок збільшення відстані між сигнальними
точками, при цьому частотна ефективність підвищується на 20–25 %.

Поява додаткових паразитних гармонік. Ще одне негативне явище, присутнє в
системах OFDM – шкідливі випромінювання як поза смугою, так і в смузі радіосигналу, що
зумовлено неідеальністю таких вузлів, як підсилювач потужності передавача, малошумливий
підсилювач приймача, змішувачі. Спотворення такого типу особливо небезпечні для
промодульованих за амплітудою сигналів. При цьому, як слідує із [11], основний внесок тут
належить нелінійним спотворенням, які вносяться підсилювачем потужності (ПП)
передавача. Рівень шумів, що породжуються ПП тим більше, чим більше динамічний
діапазон випромінюваного сигналу і необхідна потужність випромінювання.

Існує декілька шляхів підвищення максимальної вихідної потужності ПП, що працює в
лінійному режимі.

Рис. 4, а Рис. 4, б
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1. Введення зворотного зв’язку, що дозволяє підвищити лінійність ПП. Основним
недоліком цього методу є те, що зворотній зв'язок зменшує коефіцієнт підсилення, який,
наприклад, для НВЧ діапазону рідко перевищує 10 дБ.

2. Компенсація нелінійних спотворень, яка може проводитися як на передавальному,
так і на приймальному боці. При компенсації в приймачі прийнятий тестовий сигнал
порівнюється з еталонним сигналом. За результатом порівняння розраховується нелінійна
передаточна характеристика ПП та зворотна до неї. Застосування інверсної характеристики
нелінійного ПП дозволяє знизити вплив нелінійних спотворень на якість зв’язку. При
компенсації в передавачі ослаблений сигнал з виходу ПП віднімається від затриманого
вхідного сигналу, результат віднімання окремо підсилюється і додається до сигналу на
виході ПП.  Подібний підхід не вимагає окремого тестового сигналу і дозволяє розглядати
ПП як окремий самостійний блок. Використання останнього підходу дозволяє отримувати
високолінійні ПП з вихідною потужністю до    40 Вт.

3. Введення передспотворень також дозволяє зменшити вплив нелінійних спотворень.
При динамічному розрахунку характеру передспотворень даний варіант практично
ідентичний варіанту введення компенсації в передавачі. При фіксованому передспотворенні
розв’язується задача пошуку оптимальної характеристики передспотворення з урахуванням
можливого відхилення параметрів ПП.

4. Також застосовується на практиці метод, коли вхідний сигнал ПП розбивається на
ряд груп сигналів у відповідності з їх амплітудним діапазоном значень. Кожний з цих
сигналів підсилюється окремо, після чого вони додаються. Недоліком даної схеми є
складність реалізації та настройки.

Способи оптимізації параметрів групового сигналу систем передачі з
ортогональними гармонійними сигналами. Серед задач оптимізації характеристик OFDM-
систем, що можуть розв’язуватися в процесі адаптації системи до умов передачі по каналу
зв’язку в реальному масштабі часу, суттєве значення мають задачі оптимізації параметрів
сигналу за різноманітними критеріями.

Основна задача оптимізації параметрів сигналу формулюється наступним чином:
знайти такий розподіл потужності сигналу та кількості інформації, що передається, по
підканалах OFDM-системи, при якому швидкість передачі інформації по каналу зв’язку з
лінійними частотними спотвореннями та адитивним шумом буде максимальною. При цьому
припускають, що характеристики каналу зв’язку відомі, потужність сигналу обмежена і
забезпечується потрібна ймовірність помилки на виході приймача. Кількість несучих
визначається в процесі виконання процедури оптимізації та визначає ширину спектра
сигналу. Очевидно, сформульована задача є практичним варіантом  відомої в теорії зв’язку
задачі оптимізації спектра сигналу, що передається по каналу зв’язку з лінійними
частотними спотвореннями та адитивним шумом.

Мають зміст і інші задачі оптимізації, наприклад, мінімізація потужності сигналу, що
передається при заданій швидкості передачі інформації, а також мінімізація ширини спектра
сигналу при заданій швидкості передачі інформації та обмеженні на випромінювану
потужність.

Методики оптимізації параметрів сигналу OFDM базуються на співвідношенні, що
пов’язує кількість бітів b(j) інформації, яка передається протягом посилки на j-й несучій
(j=1,2, … , N, де N – загальна кількість несучих), із співвідношенням сигнал/шум SNR(j) на
частоті j-ї несучої та з ймовірністю помилки p на виході приймача, яку необхідно
забезпечити [8]:
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Тут floor{x} – операція відкидання дрібної частини числа х; Q-1(x) – функція обернена
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Для розв’язання задачі максимізації швидкості передачі інформації при обмеженні
потужності групового сигналу OFDM-системи розроблено два алгоритми [8]. Ідея першого
полягає в тому,  що на кожному кроці оптимізації для приросту потужності вибирається та
несуча, яка потребує мінімального приросту її потужності для збільшення кількості
інформації, що передається протягом однієї посилки на один біт. Процес оптимізації
продовжується до тих пір, поки не буде досягнуто значення заданої потужності сигналу.
Перевагою цього алгоритму є принципова досяжність максимально можливої в OFDM-
системі швидкості передачі інформації по каналу з лінійними частотними спотвореннями та
адитивним шумом. Однак, обчислювальна ефективність даного алгоритму виявилась
невисокою.

Ідея другого алгоритму полягає в побудові функції b(k),  що задає сумарну кількість
бітів, які передаються протягом однієї посилки з використанням k кращих несучих (вибраних
за критерієм мінімуму рівня шуму на вході каналу зв’язку), та знаходженню максимуму цієї
функції. Розрахунок b(k) проводиться за формулою (2). При обчисленні відношення
сигнал/шум SNR(j) припускається, що потужність передавача рівномірно розподіляється між
k несучими. Пошук оптимального значення кількості несучих здійснюється методом
золотого перетину, завдяки чому забезпечується малий час оптимізації. За допомогою
комп’ютерного моделювання встановлено, що результати роботи першого та другого
алгоритмів максимізації швидкості передачі інформації практично однакові.

Розроблені також алгоритми оптимізації OFDM-систем з передспотвореннями сигналу
на передачі та з корекцією сигналу на прийомі. Ці алгоритми відрізняються від розглянутих
вище тим, що на всіх несучих використовуються одинакові сигнальні сузір’я. В OFDM-
системі з передспотвореннями сигналу на передачі потужність у кожному каналі задається
прямо пропорційною до приведеного до входу каналу зв’язку шуму (еквівалентного шуму) в
цьому каналі. В OFDM-системі з корекцією на прийомі потужність у всіх каналах однакова, а
на прийомі здійснюється вирівнювання частотних спотворень, які вносяться каналом зв’язку.

Результати комп’ютерного моделювання алгоритмів оптимізації довели їх
ефективність. Причому з ростом лінійних частотних спотворень ефективність оптимізації
зростає.

Результати алгоритму оптимізації, що враховує інтерференційні завади,
продемонстрували значне зниження швидкості передачі інформації внаслідок впливу
останніх та необхідність їх урахування в задачах оптимізації.

Проведений аналіз показує, що більшість недоліків систем OFDM можна усунути за
рахунок впровадження ряду програмних та технічних рішень, які розглядаються в даній
роботі.

Однією з найменш досліджених задач, що виникає при розробці та експлуатації систем
зв’язку на основі технології OFDM є усунення шкідливого впливу фазових помилок в каналі
зв’язку.
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АНАЛІЗ ФУНКЦІОНУВАННЯ АРХІТЕКТУРИ  ПРОГРАМОВАНИХ
РАДІОСТАНЦІЙ КРАЇН НАТО

У статті проведено аналіз принципів побудови існуючих та перспективних програмованих радіостанцій
країн НАТО, а також детально розглянуто функціонування програмованої архітектури версії SCA 2.2 .

Вступ

У цей час одна з найбільш серйозних проблем розвитку спеціальних систем зв'язку –
несумісність засобів зв'язку різних відомств і різних операторів зв'язку. Для рішення
проблеми сумісності з недавнього часу використовується технологія програмувальних
радіостанцій SDR (software defined radio) [1]. Програмувальна радіостанція (ПРС)
використовує стандартні апаратні засоби для виконання функцій під керуванням
програмного забезпечення. Розроблювачі ПРС покладають більші надії на відкриту
архітектуру SDR радіостанцій наступного покоління, де радіостанції можуть випускати одні
виробники, а функції й режими роботи буде визначати програмне забезпечення інших
розроблювачів. Технологічні успіхи в області сумісних програмних засобів, систем цифрової
обробки сигналів і мікропроцесорів роблять подібні проекти реальними.

Програмувальні радіостанції дозволять підвищити якість обслуговування за допомогою
високої адаптивності, спрощують розробку програмної частини обладнання й створюють
нові можливості при реалізації нових стандартів [2].

Постановка задачі
Використання ПРС дозволить різним відомствам і операторам мобільного зв'язку мати

інфраструктуру з урахуванням розвитку засобів зв'язку, тобто точки радіодоступу,
стільникові площадки й бездротові мережі передачі даних, які можуть бути легко переведені
під новий стандарт. У противному випадку оператор повинен робити повну заміну
обладнання або якийсь час одночасно експлуатувати обладнання декількох типів.

В існуючій вітчизняній літературі не приділено достатньої уваги принципам побудови
програмувальних радіостанцій, у зв'язку із цим виникає завдання аналізу структури їхньої
побудови.

Метою роботи є огляд існуючих і перспективних ПРС, переваг їхнього використання, а
також аналіз структури їхньої побудови.

Основна частина
Першою вдалою спробою в області ПРС з'явився проект МО США SPEAKeasy I, метою

якого було створення мультидіапазонної, багаторежимної SDR-радіостанції, що дозволяє
здійснювати обмін інформацією підрозділам різних військових відомств [1]. Експеримент по
перевірці сумісності системи SPEAKeasy I був проведений ВПС США в 1993 році. Станція
могла працювати у двох різних частотних діапазонах, підтримуючи два різних інтерфейси
для зв'язку між звичайними аналоговими радіостанціями СХ-діапазону (сухопутні сили) і
станціями цифрової системи зв'язку з розширенням спектра методом стрибкоподібної зміни
частоти (СЗЧ) (тактична авіація). В 1996-1997 роках компанія Motorola розробила систему
SPEAKeasy II, відповідно до якої планувалася розробка радіостанцій, що володіють
відкритою архітектурою, і працюють у діапазоні до 2 ГГц [1].

У цей час у США основна програма, що використовує технологію SDR, – об'єднана
тактична система радіозв'язку JTRS (Joint Tactical Radio System), яку можна розглядати як
розвиток проекту SPEAKeasy  [3,4].  Метою програми є випуск сімейства радіостанцій
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тактичного призначення для передачі мовних повідомлень, відео й даних у діапазоні від 2
МГц до 2 ГГц в умовах прямої і непрямої видимості з використанням одного з 40 різних
способів модуляції. Багато із цих видів модуляції використовуються наявними на озброєнні
радіостанціями [4].

Роботами по програмі JTRS займається “команда комунікацій і електроніки”
(Communications Electronics Command) армії США під керівництвом Департаменту оборони
США, однак всі роботи проводяться на контрактній основі. Так, архітектуру радіостанцій
для JTRS  розробляє консорціум компаній на чолі з Raytheon  Command,  Control,
Communications and Information Systems, що включає також ITT Industries, Rockwell Collins і
Marconi CNI Division.

Система JTRS включає наступні програми ведення тактичних дій [4]:  WNW-BEAM, -
OFDM,  -AJ,  -LPI,  HAVEQUICK  I,  II,  UHF  SATCOM,  SINCGARS,  LINK-4A,  -11B,  -16,  -22,
EPLRS, LMR, DWTS, SATURN, Iridium, Globalstar, а також підтримує WLAN, стільниковий
зв'язок різних стандартів (GSM, CDMA) і транкінговий зв'язок стандартів TETRA,
TETRAPOL. Радіозасоби цих програм перекривають частотний діапазон від 2 МГц до 2 ГГц і
використовуються для ведення наземних, повітряних і морських операцій. У цей час на стадії
розробки з перерахованих програм перебуває тільки WNW.

Компанія Harris у роботах по проекті використовує радіостанцію AN/PRC-117(С)
сімейства Falcon II, яка вже знаходиться на озброєнні ВПС США [5]. Основна особливість
цієї мультидіапазонної багаторежимної станції – можливість програмного
перепрограмування. Компанія бачить пріоритетне завдання в підвищенні канальної ємності
своїх радіосистем за рахунок збільшення їхньої спектральної ефективності у
високочастотному діапазоні.  Для цього досліджуються нові види модуляції й
радіоінтерфейси. Компанія Motorola на етапі Step 2 зайрисася верифікацією архітектури SCA
по програмі програмувальних радіостанцій DMR  (Digital  Modular  Radio),  створюваної за
окремим контрактом із ВПС США. DMR – попередниця JTRS, підтримує радіоінтерфейси
систем зв'язку DAMA, HAVE QUICK і SINCGARS, а також обмін даними по Link 4A і Link
11. Продовженням проекту DMR стала розроблена компанією Motorola технологія WITS
(Wireless  Information  Transfer  System),  відповідно до якої була випущена SDR-станція
AN/USC-61(C). Ця радіостанція підтримує більшість тактичних програм і працює в діапазоні
частот 2МГц-2ГГц. Як модуляція використовується AM, FM, FSK, BPSK, SBPSK, QPSK [6].

Компанія Rohde & Schwarz розробила серію універсальних цифрових
багатодіапазонних радіостанцій M3TR для тактичної ланки з метою заміни великої кількості
різнотипних несумісних між собою засобів KХ і УКХ радіозв'язку для всіх видів збройних
сил Німеччини. В 2004 році радіостанції компанії Rohde & Schwarz M3TR замінили
радіостанції, що стояли на озброєнні швейцарської армії, SE-229, одержавши нове умовне
найменування SE-239. Основна перевага цієї радіостанції – простота зміни режиму роботи за
рахунок завантаження відповідного ПЗ. M3TR може підтримувати радіоінтерфейси
натовських систем HAVE  QUICK  I,  II,  SATURN  і SECOS,  а також таких стандартів,  як
SINCGARS, PR4G і SEM. Радіостанція M3TR працює в діапазоні частот 1,5-512 МГц, може
підключатися до мереж TCP/IP, обмінюватися даними зі швидкістю до 72 Кбіт/с, одночасно
передаючи мовні повідомлення [7].

В теперішній час лідером у розробці SDR-станцій по програмі JTRS  є корпорація
Spectrum Signal Processing Inc (США). Ця корпорація випустила радіостанції, що володіють
відкритою архітектурою SCA версії 2.2, SDR-3000 і SDR-4000. Ці радіозасоби призначені
для передачі мови й даних у діапазоні частот від 0,5 МГц до 3 ГГц із використанням
розширення спектра методом СЗЧ зі швидкістю 5000 стрибків/сек для SDR-3000 і 1000
стрибків/сек для SDR-4000. У даних радіозасобах крім підтримки більшості тактичних
програм також використовуються протоколи взаємодії з різними мережами мобільного
радіозв'язку другого покоління й мережею WCDMA третього покоління [8].

ПРС – пристрій, у якому форма сигналу, що містить продукти модуляції, визначається
програмним забезпеченням, форма коливання створюється шляхом генерації цифрових
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сигналів, перетворення цифрового сигналу в аналоговий за допомогою широкосмугового
ЦАП,  і потім,  можливо,  перетворення вверх із ПЧ у ВЧ.  Приймач,  точно так само
використовує широкосмуговий АЦП, що захоплює всі канали, прийняті радіостанцією.
Приймач потім виділяє, перетворює униз і демодулює сигнали кожного каналу,
використовуючи принцип програмного керування. ПРС використовує комбінацію методів,
які включають багатодіапазонні антени й радіочастотні перетворювачі; широкосмугові ЦАП
і АЦП; а реалізація обробки сигналів ПЧ, демодульованих сигналів і результуючого
цифрового потоку відбувається за допомогою цифрових cигнальних процесорів (DSP –
Digital Signal Processor) і мікросхем програмувальної логіки (FPGA – Field Programmable Gate
Array).

На рис. 1 для реалізації вхідної частини приймача (антенних ланцюгів, вхідних
фільтрів, перетворювачів) роздільні апаратні пристрої використаються для обробки кожного
діапазону. Програмна обробка сигналів виробляється тільки в тракті ПЧ.

У перспективних ПРС передбачається повністю виключити роздільні вхідні ланцюги й
здійснювати виділення сигналів програмними засобами вже у вхідних ланцюгах [3].

Після АЦП обробка сигналу відбувається відповідно до заданого режиму роботи за
допомогою програмувальної радіосистеми, реалізованої з використанням архітектури, що
допускає динамічну зміну параметрів. Із грудня 2000 року по 2006 рік Raytheon Command,
Control, Communications and Information Systems представляло  практично той самий варіант
архітектури SCA (рис. 2) – Software Communications Architecture [9-12].

Архітектура SCA була розроблена із застосуванням об’єктно-орієнтованого підходу
(ООП). Мова UML (Unified Modeling Language – уніфікована мова моделювання)
використовувалась для графічного подання інтерфейсів, у той час як самі інтерфейси
визначалися мовою IDL (Interface Definition Language – мова опису інтерфейсів). Оба опису
(UML і IDL) можуть бути реалізовані за допомогою стандартних засобів розробки, що
дозволяє почати безпосередню розробку з визначення базових концепцій архітектури.

Під архітектурою ПРС розуміється цілісний, взаємопов'язаний і достатній набір
функцій, компонентів і правил проектування разом з відповідними інтерфейсами, відповідно
до яких можна розробити й реалізувати систему. Конкретна архітектура складається в
розподілі функцій між компонентами, таким чином, щоб кожна функція була привласнена
якому-небудь компоненту і інтерфейси між компонентами відповідали інтерфейсам між
функціями. Якщо такі функції й інтерфейси визначаються шляхом суспільного обговорення,
отримана архітектура вважається «відкритою».

В основу архітектури SCA покладений стандарт (технологія) CORBA (Common Object
Request Broker Architecture – загальна архітектура брокера об'єктних запитів), що визначає

… … … …

Обробка ВЧ

Обробка ВЧ

Обробка ВЧ Перетво-
рення ПЧ

Перетво-
рення ПЧ

Перетво-
рення ПЧ

Обробка
ПЧ АЦП

Рис. 1. Структурна схема приймача ПРС
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загальні принципи побудови розподілених додатків. Стандарт SCA базується на об'єктній
моделі в рекомендації X.733ITU-T, спеціалізованій мові IDL і архітектурі керування
об'єктами OMA (Object Management Architecture). Використання CORBA дозволяє досягти
максимальної універсальності модулів SDR за рахунок універсальності стандарту й
забезпечити незалежність від протоколу передачі, використовуваної структури даних і
апаратної бази.

Відповідно до керівного принципу стандарту TEMPEST  NACSAM  5203  вся множина
використовуваного обладнання ділиться на «червоні» і «чорні» підмножини («червону» і
«чорну» область). «Червона» область - обладнання, по ланцюгах якого поширюється
секретна інформація у відкритому виді. «Чорна» область - обладнання, що обробляє сигнали,
які є невизначеними через зміст тексту або через те, що відомості вже зашифровані.

Ключовими перевагами використовуваної архітектури SDR є [9]:
1. Максимальне використання комерційних протоколів і продуктів.
2. Ізолювання додатків рівня ядра й додатків нижнього рівня з використанням

множинних рівнів відкритої комерційної програмної інфраструктури.
3. Використання середовища розподіленої обробки, що має в основі технологію

CORBA, що забезпечує програмну переносимість, повторне використання коду й
масштабованість.

Архітектура SCA визначає операційне середовище (OE – Operating Environment) як
об'єднання набору сервісів ядра (Core Framework Services) і інфраструктурного програмного
забезпечення (ПЗ), включаючи проміжне програмне забезпечення (ППЗ). Операційне
середовище є інтегрованим компонентом SCA.

Структура ПЗ системи, при проектуванні якої була застосована архітектура SCA,
показана на рис. 2. Операційному середовищу відповідають блоки, зображені нижче логічної
шини.

Рис. 2. Структура ПЗ архітектури SCA
Основними компонентами операційного середовища, згідно [9-12], є:
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CORBA Middleware – ППЗ CORBA. Насамперед, ORB (Object Request Broker – брокер
об'єктних запитів – ядро CORBA і будь-якого додатка, написаного з використанням цієї
технології, забезпечує пересилання запитів між CORBA-об'єктами), а також різні сервіси
передбачені специфікацією CORBA, як-то сервіс іменування, сервіс подій і т.д. ППЗ
забезпечує роботу додатків, написаних з використанням даної технології. Інтерфейси
взаємодії різних компонентів визначаються за допомогою мови IDL.

CF Services & Application – сервіси і додатки, що відносяться до інфраструктури ядра.
Забезпечують багаторівневий підхід при програмуванні й проектуванні прикладних систем.

Оба розглянутих компонента функціонують під керівництвом операційної системи –
Operation System. Як приклад подібної ОС пропонується POSIX, через сумісність зі
стандартом CORBA OMG. Передбачається використання POSIX 1003.13 – підвид POSIX,
спеціально розроблений для систем керування реального часу (PSE52) (надалі – SCA POSIX
Profile). Всі інтерфейси взаємодії для даного компонента також визначаються за допомогою
мови IDL.

Network Stacks & Serial Interface Services – стеки мережних протоколів і послідовні
інтерфейси. Забезпечують взаємодію в мережі. Як підтримувані протоколи
використовуються PPP, SLIP, LAPx, а також TCP/IP. Крім мережних протоколів цей блок
відповідає за підтримку різних послідовних інтерфейсів передачі даних: RS-232, RS-422, RS-
423, RS-485, Ethernet і 802.x.

Board Support Packages – засіб забезпечення кросплатформенності, для організації
апаратного інтерфейсу з конкретним середовищем передачі або системною шиною. У якості
таких використовується VME, PCI, CompactPCI, Firewire (IEEE-1394), Ethernet.
Передбачається, що система з SCA архітектурою може функціонувати не тільки в
розподіленому виді, але й на різних апаратних платформах.

Розглянуте операційне середовище являє собою базу,  на основі якої функціонує
основний додаток. Операційне середовище і її компоненти не виконують корисної роботи,
однак забезпечують необхідну функціональність для основного рівня. Основним рівнем
розглянутої архітектури є рівень додатка –  Application  (на рис.  2  зображений над логічною
шиною).  Згідно [9-12],  на рівні додатка виділяються компоненти (рівні)  різної
функціональності:

1. Modem-level digital signal processing – обробка цифрового сигналу модемом;
2. Link-level protocol processing – обробка протоколу з'єднання;
3. Network-level protocol processing – обробка протоколу мережі;
4. Internet routing – міжмережна маршрутизація;
5. External input/output (I/O) access – зовнішній ввід/вивід;
6. Security – безпека;
7. Embedded utilities – впроваджені програми.

Всі зазначені компоненти додатків при роботі використовують сервіси CF.  Взаємодія
компонентів додатків безпосередньо з ОС обмежено специфікацією SCA POSIX Profile.
Взаємодія компонентів додатків з мережею за допомогою ОС не обмежується.

Основні компоненти SCA-додатка показані на рис. 3, числові позначення різних видів
функціональності яких використовуються на рис 2, 4-9.

Рис. 3. Рівні з різною функціональністю в додатку SCA
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Кожний подібний компонент додатка розглядається як такий, що складається із двох
частин: безпосередньо компонента (component), що виконує прикладне завдання, і адаптера
(adapter), завданням якого є інтеграція компонента (який може бути реалізований і без
використання технології CORBA)  у систему,  що використовує архітектуру SCA.  Процес
передачі повідомлення в SCA-системі показаний на рис. 4.

Рис. 4. Передача повідомлення в SCA-системі
При передачі повідомлення з використанням винятково ресурсів CORBA повідомлення

буде проходити по шляху B1-B5. При використанні ресурсів, реалізованих з використанням
альтернативних технологій, повідомлення в загальному випадку буде передаватися по шляху
А1-А9.

Компоненти додатка складаються з одного або більше ресурсів (resource) [4-7]. Різні
ресурси системи визначають режими роботи радіостанції, перемикання між якими
здійснюється з використанням принципу програмного керування.  Ресурс реалізує інтерфейс
керування й конфігурації програмного компонента.

Архітектура SCA передбачає використання особливого виду ресурсів – пристроїв
(devices), які використовуються як програмні представники реальних пристроїв. Розробка
внутрішньої функціональності пристроїв не декларується SCA, залишаючи рішення за
розроблювачем.

На рис. 5 зображені основні класи ресурсів, властивих SCA архітектурі (ModemDevice,
I/ODevice, SecurityDevice, NetworkResource, LinkResource і UtilityResource), а також показані
їхні підкласи, що володіють більш вузькою функціональністю.

Рис. 5. Ресурси й інтерфейси додатку
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Як можна бачити,  ресурс може обслуговувати кілька рівнів додатка SCA.  Так,  ресурс
мережі (NetworkResource) функціонує на рівнях мережного з'єднання в чорній (3) і червоній
(5) області, при цьому реалізує мережний API, який відноситься до рівня операційного
середовища (7).

Методи й атрибути, надавані основними інтерфейсами ресурсів, дозволяють
організувати їхню взаємодію в середовищі SCA. Для обміну повідомленнями між ресурсами
й пристроями використовується передача повідомлень через порти (port).

Більш детально функціональність ресурсів рівня модему (ModemDevice), ресурсів
ввіду/вивіду (I/ODevice), ресурсів безпеки (SecurityDevice) і ресурсів забезпечення мережної
взаємодії (NetworkResource) показана на рис. 6-9.

Рис. 6. Функції різних ресурсів модему

Рис. 7. Функції різних ресурсів забезпечення вводу/виводу
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Рис. 8. Функції різних ресурсів забезпечення безпеки

Рис. 9. Функції різних ресурсів забезпечення мережної взаємодії

Функціональність ресурсів SСA описана з використання діаграм UML. У верхній
частині прямокутника-ресурсу зазначено його назва, у нижній – реалізована функція. Зв'язок
«1..* до 1» вказує на те, що до безлічі ресурсів першого виду ставиться один ресурс другого
виду, відповідно «1..* до 1..*» вказує відношення «багато хто до багатьох» і «1 до 0..*» –
«один до багатьох» або до порожньої множини. Порожня стрілка вказує на відношення, при
якому ресурс, з якого вона виходить, є більше конкретизованим нащадком (у термінах ООП),
що інкапсулює частину функціональності батька. API (Application Programming Interface) –
інтерфейс прикладного програмування, набір функцій, надаваний для використання в
прикладних програмах. LLC (Logical Link Control) – керування логічним каналом, верхній
підрівень канального рівня в семірівневій моделі ISO/OSI.
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Ресурс модему (ModemDevice) являє собою практично автономний пристрій передачі
даних, у зв'язку із чим має більше число функцій, що розділені між декількома підресурсами.
Ресурс модему в стандарті SСА крім властивих йому операцій по модуляції/демодуляції
також виконує функції завадостійкого кодування/декодування. На додаток до цього модем
управляє частотою й шириною смуги,  в якій ведеться передача,  ослаблює дію перешкод,
фільтрацію й т.п. Архітектура SСА крім наявного в її складі криптомодуля (SecurityDevice)
передбачає наявність додаткових протоколів захисту: Communication Security – COMSEC і
Transition Security TRANSEC. Служба точного часу, необхідна для синхронізації частин
розподіленого додатка, запущених на різних вузлах обчислювальної мережі, також
функціонує на рівні цього ресурсу.

Найбільш важливими особливостями реалізації ПРС по програмі JTRS є використання
в їхній структурі сучасних методів модуляції, завадостійкого кодування й  технологій
розширення спектра.

Ресурси вводу/вивіду (I/ODevice) служать для організації взаємодії радіозасобів з
віддаленими вузлами (використання мережі Ethernet, послідовних інтерфейсів і т.п.), а також
для безпосереднього вводу інформації (з мікрофона, клавіатури, файлу й т.п.) або її вивіду
(на гучномовець,  файл,  печатку й т.п.).  Додатковою функцією цього класу ресурсу є
організація кодування/декодування аудіо й відео інформації з використанням стандартних
методів стиснення.

Ресурси безпеки (SecurityDevice) призначені для забезпечення криптозахисту
переданих даних. Функції даного ресурсу наступні: шифрування й дешифрування, виконання
аутентифікації, операції роботи із ключами й ін.

Ресурси забезпечення мережної взаємодії (NetworkResource) призначені для інтеграції
різних вузлів SСА системи в єдину комунікаційну мережу.  Функції,  що виконуються
ресурсом цього типу, багато в чому схожі з функціями звичайного мережного
маршрутизатора: здійснення маршрутизації, трансляція адрес, підтримка маршрутних
таблиць, групові (multicast) і широкомовні (broadcast) передачі й ін.

Серед додаткових функцій даного ресурсу варто виділити вимір і аналіз якості
з'єднання, на підставі якого може прийматися рішення про маршрутизації й виконуватися
переконфігурація модему, контроль якості обслуговування (QoS – Quality of Service),
організація передач потоків даних з різними пріоритетами й ін.

ВИСНОВКИ
1. Проведений аналіз показує зрослий інтерес у розвинених країнах світу до програмної

реалізації функцій обробки сигналів у сучасних радіозасобах, що визначає необхідність
подальшого дослідження архітектури ПРС, розробки вітчизняних програмувальних додатків,
які могли б використовуватися в даних ПРС.

2. Однією із ключових проблем, що виникають при побудові ПРС, є проблема захисту
інформації в системах зв'язку із ПРС. Ця проблема складається із двох напрямків: захист
програмного забезпечення (програмувальних додатків) і захист оброблюваної інформації
(даних).

3. Перспективним напрямком удосконалювання методів підвищення завадозахищеності
ПРС є адаптація по різних параметрах - частоті, структурі сигнально-кодових конструкцій,
потужності й т.д. Тому на фізичному рівні відкритої архітектури доцільно розглянути
можливість використання адаптивного контуру, спектрально-ефективних сигнально-кодових
конструкцій і використовувати технології розширення спектра.
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УДК 004.89                                                                           Любарський С.В. (ВІТІ НТУУ „КПІ”)

МЕТОДИКА ОЦІНКИ СИСТЕМИ ЗНАНЬ НАВЧАЄМОГО НА ОСНОВІ АНАЛОГІЇ

У статті розглядається підхі, що  може бути застосований при атестації  спеціаліста, для оцінки його
вміння застосовувати отримані знання при рішенні практичних задач у межах відповідної спеціальності.

Однією з основних проблем сучасної освіти є проблема її якості.  Цю проблему
зв’язують з атестацією спеціаліста або оцінкою системи його знань, тобто можливостей того,
кого навчають, використовувати отримані ним знання при вирішенні практичних завдань, що
відповідають його спеціальності. Методика оцінки базується на порівнянні моделі системи
знань того, кого навчають, і еталонної моделі структури спеціальності (предмета, навчальної
дисципліни) з метою встановлення аналогії між ними. Метод знаходження аналогії
заснований на виділенні базових множин моделей, що порівнюються, і визначення
подібності між ними. Якщо аналогія існує, то за допомогою правдоподібних міркувань за
аналогією, робиться висновок щодо оцінки системи знань того, кого навчають. Методика, що
пропонується, дозволяє уніфікувати підхід до оцінки якості навчання як у цілому за
спеціальність, так і у рамках окремої навчальної дисципліни на підставі моделі управління
пізнавальною діяльністю.

Модель управління пізнавальною діяльністю будується на базі комплексу
математичних моделей, що організують процес навчання: модель спеціаліста (модель
кінцевих цілей навчання), модель предмета (навчальної дисципліни), за яким він навчається,
модель оцінки системи знань.

Модель спеціаліста відображає кінцеві цілі навчання, тобто якими знаннями, уміннями і
навичками повинен по закінченню навчання володіти фахівець, та які дисципліни йому для
цього необхідно вивчити.

Модель структури навчальної дисципліни відображає сукупність навчальних тем в
рамках вивчення дисципліни та взаємозв’язки між темами.

Модель системи знань та вмінь отриманих тим, кого навчають, відображає ступінь
засвоєння навчального матеріалу протягом навчального курсу.

Суть підходу оцінки системи знань одягає в наступному:
1. Формування моделей структури навчальної дисципліни, що вивчається, та

системи знань того, кого навчають
Викладачем (групою експертів) на основі державних стандартів і наявного практичного

досвіду викладання при традиційній системі навчання розробляється модель структури
навчальної дисципліни (предмета). Модель структури навчальної дисципліни можна
представити у вигляді орієнтованого графа ( , ),/G X U  де X {x1, x2, ..., xn} – множина вершин -
сукупність тем навчальної дисципліни, U{u1,  u2, …,  un} – дуги, що відображають
взаємозв’язки між темами. Кожній вершині ставиться у відповідність оцінка рівня засвоєння
даної теми μ (хi), хi ÎX, і = 1,. ,n  дуги позначаються значенням функції приналежності зв’язку
між темами xi та xj: μ k(xj,  xi), ,.1k m= , xi,  xj XÎ , j<i , тобто j - тема вивчається раніше, ніж
тема i. У моделі структури навчальної дисципліни як вершини, так і дуги між ними мають
оцінку,  що дорівнює 1.  Системі знань,  що описується моделлю структури навчальної
дисципліни, відповідає максимальна оцінка за навчальну дисципліну.

Модель системи знань та вмінь отриманих тим, кого навчають, представимо як
нечіткий орієнтований граф H=(X’, U’), де .' , ' .X X U UÍ Í  У цьому випадку оцінки μ (xr),
xr

.
Î  X’ відображають знання того, кого навчають, темою xr , а оцінки sμ (xq,  xr) дуг usÎ  U’

відображають вміння того, кого навчають, використати отримані за темою xr знання, оцінки
належать інтервалу [0, 1].

Вершини з множин Х′ і дуги з множин U′ позначаються значеннями оцінок з бази даних
результатів підсумкового контролю (наприклад, тест) за навчальну дисципліну. Причому,
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при проведенні підсумкового контролю системи знань того,  кого навчають,  ми не можемо
вийти за рамки структури навчальної дисципліни, чим і обумовлений факт включення
множин Х′ і U′, які відображають придбані при вивченні навчальної дисципліни знання, у
множини Х і U (знання, які пропонуються для вивчення): Х′ Í  Х , U′ Í  U . При формуванні
викладачем тестових завдань для кожного завдання у якості службової інформації
фіксуються ті знання по темах, що є необхідними для одержання правильного результату при
тестуванні. Оцінці вершини графа μ (х і ) відповідає оцінка правильності відповіді на тестове
завдання даною темою, а значенню функції приналежності зв’язку між темами kμ (х j ,  х i )
відповідає оцінка правильності використання знань за іншою темою, що необхідні при
виконанні завдання. Таким чином, якщо при відповіді той, кого навчають, правильно
використав знання, отримані при вивченні тем, що відповідають тестовому завданню і
прийшов до правильного результату, то значення функцій приналежності будуть високими.
Якщо при відповіді той, кого навчають, не зміг правильно використати наявні знання за
темами, що відповідають тестовому завданню, або продемонстрував їх відсутність, то
значення функції приналежності, які зважують дуги непарного графа Н=(Х′, U′), будуть
низькими. Модель системи знань того, кого навчають, формується наступним чином.
Переглядається база даних результатів підсумкового контролю,  і виконані тими,  кого
навчають, завдання групуються по темах навчальної дисципліни. Ці групи будуть
відповідати вершинам множини Х′ графа Н=(Х’, U′), причому функція приналежності μ (х і )
– це узагальнена оцінка завдань по темі і (середнє арифметичне оцінок, які обчислюються
шляхом нормування отриманих балів, виходячи з того, що максимальна кількість можливих
за кожним завданням балів відповідає 1).  Дуги графа Н позначаються значенням функції
приналежності зв’язку між темами х i , х j Î  Х′ , причому тема j вивчається раніше ніж тема і
(j < і): kμ (х j , х i ) – узагальнена оцінка використання тим, кого навчають, знань із теми j для
виконання завдань по темі і (середнє арифметичне отриманих оцінок використання знань зі
зв’язаної теми).

У рамках розглянутого підходу необхідно звернути увагу ще на одну особливість.  У
нормативних документах, які регламентують освітню діяльність, на практиці
підкреслюється, що спеціаліст повинен не тільки володіти теоретичними знаннями, а головне
вміти застосовувати їх при рішенні практичних завдань. Саме тому, говорячи про систему
знань того, кого навчають, належить оцінювати також ступінь відповідності між наявними
знаннями та вміннями правильно їх застосовувати. Якщо виникає ситуація, коли знання за
темою х j  мають високу оцінку,  але в того,  кого навчають,  відсутні вміння роботи з ними,
тобто оцінки використання цих знань kμ  (х j ,  х i ) набагато нижчі,  то з’являється сумнів у
вірогідності оцінки знань за темою х j . У цьому випадку постає питання про корегування
оцінки знань за темою х j . Тут можуть бути використані два підходи:
- Оцінка знань за темою х j  не повинна перевищувати максимальну оцінку використання

цих знань
i

MAX μ (х j , х i );

- Задається деяке граничне значення δ , що обмежує різницю між оцінкою знань за темою
х j  і максимальною оцінкою використання знань

i
MAX μ (х j , х i ).

Сформована таким чином модель відображає реальні знання і вміння того,  кого
навчають, у рамках вивчаємої  навчальної дисципліни.

2. Застосування правдоподібних міркувань за аналогією для оцінки системи знань
того, кого навчають
Для того, щоб оцінити систему придбаних знань тим, кого навчають, необхідно

порівняти модель системи знань того, кого навчають, і еталон моделі структури навчальної
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дисципліни з метою встановлення аналогії (подібності) між ними. Якщо аналогія має місце,
то обчислюється ступінь аналогії для визначення оцінки системи знань того, кого навчають,
у рамках цієї дисципліни (предмета). При встановленні аналогії може бути задане граничне
значення t, що показує ступінь відповідності системи придбаних знань тим, кого навчають,
еталонній системі знань, яка визначена в моделі структури навчальної дисципліни
(предмета). При цьому граф Н може не збігатися повністю із графом G, а відповідати його
частині, тому при підсумковому контролі знань тому, кого навчають, можуть бути
запропоновані завдання не за всіма темами навчальної дисципліни (предмета). При
дистанційному навчанні контролюються знання по більшій частині вивчених тем, ніж при
традиційній формі навчання, коли на іспиті той, кого навчають, виконує завдання, зазвичай
усього за декількома темами предмета.

Існує кілька підходів до аналізу аналогії між об’єктами і формалізації міркувань на її
основі [4–9]. У [8] наводиться декілька типів аналогій, де формалізація логічного висновку
зводиться до індуктивно -  дедуктивної схеми.  Розглянуті у [4–6]  підходи базуються на
апараті теорії нечітких множин і нечіткої логіки, і використовуються для об’єктів, що
характеризуються набором незалежних ознак. У [9] розглядається аналогія лінійного і
нелінійного типів для випадку залежних ознак на основі аналізу гомоморфних образів
об’єктів.  Більшість підходів до формалізації міркувань за аналогією можна звести до двох
схем. Перша схема пов’язана з пошуком аналогії між описами об’єктів, друга з висновком за
аналогією [10].

Розглянемо підхід до формалізації правдоподібних міркувань за аналогією на
основі структурно - змістовного опису об’єктів [11]. При розгляді механізму міркувань за
аналогією введемо наступне визначення об’єкта Q у категоріях форми та змісту. Ознаки,
риси або властивості об’єкта, що характеризують його одиничний прояв, назвемо
внутрішнім змістом об’єкта. Внутрішній зміст структурно організований, тобто є спосіб
взаємозв’язку ознак, що виступає внутрішньою формою об’єкта і визначає загальний прояв
об’єкта. Крім внутрішнього змісту і внутрішньої форми об’єкт Q може мати зовнішній зміст,
тобто сукупність властивостей (структурно організованих або ні), що характеризують
внутрішню форму об’єкта. Таким чином об’єкт Q визначається внутрішнім змістом
(приватний прояв об’єкта), внутрішньою формою (загальний прояв приватного) і зовнішнім
змістом як характеристикою внутрішньої форми.

При оцінці системи знань за навчальною дисципліноюі еталонну модель структури
навчальної дисципліни будемо розглядати як об’єкт А з описом G=(X, U). Сукупність тем
навчальної дисципліни (ознаки об’єкта) складає внутрішній зміст об’єкта. Внутрішній зміст
об’єкта структурно організовано, тобто між темами встановлено взаємозв’зки, які
визначають внутрішню форму об’єкта. Крім внутрішнього змісту і внутрішньої форми об’єкт
володіє зовнішнім змістом W,  що характеризує внутрішню форму об’єкта,  –  яка відповідає
опису G=(X, U) максимальною оцінкою (наприклад, «відмінно») за навчальну дисципліну
(предмет). Модель системи знань того, кого навчають, будемо розглядати як об’єкт B з
описом H=(X′, U′), причому зовнішній зміст W′ об’єкта B невідомий. Уведене визначення
об’єктів дозволяє описати схему механізму міркувань за аналогією. У розглянутій нами
задачі оцінки системи знань того, кого навчають, будемо використовувати другу схему
міркувань за аналогією (схема висновку за аналогією), де порівнюються внутрішні
форми об’єктів А та В, при цьому для об’єкта А відомий зовнішній зміст. Якщо
внутрішні форми об’єктів А та В у деякому змісті аналогічні, то зовнішній зміст W′ об’єкта В
також як і зовнішній зміст об’єкта А різні, але зі ступенем, не більше ступеня аналогії G і H.

 Метод знаходження аналогії між об’єктами заснований на визначенні базових
множин внутрішніх форм об’єктів і здійснення співставлення між базовими
множинами [11].

Нехай G=(V, U) – граф внутрішньої форми об’єкта і { }, 1,. ... ...,i V i I nn Î Î  –  множина

вершин, { }, 1,... ..,.ju U j J mÎ Î  – множина позначених ребер.
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Множина ребер { } Uu k În/1  графа G, що інцидентні вершинам ,1 VVk ÌÎn
називається базовою множиною, якщо в результаті видалення ребер { }ku n/1  відбувається
руйнування структури об’єкта, тобто принаймні будь-які дві не суміжні вершини
виявляються не зв’язаними.

 Нехай 1G  і 2G  – графи внутрішніх форм об’єктів x та y. ( )1 1 1.,G V U=  і ( )1 2 2.,G V U=  із
базовими множинами { } 1/

1
Uu kG Ìn  і { } 2/

2
Uu pG Ìn  є сходними, якщо виконується одна з

наступних умов:

{ } { }( ) { } { }( )kGpGpGkG uuuu nnnn ////
1221

ÍÚÍ ,                                      (1)

{ } { }( )pGkG uu nn //
21

Í & { } { }( )kGpG uu nn //
12

Í ,                                      (2)

для всіх 1Vk În , 2Vp În .
Отже, для визначення оцінки системи знань того, кого навчають, за деякою навчальною

дисципліною необхідно встановити аналогію між моделлю структури досліджуваної

навчальної дисципліни ( , ).G X U=  і моделлю системи знань того, кого навчають, H=(X΄, U΄).

З опису моделей, що порівнюються, можна побачити, що вершина Îix  Х΄ відповідає

вершині Xxk Î  у тому випадку,  коли і=k, тобто аналогія встановлюється між однаковими

темами з X΄ і X. Теж саме відноситься і до ребер графів G і H: ребро .( , )i jx x Î U΄ відповідає

ребру 1( , ).kx x UÎ  у тому випадку, коли i=k і j=1, тобто виділяються  зв΄язки між однаковими

темами.

Для обчислення ступеня аналогії за вершинами будемо використовувати наступну

формулу:

'
1

1α 1 (| μ ( ) μ ( ) |)
p

Ax x p x p
q

x x
p =

= - -å ,                                                          (3)

де p – число тем з множини вершин моделей G=(X, U) і H=(X΄, U΄), між якими встановлена

відповідність.

Ступінь аналогії по дугах визначається за формулою:

'
1

1α 1 (| μ ( , ) μ ( , ) |). .
s

Ay Ur i j U r i j
r

x x x x
s =

= - -å ,                                              (4)

де s – число ребер, що інцидентні вершинам графа аналогії.

Загальна оцінка ступеня аналогії αA  визначається наступним чином:

α min ).(α , αA Ax Ay= ,                                                                                 (5)

Алгоритм роботи. Приведемо алгоритм оцінки системи знань на основі міркувань за
аналогією (Рис. 1):
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Рис. 1. Алгоритм оцінки системи знань на основі міркувань за аналогією
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Рис. 1. Алгоритм оцінки системи знань на основі міркувань за аналогією (продовження)

За результатами проходження тим, кого навчають, підсумкового контролю формується
модель системи його знань – нечіткий граф ( ), '.'H X U= . Обирається відповідна модель
предмета (навчальної дисципліни) – граф ( , ).G X U= .

Виділяються базові множини моделей, що порівнюються, ( , ).G X U=  і ( ), '.'H X U=  –
IG і IH . Визначається подібність базових множин у відповідності з умовами (1) і (2).

Знаходиться граф аналогії А між системою придбаних тими,  кого навчають,  знань і
еталонною системою знань – вкладення графа ( ), '.'H X U=  у граф ( , ).G X U= . При цьому
може бути задане граничне значення t – ступінь відповідності множини X’ множині X, тобто
завдання за якою частиною тем вивчаємого предмета (навчальної дисципліни) повинні бути
виконані при підсумковому контролі.

Обчислюється ступінь аналогії по вершинах (3): αАх і ступінь аналогії по дугах (4): αAy
графа аналогії А, а також загальна оцінка ступеня аналогії (5) αА.

На основі аналогії графів G і H визначається оцінка, що відповідає моделі системи
знань того, кого навчають, по даному предмету (навчальній дисципліні), виходячи зі ступеня
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аналогії αА між моделями G  і H.  Оскільки зовнішній зміст моделей,  що порівнюються,
визначається на інтервалі [0, 1] і для структури досліджуваного предмета (навчальної
дисципліни) відповідає максимальна оцінка за предмет – 1, то, відповідно до системи
рейтингових оцінок, ступеня аналогії α [0.55, 6].0,A Î  відповідає оцінка «задовільно»,
α [0.7, 8].0,A Î  відповідає оцінка «добре», α [0.85, 1].A Î  відповідає оцінка «відмінно». Якщо
α 0.55A < ,  то будемо вважати,  що предмет не вивчено,  тобто при такій системі знань того,
кого навчають,  не можна поставити позитивну оцінку.  У цьому випадку тому,  якого
навчають, варто повторно вивчити матеріал і пройти підсумковий контроль по предмету.

Приклад оцінки системи знань. Проілюструємо підхід до виведення за аналогією на
наступному прикладі. Розглянемо спрощену модель структури навчальної дисципліни
«Методи та засоби комп’ютерних інформаційних технологій», що складається з 4-х тем. Для
оцінки знань використовується рейтингова система оцінки. Модель структури навчальної
дисципліни представимо у вигляді графа ( , ).G X U= ,
де { }1 2 3 4, ,. . .,X x x x x  – множина вершин – сукупність тем дисципліни, що розглядається,

( ) ( ) ( ) ( ){ }1 1 3 2 1 4 3 2 3 4 2 4 5 3 4/ , , / , ,. . . ./ , , . ., ,./ / ,U u x x u x x u x x u x x u x x=  –  дуги,  що відображають
взаємозв’язки між темами (Рис. 2).

х1 х2
х1 х2 х3 х4

х1
х2
х3
х4

х3 х4

Рис. 2. Модель структури навчальної дисципліни

Кожній вершині ставиться у відповідність оцінка рівня засвоєння теми μ( )ix , дуги
маркіруються значенням функції приналежності зв’язку між темами ix  та jx :

μ ( , ), 1 ,. .,. . .,k j i i jx x k m x x X= Î  та ij < , тобто j – тема, що визначається раніше, ніж тема i . У
моделі структури навчальної дисципліни, як вершини, так і дуги між ними мають оцінку, що
дорівнює 1. Системі знань, що описується моделлю структури навчальної дисципліни,
відповідає максимальна оцінка за предмет.

Сформулюємо модель системи знань того, кого навчають, ( ), '.'H X U=  за
результатами підсумкового контролю (Табл. 1).

0 0 1 1

0 0 1 1

0 0 0 1

0 0 0 0
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Таблиця № 1
Результати підсумкового контролю

Зв’язані теми№
завдання

№
заняття

Тема
навч.

дисципл. x1 x2 x3

Максимальний
бал за завдання

Отриманий
бал

[0, 1]

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 1.1 x1 - - - 5 4 0.8
2 1.2 x1 - - - 10 7 0.7
3 1.2 x1 - - - 10 8 0.8
4 2.2 x2 - - - 10 7 0.7
5 2.3 x2 - - - 10 6 0.6
6 2.4 x2 - - - 10 7 0.7
7 2.6 x2 - - - 10 7 0.7
8 2.7 x2 - - - 10 5 0.5
9 2.10 x2 - - - 10 7 0.7
10 2.13 x2 - - - 10 6 0.6
11 3.2 x3 0.6 0.5 - 8 4 0.5
12 3.3 x3 0.6 0.5 - 10 7 0.7
13 3.5 x3 0.6 0.6 - 8 5 0.63
14 3.6 x3 0.6 0.6 - 10 8 0.8
15 3.8 x3 0.7 0.7 - 8 6 0.75
16 3.9 x3 0.9 0.6 - 10 8 0.8
17 3.12 x3 0.9 0.7 - 10 5 0.5
18 3.15 x3 0.7 0.7 - 8 4 0.5
19 3.16 x3 0.7 0.7 - 10 6 0.6
20 3.18 x3 0.5 0.5 - 8 3 0.38
21 3.19 x3 0.6 0.7 - 10 5 0.5
22 4.3 x4 0.6 0.7 0.9 8 5 0.66
22 4.3 x4 0.6 0.7 0.8 8 6 0.75
22 4.3 x4 0.7 0.7 0.8 8 5 0.66
22 4.3 x4 0.8 0.8 0.8 8 6 0.75

Для того, щоб привести оцінки знань того, кого навчають, за темами навчальної
дисципліни до однієї шкали [0, 1], пронумеруємо отримані за завдання бали, виходячи з того,
що максимальному балу за завдання відповідає 1. Отримаємо значення, що візуалізує
таблиця 1  (колонка 9).  Оскільки за однією темою може бути виконано більше одного
тестового завдання, то для обчислення узагальненої оцінки за тему μ(хі), і=1, 2, 3, 4
використаємо у якості операції усереднення – середнє арифметичне. Отримаємо: μ(х1) =0.77,
μ(х2) =0.64, μ(х3) =0.6, μ(х4) =0.7.

Обчислимо узагальнені оцінки використання знань за зв’язаними темами μ(xj,  xi), j<i,
використовуючи в якості операції усереднення середнє арифметичне:
μ(x1, x3)=0.67, μ(x1, x4)=0.68, μ(x2, x3)=0.62, μ(x2, x4)=0.73, μ(x3, x4)=0.83.

У нашому випадку оцінка знань за метою хj і оцінки використання цих знань μk(xj, xi), а
саме застосувати отримані знання на практиці, співставлені. У цьому випадку відсутня
необхідність у корегуванні оцінок знань за темами, що вивчаються.

Тепер, за отриманими узагальненими оцінками μ(xi), i=1, 2, 3, 4 і μ(xj,xi), j<і побудуємо
модель системи знань того, кого навчають – граф H=(X΄, U΄), де X’{x1,  x2 ,x3,  x4} – множина
тем, що винесені на навчання в рамках навчальної дисципліни, U’={u1/(x1, x3), u2/(x1,x4), u3/(x2,
x3), u4/(x2, x4), u5/(x3, x4)} – дуги, що відображають за якими темами використовувались знання
при виконанні тестових завдань (рис. 3).



99

X1      X2 X3      X4

                                                X1

                                                X2

                                                X3

                                                X4

Рис. 3. Модель системи знань того, кого навчають, в рамках дисципліни

         У графах G і H визначимо базові множини IG і IH, використовуючи вище зазначені
підходи. У результаті будемо мати:

IG={1(u1, u2)/x1, 1(u3, u4)/x2, 1(u1, u3, u5)/x4}
IH={0.62(u1, u3, u5)/x3, 0.68(u2, u4, u5)/x4}

Для графа G ядро: VC
G={x3,  x4}, для графа H ядро: VC

H={x3,  x4}, відповідно, отримаємо
базові множини: IG={1(u1, u5)/x3, 1(u2, u4, u5)/x4} і IH={0.62(u1, u3 ,u5)/x3, 0.68(u2, u4, u5)/x4}.

І в першому і в другому випадку графи G і H є східними відносно своїх базових
множин за умовою (1) по x3 і x4. Можна зазначити аналогію між графами, що розглядаються.

Обчислимо ступінь аналогії за вершинами (3) графа аналогії А:
α Ax=1–1/4(|1–0.77|+|1–0.64|+|1–0.6|+|1–0.7|=1-0.25(0.23+0.36+0.4+03)=0.678

Обчислимо ступінь аналогії за дугами (4) графа аналогії А:
αAy=1–1/5(|1–0.67|+|1–0.68|+|1–0.62|+|1–0.73|+|1–0.83|)=1–0.2(0.33+0.32+0.38+0.27+0.17)=0.706

Тепер визначимо загальну оцінку ступеня аналогії графів G і H(5):
α A=min(0.678, 0.706)=0.678.

Ступінь аналогії відповідає системі знань того, кого навчають, на оцінку “добре”.

Висновки
Дана задача розглядається, коли необхідно  прийняти рішення для конкретної ситуації

(оцінити знання та вміння отримані тим, кого навчають,) в залежності від того, наскільки
вона відповідає деякому образу – еталону (системі знань та методів їх використання). У
даному випадку  вирішення задачі можна представити як  встановлення аналогії (подібності)
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еталону і деякої частини або усієї сукупності відносин, що характеризують конкретну
ситуацію. При традиційній системі навчання викладач в процесі спілкування з навчаємим
визначає ступінь аналогії між його знаннями та вміннями і еталонною системою знань та
предметом, який вивчається, та виставляє оцінку тому, кого навчають, відповідно цьому
ступеню аналогії.
        Запропонований підхід  дозволяє автоматизувати  задачі подібного призначення, з
урахуванням практичного досвіду викладання при традиційній системі навчання, для
організації дистанційної форми навчання.
        Даний підхід може бути застосований при атестації  спеціаліста, для оцінки його вмінь
застосовувати отримані знання при рішенні практичних задач у межах відповідної
спеціальності.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ ЛІНІЙНИХ РЕКУРЕНТНИХ РЕГІСТРІВ.
МЕТОДИКА ЗНАХОДЖЕННЯ КОЕФІЦІЄНТІВ ПРИМІТИВНОГО ПОЛІНОМУ ЗА

2n СУМІЖНИМИ ЕЛЕМЕНТАМИ ЙОГО ВИХІДНОЇ ПОСЛІДОВНОСТІ

У даній статті запропонована методика знаходження коефіцієнтів примітивного поліному n  за будь-
якими 2n суміжними елементами його вихідної послідовності. Ця методика дозволить розширити знання
студентів (курсантів), зробить можливим моделювання ними процесів шифрування, дасть можливість в
навчальних цілях використовувати отримані знання у розробці електронних шифроутворюючих пристроїв та
проведенні аналізу стійкості систем шифрування побудованих на  ЛРР.

1. Призначення

Лінійні рекурентні регістри (ЛРР), які ще називають лініями затримки із зворотним
зв’язком або одноканальними лініями затримки та регістрові послідовності (ще їх називають
псевдовипадкові послідовності, псевдошумові послідовності, m-послідовності) вже
достатньо давно відомі та використовуються для виміру дальності в радіолокації,  для
кодування мови, пошуку помилок, моделювання процесів, модуляції, синхронізації та
іншого. Все це широко описано в літературі.

Можливості використання лінійних рекурентних регістрів та регістрових
послідовностей в криптології відомі широко, проте їх властивості не висвітлені так, як вони
того заслуговують.

Матеріал на цю тему в якійсь мірі описаний в сучасній російській та зарубіжній
літературі , але того об’єму, тієї систематизації, яка необхідна для доступного викладення
матеріалу за цією темою студентам (курсантам), ще немає. Причиною цього, на мій погляд, є
відсутність доступного та достатньо повного показу властивостей лінійних рекурентних
регістрів та регістрових послідовностей у відкритих публікаціях.

Актуальність даної статті –  це можливість використання  в навчальних цілях
викладеного матеріалу при проведенні первинного криптоаналізу систем шифрування, які
побудовані на ЛРР.

Мета статті полягає в систематизації властивостей лінійних рекурентних регістрів, за
якими їх можна  відновити, використовуючи 2n суміжні елементи вихідної послідовності, та
показі цієї методики  на простих прикладах.

Це дасть можливість застосувати підготовлений матеріал при проведенні занять з
теоретичних основ криптології, що, в свою чергу, допоможе студентам (курсантам) швидше і
якісніше засвоїти поданий матеріал.

2. Початкові дані

ЛРР – це перемикаюча схема, яка призначена для утворення псевдовипадкових
послідовностей (рис. 1) і складається із чарунок пам’яті та суматорів за модулем два,
об`єднаних зворотніми зв`язками.

Якщо hi = 1 – зворотний зв’язок є, а якщо hi = 0 – зворотнього зв’язку немає.

Довжиною ЛРР називають число, яке дорівнює кількості  елементів пам’яті, що входять
до нього.

В момент, коли почнуть поступати імпульси тактової частоти від ГТЧ, вихідний символ
кожного розряду ЛРР приймає те значення, яке перед цим знаходилось у попередній чарунці
пам’яті.
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Через розімкнений зворотній зв’язок в чарунки пам’яті ЛРР попередньо подається
двійкова послідовність початкового заповнення а0, а1,…, аn-1., після чого зворотній зв’язок
перемикається. При надходженні першого імпульсу тактової частоти вміст усіх чарунок
пам’яті зсовується на один крок праворуч, а з самої крайньої чарунки зчитується перший
елемент вихідної послідовності b0 = a0.

Рис.1. Структурна схема ЛРР

аі – чарунки пам`яті;
hi – зворотні зв’язки;

Å – суматори за mod 2;
ГТЧ – генератор тактової частоти (в усіх наступних схемах існування ГТЧ береться до

уваги, але не зображується).
Одночасно відбувається додавання вихідних елементів, які знаходяться в тих чарунках

пам’яті, котрі з’єднані зворотнім зв’язком  з суматорами та результат суми записується в (n-
1) чарунку пам’яті. При надходженні слідуючих імпульсів тактової частоти робота ЛРР
проходить аналогічним чином, причому генерується неосяжна вихідна послідовність bi, яку
можливо описати наступним рекурентним співвідношенням:
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З даного співвідношення  видно, що вихідна послідовність ЛРР повністю визначається
початковим заповненням а0, а1,…, аn-1  та відводами зворотніх зв’язків hi (i  =  1,2,  …,  n),  hi =
(0,1), причому для ЛРР довжини n завжди h0 = 1 та hn = 1.

hn
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вихідаn-1

h1h2hn-2 h0hn-1

ГТЧ
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Кожному ЛРР довжини n можна співставити поліном зворотніх зв’язків h(х) з
двійковими коефіцієнтами та навпаки.

Для відтворення псевдовипадкової послідовності довжини,  яка має період Т =  2n – 1,
потрібен примітивний багаточлен h(х) ступеня n. Як приклад, розглянемо багаточлен у якого
n = 4:

h(х) = х4 + х + 1 (2)

Цьому багаточлену відповідає регістр зсуву з зворотним зв’язком, показаний на рис.2.

Рис.2. Регістр зсуву з зворотнім зв’язком, який відповідає багаточлену h(х) = х4 + х + 1

У загальному випадку регістр зсуву складається з n чарунок (запам’ятовуючих
елементів або тригерів), кожна з яких може містити двійкові 0 або 1. В момент часу
визначеного тактовою частотою, вміст усіх запам’ятовуючих чарунок зсовується на один
крок  вправо, причому вміст запам’ятовуючих чарунок, котрі з`єднані зворотнім зв`язком із
суматорами, сумується і поступає в крайню ліву чарунку. Сума розраховується за mod 2, так
що знак Å  на рис. 2 відповідає суматору за mod 2, вихід якого визначається умовами:

0 Å 0 = 0, 1Å 1 = 0 та 0 Å 1 = 1, 0 Å 1 = 1
А в таблиці 1 наведено вміст чарунок пам’яті цього ЛРР при різних тактах і значеннях

вихідних елементів та начальному двійковому заповненні 0001.

Таблиця 1

Стан регистра Вихід№
такту а3 а2 а1 а0 bі

0 0 0 0 1 –
1 1 0 0 0 1
2 0 1 0 0 0
3 0 0 1 0 0
4 1 0 0 1 0
5 1 1 0 0 1
6 0 1 1 0 0
7 1 0 1 1 0
8 0 1 0 1 1
9 1 0 1 0 1
10 1 1 0 1 0
11 1 1 1 0 1
12 1 1 1 1 0
13 0 1 1 1 1
14 0 0 1 1 1
15 0 0 0 1 1
16 1 0 0 0 1

а2 а1 а0
вихід

а3
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3. Обмеження

Взагалі ЛРР володіють багатою кількістю різних властивостей, та в цій статті буде
розглянуто лише ті, які будуть необхідні для визначення коефіцієнтів примітивного
поліному та побудування ЛРР.

3.1 Загальні властивості регістрів зсуву та регістрових послідовностей

Властивість 1. Якщо поліном зворотних зв’язків має ступінь n і є примітивним, то при
будь-якому початковому заповненні ЛРР, відмінному від нульового, період вихідної
послідовності буде дорівнювати 2n – 1.

Як доказ, візьмемо примітивний багаточлен h(x) = x4 + x + 1. Йому відповідає лінійний
рекурентний регістр, зображений на рис. 2 та таблиця істинності (табл. 1). Період вихідної
послідовності Т= 2n – 1 =24 – 1 = 15  де, n – це максимальна ступінь поліному. Таким чином, з
таблиці 1 видно, що через 15 тактів генератора тактової частоти вміст ЛРР повторюється,
отже,  і вихідна послідовність буде повторюватися.  Якщо змінити початковий стан ЛРР,  то
період від цього аж ніяк не зміниться.  Таким чином ми бачимо,  що при будь-якому
початковому заповненні, окрім нульового, період вихідної послідовності буде дорівнювати
2n – 1. При нульовому початковому заповненні період вихідної послідовності може
дорівнювати і 2n, але регістри  з таким початковим заповненням не знайшли використання в
системах зв’язку, оскільки ЛРР з таким початковим заповненням буде генерувати
послідовність з самих нулів.

Ця властивість правильна для примітивних поліномів та ненульових початкових станів
ЛРР.

Властивість 2. Поелементна сума періодів 2-х вихідних послідовностей одного й того ж
самого ЛРР отриманих з різних початкових заповнень також є вихідною послідовністю цього
ЛРР, отриманою за його початковим заповненням, що дорівнює сумі початкових заповнень.

Перевіримо цю властивість на  лінійному рекурентному регістрі, побудованому на
основі поліному  h(x) = x3 + x + 1 .

В таблиці 2 та 3 наведено вміст чарунок пам’яті цього ЛРР при різних тактах і значення
вихідних елементів при початкових двійкових заповненнях 111 та 100.

                                                                                                         Таблиця 2

Стан регистра Вихід№
такту а2 а1 а0 ві

0 1 1 1 –
1 0 1 1 1 ü в0
2 0 0 1 1 ï в1
3 1 0 0 1 ï в2
4 0 1 0 0 ý в3 = В
5 1 0 1 0 ï в4
6 1 1 0 1 ï в5
7 1 1 1 0 þ в6
8 0 1 1 1
9 0 0 1 1
10 1 0 0 1
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                                                                                                        Таблиця 3

Стан регистра Вихід№
такту а2 а1 а0 ві

0 1 0 0 –
1 0 1 0 0 ü в0
2 1 0 1 0 ï в1
3 1 1 0 1 ï в2
4 1 1 1 0 ý в3 = В¢
5 0 1 1 1 ï в4
6 0 0 1 1 ï в5
7 1 0 0 1 þ в6
8 0 1 0 0
9 1 0 1 0
10 1 1 0 1

Для порівняння візьмемо вихідні послідовності з b0 по b6 (використаємо дані табл. 2 і
табл. 3).

Перевіримо, чи буде лінійний рекурентний регістр, побудований на основі поліному
h(x) = x3 + x + 1 при початковому заповненні А²,  давати вихідну послідовність В².

Початкове заповнення
1 1 1 А
Å
1 0 0 А¢
0 1 1 ® А².

Отже, В Å В¢ = В².
1 1 1 0 0 1 0 В
Å
0 0 1 0 1 1 1 В¢
1 1 0 0 1 0 1 ® В².

Таким чином, ми отримали повну відповідність теорії та довели її на практиці, що
показано в табл. 4.

                                                                                                                               Таблиця 4

Стан регістра Вихід№
такту а2 а1 а0 ві

0 0 1 1 –
1 0 0 1 1 ü
2 1 0 0 1 ï
3 0 1 0 0 ï
4 1 0 1 0 ý = В²
5 1 1 0 1 ï
6 1 1 1 0 ï
7 0 1 1 1 þ
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3.2 Властивості послідовностей, які дають можливість визначити коефіцієнти
примітивного полінома та побудувати ЛРР

Властивість 3.  Якщо відомий ступінь примітивного поліному n  ,  але не відомі його
коефіцієнти, то їх можливо однозначно визначити за будь-якими 2n суміжними елементами
його вихідної послідовності.

Дійсно, якщо nib - , 1--nib , …, ib , 1+ib ,…, 2-+nib , 1-+nib  -  будь-які 2n  суміжні елементи
вихідної послідовності ЛРР, то із співвідношення (1) отримуємо систему із n лінійних
однорідних рівнянь з n невідомими:
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                         (3)

Рішення цієї системи відносно невідомих 0h , 1h ,…, 1-nh  дає поліном зворотніх зв`язків h (х),
тобто саме структуру ЛРР.

Наприклад : Нехай дано n = 5, та маємо 2n елементів вихідної послідовності:
b0b1 …     b30
0 0 0 0 1 1 0 0 1 0

Знайдемо  поліном зворотніх зв`язків на основі якого збудований ЛРР, для цього
складаємо систему з n  рівнянь з n  невідомими та вирішуємо її методом підстановки за
допомогою співвідношення (3):
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Таким чином поліном зворотніх зв`язків має вигляд: h(х) = х5 + х4 + х3 + х2 + 1.
Якщо ступінь примітивного поліному n та, відповідно, довжина ЛРР невелика,

коефіцієнти поліному зворотніх зв`язків h (х)  знаходяться легко,  бо ми маємо справу з
невеликою кількістю невідомих у співвідношенні (3). Також на спрощення рішення системи
з n  рівнянь з n  невідомими впливає кількість нулів у 2n  суміжних елементах  вихідної
послідовності. Якщо нулів більше, система рівнянь спрощується, якщо більшість одиниць у
вихідній послідовності, то система рівнянь ускладнюється.

Так повстала проблема,  яким чином вирішувати систему рівнянь при великих
значеннях ступеню примітивного поліному n, та при великій кількості одиниць у вихідній
послідовності. Вирішити цю проблему допоможе методика представлена нижче.

4. Алгоритм реалізації

Наприклад : Нехай дано n  =9, та маємо 2n елементів вихідної послідовності:
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            b0b1 …                                           b17
1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1.
Знайдемо поліном зворотніх зв`язків на основі якого збудований ЛРР, для цього

складаємо систему з n рівнянь з n  невідомими за допомогою співвідношення (3):
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             (4)

Спростимо систему рівнянь підставивши замість b0,b,…. b17 відповідні двійкові
елементи вихідної послідовності у співвідношення (4).
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                                            (5)

Отримавши спрощену систему рівнянь, перед нами повстає проблема, яким чином

вирішувати цю систему рівнянь при  великій кількості невідомих 0h , 1h ,…, 1-nh . Вирішити
цю проблему допоможе методика,  яка базується на властивості 2  ЛРР.  Тобто,  спробуємо
складати за mod 2 по два рівняння з співвідношення (5) таким чином, щоб спростити
рівняння і зменшити кількість невідомих, беручи до уваги те, що завжди, h0 = 1та hn = 1.

При складанні за mod 2 двох рівнянь однакові коефіцієнти знищуються, а залишаються
лише ті, які не повторюються.

Складаємо 4 та 5 рівняння з співвідношення (5) та отримуємо:
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Þ 104 =Å hh Þ 04 =h , бо 10 =h – завжди.

Ці дії призвели до того, що ми отримали коефіцієнт 04 =h .
Складаємо 4 та 6 рівняння з співвідношення (5) та отримуємо:

0

1

34567

05678

=ÅÅÅÅ
Å

=ÅÅÅÅ

hhhhh

hhhhh
Þ 00348 =ÅÅÅ hhhh Þ 011 38 =ÅÅÅ hh Þ 138 =Å hh .

Складаємо 6 та 8 рівняння з співвідношення (5) та отримуємо:

0

1

123457

34567

=ÅÅÅÅÅ
Å

=ÅÅÅÅ

hhhhhh

hhhhh
Þ 1126 =ÅÅ hhh .

Поки що спрощення не дало нам нових коефіцієнтів.
Складаємо 1 та 2 рівняння з співвідношення (5) та отримуємо:
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1

1

01278

01238

=ÅÅÅÅ
Å

=ÅÅÅÅ

hhhhh

hhhhh
Þ 037 =Å hh .

Складаємо 3 та 4 рівняння з співвідношення (5) та отримуємо:

1

1

05678

01678

=ÅÅÅÅ
Å

=ÅÅÅÅ

hhhhh

hhhhh
Þ 015 =Å hh .

Складаємо 7 та 9 рівняння з співвідношення (5) та отримуємо:

0

0

012346

234568

=ÅÅÅÅÅ
Å

=ÅÅÅÅÅ

hhhhhh

hhhhhh
Þ 00158 =ÅÅÅ hhhh .

Складаємо отримані результати спрощення:

0

0

0158

15

=ÅÅÅ
Å

=Å

hhhh

hh
Þ 008 =Å hh .

Оскільки 10 =h ,то також і 18 =h .
Тоді з 138 =Å hh Þ 03 =h .
Якщо 03 =h  то з 037 =Å hh Þ 07 =h .

Складаємо 6 та 7 рівняння з співвідношення (5) та отримуємо:

0

1

234568

34567

=ÅÅÅÅÅ
Å

=ÅÅÅÅ

hhhhhh

hhhhh
Þ 1278 =ÅÅ hhh Þ 02 =h

виходячи з того, що 18 =h та 07 =h .
Складаємо 2 та 3 рівняння з співвідношення (5) та отримуємо:

1

1

01678

01278

=ÅÅÅÅ
Å

=ÅÅÅÅ

hhhhh

hhhhh
Þ 026 =Å hh Þ так як 02 =h  то і 06 =h .

З рівнянь 1126 =ÅÅ hhh Þ 11 =h , а  з 015 =Å hh Þ 15 =h .
Таким чином , ми знайшли усі коефіцієнти зворотніх зв`язків ЛРР, а саме:

10 =h , 11 =h , 02 =h , 03 =h , 04 =h , 15 =h , 06 =h , 07 =h , 18 =h , 19 =h .
Тепер побудуємо сам ЛРР використовуючи отриманий поліном зворотніх зв`язків:
                                                 h(х) = х9 + х8 + х5 + х + 1.                                                      (6)
Регістр зсуву для цього поліному зворотніх зв’язків показаний на рис. 3.:

Рис.3. Регістр зсуву з зворотнім зв’язком, який відповідає
багаточлену h(х) = х9 + х8 + х5 + х + 1

В таблиці 5 наведено вміст чарунок пам’яті цього ЛРР при різних тактах  і значеннях
вихідних елементів при початковому двійковому заповненні 100001111.

 а2 а1 а0а3а4а5а6а7а8

bi
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                                                     Таблиця 5

Стан регістра Вихід№
такту а8 а7 а6 а5 а4 а3 а2 а1 а0 bі

0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 -

1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1

2 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1

3 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1

4 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1

5 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0

6 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0

7 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0

8 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0

9 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1

10 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1

11 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1

12 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1

13 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1

14 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0

15 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1

16 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0

17 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0

18 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0

6. Аналіз отриманих результатів

Як видно з табл.  5,  вихідна послідовність повністю співпадає з тією,  що була надана
для пошуку коефіцієнтів поліному зворотніх зв`язків. Таким чином, можна зробити
висновки, що представлена в цій роботі методика для знаходження невідомих 0h , 1h ,…, 1-nh
примітивного полінома n за будь-якими 2n суміжними елементами його вихідної
послідовності повністю працює та може бути використана студентами ( курсантами) під час
лабораторної роботи при проведенні первинного криптоаналізу систем шифрування
побудованих на ЛРР, в навчальних цілях.

7. Приклад використання

За даною методикою розроблені завдання для нової лабораторної роботи. Тема цієї
роботи – проведення первинного криптоаналізу, систем шифрування побудованих на ЛРР.
Лабораторна робота була проведена з групою студентів 3-го курсу. За результатами її
виконання, вона затверджена на засіданні кафедри щодо включення її в програму навчальної
дисципліни ,,Теоретичні основи криптології. ”
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8. Ефект від упровадження

Взагалі лабораторні роботи, які пов`язані з елементами первинного криптоаналізу
найпростіших методів шифрування є дуже ефективними для розвитку здібностей
абстрактного мислення при підготовці криптоаналітиків початкового рівня. Практичні
знання властивостей лінійних рекурентних регістрів та регістрових послідовностей не тільки
розширюють кругозір студентів (курсантів), але й роблять можливим моделювання ними
процесів шифрування, дають можливість використовувати отримані знання у розробці
електронних шифраторів, проведенні аналізу стійкості систем шифрування, в яких присутні
ЛРР.

Висновок

Представлена методика на практиці доводить, що використовувати ЛРР в загальному
вигляді при розробці електронних шифроутворюючих пристроїв неможливо.

ЛРР мають  негативні властивості, які треба враховувати з метою їх усунення. Проте є
наявними ряд позитивних характеристик, а саме:

– максимально велика довжина періоду;
– відсутність прихованих періодичностей;
– статистична рівномірність.
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТАКТИЧНИХ СЕНСОРНИХ МЕРЕЖ

У статті розглядаютьс  перспективи розвитку тактичних сенсорних мереж, приводитьс їх
класифікація і вимоги  які пред'являються до них. Проводиться аналіз проблем створення і розвитку.

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

Сенсорні пристрої є інтегрованою платформою, яка об'єднує можливостісенсорів
(зовнішніх датчиків, які реєструють сукупність параметрів, – акустичних, вібраційних,
радіаційних, хімічних, біологічних і.т.п) змікрокомп'ютерами, сполученими в бездротову
мережу. Це дозволяє сенсорному пристрою самостійно проводити початкову обробку даних,
вимірювання і підтримувати зв'язок ззовнішньою інформаційною системою.

Основними елементами сенсорів є: датчики для контролю зовнішнього середовища,
мікрокомп'ютер, джерело живлення і радіо приймач-передавач (малої потужності, нижче 10
мВт, що не вимагає отримання спеціального дозволу) (рис. 1).

Рис. 1 Схема взаємодії сенсорних пристроїв із зовнішнім інформаційним середовищем

Елементи сенсорної мережі є автономними, тобтомістять всередині все необхідне для
роботи. Сенсорні пристрої не вимагають зовнішнього живлення, проводів для комунікації,
сервісного обслуговування. Сенсори повинні розроблятися так, щоб споживати мінімальну
потужність,  дозволяючи функціонувати по декілька років від внутрішніх елементів
живлення. Класифікація сенсорних мереж приведена на рис. 2.

ДатчикиПриймач-передавач

Сбір даних

Розподіл
                  даних

Мірокомп'ютер Джерело живлення

цифровий сигнал

бездротові сенсори

Передавач Сервер

Робоча станція КПК Телефон Ноутбук
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Розглянемо класифікацію сенсорних мереж:
1. По мобільності
Стаціонарні і рухом сенсорні мереж:  Залежно від сфери застосування можливо

використовувати мобільні (роботи) сенсорні мережі і стаціонарні. Мобільні сенсорні мережі
є окремим випадком MANET.

2. По організації
Децентралізовані, ієрархічні і гібридні сенсорні мережі: ієрархічна організація мережі

припускає розбиття мережі на зони (кластери) з виділенням в кожній зоні головних і простих
вузлів, а також шлюзів (для зв'язку між зонами). Вона є комбінацією централізованого (у
зонах) і децентралізованого (між головними вузлами) способів управління.

На рис. 3, приведений приклад  взаємодії сенсорних мережрізної архітектури [1].
На рисунку 3 (а) представленанеієрархічна мережа однотипних відеосенсорів. Дані

сенсори здійснюють розподілену обробку даних. Передача інформації здійснюється з
використанням багатократних ретрансляцій (маршрутизацій). Один або декілька сенсорів
мають бездротовий доступ до зовнішнього шлюзу, який у свою чергу пов'язаний з іншими
мережами (дротяними, стільниковими і ін.).

На рисунку 3 (б) представлена ієрархічна кластеризована архітектура неоднотипних
сенсорів (зображена тільки одна  група). Однотипні відео-, аудіо-, і скалярні сенсори
передають дані до головного вузла ( кластеру), який відповідає за виконання
централізованої обробки даних. Головний вузол передає зібрану інформацію через зовнішній
шлюз  в концентратор пам'яті і на центральну станцію.

На рисунку 3 (в) представлена гібридна мережа з однотипними і неоднотипними
сенсорами. Кожен ярус виконує різні функціональні завдання. Обмежені ресурсом, однотипні
сенсори з низьким енергоспоживанням відповідають за виконання простіших завдань
(виявлення скалярних фізичних розмірів і т. п.), тоді як сенсорні пристрої звеликою
потужністю відповідальні за рішення комплексних задач (обробка, передача інформації і т. п.).
Зберігання і обробка даних може бути виконана розподіленим способом в кожному
різному ярусі.

Сенсорні мережі

По мобільності По організації По
середовищу
моніторингу

По  параметру
мониторингу

стаціонарні
рухомі
(роботи)

 децентралізовані
 ієрархічні
 гібридні

Наземні
Підземні
морські
повітряні

Акустичні
Хімічні
і.т.п

По сфері
застосування

Охорона здоров'я
надзвичайні ситуації
військова сфера
виробництво
сільське хозяйство
охорана
навколишнього
середовища
правоохоронні
органи
і.т.пРис. 2.  Класифікація сенсорних мереж
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Рис. 3. Приклад взаємодії сенсорних мереж різної архітектури

Переваги гібридної архітектури розглядаються в [2], де за допомогою експериментів
показано, що така архітектура пропонує значні переваги в питаннях масштабованості,
низької вартості, кращого покриття, вищих функціональних можливостей і кращої
надійності.

3. По середовищу моніторингу
Наземні, підземні, морські, повітряні. Прикладом може служити розгорнена на дні

океану ще в 60-і роки військовим агентством DARPA підводна сенсорна мережа стеження за
радянськими підводними човнами.

4. По параметру моніторингу
 Акустичні, хімічні і т. п. Залежно від середовища моніторингу в сенсорах

використовують датчики і мікрокомп'ютери, реєструючи певні параметри, (наприклад,
рівень радіації на забрудненій території).

5. По сфері застосування
Охорона здоров’я.  Медичні сенсорні мережі [3] можуть бути інтегровані з 3G

мультимедійними мережами, для забезпечення повсюдної роботи служби охорони здоров'я.
Пацієнти матимуть (імплантовані або натільні) медичні сенсори контролюючі певні
параметри такі як (температура тіла, кров 'яний тиск , пульс, кардіограма, дихальна
активність). Крім того, дистанційні медичні центри зможуть виконувати дистанційний
моніторинг своїх пацієнтів через відео- і звукові сенсори, сенсори позиціонування,
переміщення або сенсори активності, що також знаходяться на (в) тілі пацієнта.

Екологічний моніторинг. Передбачає акустичну і відеопередачу інформації, яка
повинна бути передана за короткий проміжок часу. Наприклад, масиви відеосенсорів вже
використовуються океанографами, щоб визначити мілину через технології зображення [4].

Управління виробничим процесом. Передбачає контроль якості вироблених продуктів
(деталі або закінчені продукти автоматично оглядаються  для знаходження дефекту).

Центральна
станція

шлюз

3 (а). Неієрархічна
мережа:
однотипні сенсори,
розподілена обробка
даних,
централізоване
зберігання.

3 (б). Ієрархічна
кластерізована мережа:
різнотипні сенсори,
централізована обробка
даних,
централізоване зберігання.

3 (в). Гібридна мережа:
різнотипні сенсори,
розподілена обробка
даних,
 розподілене зберігання

Концентратор
обробки

Відеосенсор

Аудіо сенсор

Высокофункціонал
ьний відеосенсор
Скалярний сенсор

Бездротовий
 шлюз
Концентратор
пам'яті
пам пам'яті

Умовні
     позначення
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Управління рухом, системи управління. Дозволять контролювати автомобільний рух у
великих містах або на  магістралях і розвернути службу, яка зможе управляти рухом для
уникнення пробок. Крім того , інтелектуальна парковочна система, що складається з
мультимедійних сенсорів [5] дозволить відшукати  вільні місця і забезпечить автоматичну
парковку, покращуючи мобільність в міських зонах. Крім того, мультимедійні сенсори
зможуть здійснювати контроль автомобільних потоків на магістралях і надавати різну
інформацію, типу середньої швидкості, кількості автомобілів і т. п., а також виявляти
порушення правил дорожнього руху і посилати інформацію в службу правопорядку,
для ідентифікації порушника, а у разі аварій для дослідження місця аварії.

Надзвичайні ситуації. При пожежі на великому складі в промисловій зоні міста
бездротова сенсорна мережа, розгорнена в будівлі, зможе передати прибулим на місце події
пожежником докладну інформацію про місцеположення джерела спалаху, характеристики
пожежі і причини його виникнення, а також про передбачувані шляхи його розповсюдження.
В результаті пожежники зможуть швидко узяти ситуацію під контроль.

Сільське господарство. Виробництво вина – заняття, що вимагає обліку величезної
кількості різноманітної інформації. На якість вина впливає безліч факторів, і досвідчені
винороби скрупульозно враховують  щонайменші нюанси, щоб добитися найкращого букета
напою. Але якщо використовувати сенсорні мережі, то можна „засівати” виноградник
бездротовими датчиками і безперервно відстежувати температуру, вологість і інші
параметри, важливі для дозрівання кожної лози. Потім можна проаналізувати, яке поєднання
погодних умов дає ту або іншу якість вина,  і надалі змішувати сік різних кетягів вже на
науковій основі.

Військова сфера.
В даний час сенсорні мережі вже існують. Деякі з них проходили "бойові"

випробування в Афганістані і Іраку, де озброєні сили США розмістили декілька тисяч
сенсорів з метою відстежування пересувань бойової техніки.  На рисункуку 4  приведений
варіант тактичної самоорганізуючої сенсорної мережі викинутої безпілотними летальними
апаратами (БЛА), яка здійснює стеження за пересуванням бойової техніки і її кількістю.

                        Рис. 4. Варіант тактичної сенсорної мережі, що самоорганізовується

Багато хто з вищезгаданих додатків вимагає перегляду концепції розвитку сенсорних
мереж, зважаючи на потребу в механізмах, передачі мультимедійного трафіка з високою
швидкістю і заданою якістю обслуговування  (QoS-Quailiti of Service) [6, 7].

Тактичні сенсорні мережі.
 Основні особливості сучасного бою, такі як розгортання на широкому фронті, бойовий

порядок великої глибини,  швидкість течії,  висока маневреність,  застосування високоточної
зброї,  глобальна система розвідки,  нові способи ведення бойових дій  дають напрям
дослідження і розвитку тактичних сенсорних мереж військового призначення.
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 В даний часшвидке зростання технологій в області телекомунікацій привело до
випереджаючого розвитку комерційних мереж, проте необхідність скорочення бюджетних
коштів на оборону вимагає впровадження цивільних технологій у військовуобласть.

 Виходячи з цього, в тактичних сенсорних мережах військового призначення необхідно
використовувати комерційні стандарти і проводити наукові розробки з урахуванням
характеристик військової інфраструктури.

 Вже зараз можна привести приклад використання локальних і міських мереж
цивільного призначення, які базуються на використанні протоколів IEEE802.11, Bluotooth і т.
п. Основні характеристики існуючих протоколів канального рівня бездротових мереж
приведені в [8]. Переваги має протокол IEEE 802.11, який після деяких модифікацій може
бути використаний в тактичних сенсорних мережах військового призначення.

Принциповою відмітною особливістю тактичних сенсорних мереж єпринцип
самоорганізації і маршрутної передачі даних. Пристрої володіють здатністюретрансляції
повідомлень за маршрутом, це дозволяє збирати інформацію про об'єкти, що перевершують
за своїми розмірами дальність радіозв'язку одного сенсора. У таких умовах, коли
розповсюдження радіохвиль можливе тільки в прямій видимості, ретрансляція єдиний спосіб
передати повідомлення по радіо на значні відстані.

Іншими важливими властивостями тактичних сенсорних мереж є самовідновлення, і
самоорганізація. Після установки елементів вони самостійно прокладають маршрути обміну
інформації і здатні корегувати їх при змінах в мережі.

Приведемо основні характеристики  тактичних сенсорних мереж.
Розмірність: сотні, тисячі (залежить від області застосування)
Принцип організації і побудови: самоорганізація мережі, комутація пакетів, кожен вузол

маршрутизатор.
Мобільність: мобільні сенсорні мережі (роботи) єокремим випадком MANET.
Тип і спосіб управлінні: ієрархічний, розподілений.
Потужність передачі терміналу: визначається типом сенсора.
Дальність зв'язку: на даному етапі сотні метрів.
Швидкість передачі:  швидкість передачі в радіоканалі залежить від відстані між

абонентами, потужності передавача і інших параметрів фізичного рівня [9].
Вимоги що пред'являються до тактичних сенсорних мереж.
Висока пропускна спроможність: мультимедійні, особливо відеопотоки, вимагають

високу пропускну спроможність, яка є на порядок вище, ніж підтримувана в даний час
сенсорними елементами. Наприклад, номінальна швидкість передачі сучасного  IEEE
802.15.4 сумісних вузлових елементів, типу Crossbow [10] MICAz або TELOSB [11] 250
кБіт/сек.

Можливість програмування: програмування і зручність перепрограмування кожного
сенсора, для виконання різних прикладних завдання.

Масштабованість: сенсорна мережа повинна швидко перебудовуватися до топології,
що зростає.

Самоорганізація мереж. Розгорнена сенсорна мережа самостійно прокладає маршрути
обміну інформації і здатна корегувати їх при змінах в  мережі.

Інтелектуальність, децентралізованість і оптимізація функцій управління
(маршрутизація, навантаження, енергозбереження, топологія, радіоресурс, безпека і т.п.)
[12].

Робота з різними видами трафіка. Сенсорні мережі повинні здійснювати обробку
різних (мова, дані, відео) мультимедійних даних, отриманих з навколишнього середовища. Це
вимагає нової архітектури для сумісної, розподіленої і обмеженої ресурсом обробки, яка
дозволить фільтрацію і відбір важливої інформації, збільшить системну масштабність,
зменшуючи передачу зайвої інформації,  узагальнюючи дані,  отримані з різних
додатків ,  різними засобами зв'язку [13].

Наявність систем позиціювання, спрямованих антен, робота в русі.
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Використання направлених антен дозволяє в сенсорних мережах збільшити
пропускну спроможність радіоканалу за рахунок просторового рознесення процесу
передачі (передачі між сусідніми вузлами не заважають один одному) і збільшити
енергетику відносно одержувача. Проте це ускладнює вирішенняпроблеми прихованого
терміналу, а також породжує нову проблему – визначення наявності сусідніх вузлів і
визначення їх місцеположення (напрями щододаного вузла). Можливим
рішеннямєзастосування у вузлах GPS-приймачів і/або періодична передача кожним
вузлом повідомленьприсутності [14].

Інтеграція з Інтернет (IP) архітектурою. Необхідно  щоб майбутні сенсорні мережі
були віддалено доступні з Інтернету і інтегровані з конструкцією IP.

Протена даний момент характеристики сенсорних мережвиключають таку можливістьі
рекомендують використання на прикладному рівні міжмережевих інтерфейсів або
оверлейнеров IP-мере як кращих методів для об'єднання  сенсорних мереж і Інтернету [15].

Гнучка архітектура, для підтримки різних додаткі. Архітектура сенсорної мережі
повинна підтримувати різні, незалежні додатки з різними технічними вимогами. Необхідно
розробити гнучку, ієрархічну архітектуру, яка  об’єднає  всі ці технічні вимоги  в одній
інфраструктурі.

Достоїнства.
Низька вартість сенсорного елемента. На 2010 рік орієнтовно 0,2 долара.
Швидке розгортання. Новий абонент може бути підключений до сенсорної мережіза

декілька хвилин замість місяців, необхідних для побудови нової кабельної мережі.
Відсутність необхідності в  обслуговуванні. Після установки сенсорний елемент

здатний пропрацювати декілька років без заміни елемента живлення.
Інтелектуальність. При включенні точки доступу, вона автоматично  виявляє інші

точки доступу і «з'ясовує» свою роль в мережі. Це виключає необхідність ручного
адміністрування мережі і грає важливу роль для оперативного розгортання устаткування.

Відмовостійкість і живучість в жорстких умовах експлуатації. Особливість сенсорної
мережі полягає у відсутності центрального управляючого пристрою, можливості
самоорганізації і само адаптації, відповідно до параметрів середовища,  що змінюється.

Велике покриття. Завдяки багатострибкої маршрутизації, непотрібна наявність
прямого зв'язку між абонентами і базовою станцією.

Проблеми створення і розвитку.
На даному етапі існує ряд труднощів  для побудови тактичних сенсорних мереж.

Необхідно вирішити ряднаукових завдань (маршрутизація, управління потужністю,
управління топологією, управління енергоресурсом, безпека, забезпечення заданої якості
передачі і т. п.) при обмеженнях ресурсу радіотерміналу (місткість пам'яті, продуктивність
процесу, місткість батареї).

Канальний рівень. Детальний факторний аналіз, проведений в [16], показав, що:
1. Ефективність методу доступу в сенсорних мережах залежить не тількивід вхідного

навантаження, а також від мобільності вузлів, використовуваного методу маршрутизації
[17] і поточної топології мережі.

2. Неіснує єдиного методу доступу (або комбінації метод доступу/метод
маршрутизації), що забезпечують ефективне функціонування мережі за різних умов.

Таким чином,  єдиного методу доступу,  що задовольняє всім вимогам неіснує.  Вибір
(синтез) необхідного методу доступу не можна розглядати ізольовано від інших рівнів
еталонної моделі взаємодії відкритихсистем. Він визначатиметься параметрами сенсорної
мережі (розмірністю, мобільністю, оснащеністю вузлів, обладнанням позиціювання,
спрямованими антенами і ін.), параметрами інформаційного навантаження і вимогами до її
передачі, а також ухваленими рішеннями на інших рівнях.
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Застосування конкретного методу доступу визначатиметься поточною
метоюуправління мережею, її станом і ухваленими рішеннями на інших рівнях еталонної
моделі. Для ухвалення рішення по використанню конкретного методу (в умовах відсутності
повної інформації про стан мережі) доцільно використовувати методи нечіткого
ситуативного управління [18].

Мережевий рівень (маршрутизація). Методи маршрутизації (ММ), вживані в
стаціонарних мережах зв'язку [19], орієнтовані на статичну мережеву топологію і
неефективні в сенсорних мережах. За останні декілька років для використання в сенсорних
мережах  запропонована значна кількість ММ [20, 21]. Проте постійний технологічний
прогрес в області мікроелектроніки, необхідність надання нових послуг і нові сфери
застосування сенсорних мереж викликають необхідність розробки нових ефективних методів
маршрутизації.

Транспортний рівень. Основною проблемою управління навантаженням на
транспортному рівні є втрата пакетів. Проте, у відмінності від проводових мереж передачі
даних, в  яких втрата пакетів може відбуватися, в основному, через локальні перевантаження
на окремих вузлах мережі, в бездротових мережах існує  багато причин втрати пакетів, через
які стандартний протокол транспортного рівня ТСР втрачає свою ефективність. Серед  них
втрата пакетів даних через мобільність абонентів мережі, що у свою чергу приводитьдо
обриву каналу між абонентами,  зміни маршруту передачі,  повторній передачі великої
кількості пакетів, обмежена ширина смуги пропускання, затримки  при доступі до каналу,
велика кількість помилок в каналі [22].

Аналіз приведений в [23] показав що: зараз існує багато робіт з адаптації протоколу
ТСР для використання в мобільних мережах, проте вони, в основному, враховують
тількиокремі особливості бездротового середовища (C3TCP, TCP-MEDX), або вимагають
істотної модернізації мережевогоустаткування, яке успішно використовується в даний час
(ТСР Vegas). Тому для ефективного функціонування протоколів транспортного рівня
необхідно розробити механізм, який би враховував всі перераховані особливості бездротових
мереж і давав можливість чітко і точно визначити причину втрати пакетів (унаслідок
перевантажень, або помилок в мережі).

Якість обслуговування (QoS, Quality of Serviceы). Термін QoS припускає набір
параметрів (пропускна спроможність, затримка доставки пакетів і її варіація та інші) для
певного потоку даних [24].

У Інтернет модель QoS визначена трьома основними рівнями сервісу [24]: сервіс "без
гарантії доставки" (Best-effort service), диференційований сервіс – певному класу трафіка
віддається перевага при обслуговуванні, гарантований сервіс – повне (абсолютне)
резервування мережевих ресурсів для трафіка певного класу. У той же час особливості
сенсорних мереж визначають наступні основні вимоги до QoS-методів управління:
забезпечення параметрів інформаційного обміну відповідно до типу трафіка;
децентралізованість і розподіленість функціонування; нечутливість до втрати частини
пакетів і можливої відсутності точних значень QoS-параметрів; можливість адаптації до
поточної ситуації в мережі; мінімізація витрати обчислювальних і мережевих ресурсів. Тому
вживані QoS-моделі в стаціонарних мережах не можна застосовувати в сенсорних мережах,
виходячи з їх особливостей. На сьогоднішній день для сенсорних мереж запропоновано ряд
QoS-моделей управління [25]: INSIGNIA, FQMM (Flexible QOS Model for MANETs), iMAQ
(Integrated MANET QOS), SWAN (Service Differentional in Wireless Ad hoc Networks), 2LQoS
(Two-Layer QOS) та ін. Проте вони передбачають управління якістю на певному рівні
еталонної моделі взаємодії відкритих систем (ЕМ ВОС) і реалізують прості алгоритми
адаптації і резервування ресурсів вузлів (каналів) до різного типу трафіка.

Фізичний рівень. Необхідна адаптація до швидких змін параметрів радіоканалу.
Сенсорні мережі повинні відповідати наступним характеристикам: мобільність (підтримання
частоти і адаптації до загасання каналу на фізичному рівні); адаптація каналу з
використанням кодів, що корегують; зміна потужності передачі (з метою мінімізації
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перешкод, мінімізації затримки, максимізації пропускної спроможності та ін.).
Безпека. Забезпечення безпеки на канальному рівні здійснюється аутентифікацією і

шифруванням. Необхідно відзначити, що існуючі механізми безпеки в провідних
(стільникових) мережах зв'язку єцентралізованими і тому неприйнятні для МР. В цілому,
вирішення проблеми безпеки передачі інформації в МР вимагає окремого розгляду і
виходить за рамки даної статті [26].

Енергозбереження. Методам продовження терміну служби в сенсорних пристроях
відводиться особлива роль. Ці методи включають оптимізацію апаратного забезпечення
(оптимізація напруги, тактової частоти), режими «сон», що підтримують електронну
апаратуру в пасивному режимі більшість часу, і розробку енергетичних протоколів для
сенсорних систем передачі. Крім того, енергозберігаючі методи, що здатні отримувати
енергію з навколишнього середовища, представляють іншу важливу область дослідження в
сенсорних мережах.
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ІМІТАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ КРИПТОГРАФІЧНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ

1. Призначення
В плануванні та проведенні політики інформаційної безпеки одним із найбільш

доступних і поширених напрямків є використання криптографічних перетворень.
Криптографічне перетворення – перетворення даних, яке полягає в їх шифруванні,
вироблення імітовставки або цифрового підпису [1]. При виборі тих чи інших
криптографічних засобів перетворення (криптографічних систем (алгоритмів)) виникає
питання аналізу їх ефективності, криптографічної стійкості та достатньої швидкодії
процедур перетворень.

В криптографії під стійкістю прийнято розуміти властивість криптографічного
перетворення, що визначає його спроможність протистояти всім можливим методам
криптоаналізу (тобто математичним методам відновлення ключових даних або відрізків
відкритого тексту). При цьому криптографічне перетворення вважається стійким лише тоді,
коли безперечно доведена неможливість його дешифрування (тобто успішного застосування
будь-якого методу криптоаналізу за прийнятний для порушника час) при певному комплексі
організаційно-технічного забезпечення інформаційних систем.

В більшості практичних задач щодо вибору криптографічних алгоритмів особливий
інтерес представляють не тільки кількісні показники їх ефективності, а і функціонування
(поведінки – відтворення динамічних властивостей) при різних критичних умовах – завадах,
загрозах, атаках тощо. Враховуючи складність проведення досліджень даного напрямку
широкого розповсюдження набуває використання математичних, статистичних, експертних
та імітаційних моделей, що полегшує проведення обчислювального експерименту [3,8].
Найбільш потужним і універсальним методом дослідження інформаційних систем
управління різного призначення при виконанні як структурованих, так і неструктурованих
(частково структурованих) завдань є імітаційне моделювання [3,6,7]. При імітаційному
моделюванні вибрана математична модель об’єкта, що досліджується, відтворює алгоритм
(логіку) його функціонування в часі при різноманітних співвідношеннях параметрів системи
і навколишніх умов. Заміна реального об’єкта його моделлю забезпечує всебічне вивчення
властивостей об’єкта шляхом дослідження властивостей моделі при одночасному зменшенні
витрат ресурсу і часу на дослідження. За останні часи найбільш розвиненим і потужним
програмним комплексом прикладного  характеру  являється  математична  система MATLAB
[4]. Програмний комплекс MATLAB складається з наступних компонентів: MATLAB – ядро
комплексу, реалізує широкий спектр математичних методів, засобів візуалізації даних і
допоміжних засобів; Simulink – професійний "тулбокс" (toolbox (англ.) – набір інструментів),
призначений для моделювання систем управління різного призначення; набір "тулбоксів" –
спеціалізують MATLAB для виконання спеціальних функцій: оптимізації, синтезу систем,
нечіткої логіки, нейронних мереж й ін. Але незважаючи на досить великі можливості і
універсальність, побудова необхідних моделей певної прикладної області вимагає
відповідного настроювання на конкретне завдання. Тому для дослідження конкретного
об’єкту (криптографічних перетворень та їх процесів) інформаційної системи більш
доцільним є використання власної бібліотеки блоків (модулів), яка включає як стандартні
(штатні) компоненти пакету MATLAB, так і нові, власно створені.

2. Початкові дані
Математичний апарат криптографічних перетворень є досить обширним як по

обчислювальній складності, так і по реалізації.
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Основними методами криптографічних перетворень є: методи підстановки; методи
перестановки; методи гамування; методи аналітичних перетворень. Вони можуть
застосовуватись як окремо, так і комбіновано.

Математичними операціями щодо реалізації даних методів є: додавання за різними
модулями, множення, зведення до ступеню, приведення до модуля, циклічний зсув та ін. [9].

3. Обмеження
Для забезпечення адекватності моделі криптографічної системи необхідно, щоб вона

володіла необхідними властивостями [2, 3]: динамічністю, тобто здатністю до врахування
фактору часу до функціонування самої системи;  розмірністю,  тобто здатністю до опису
процесу перетворень з врахуванням багатьох взаємопов’язаних змінних; невизначеністю,
тобто можливістю врахування ймовірної поведінки системи; факторністю, тобто здатністю
до врахування багатьох чисельних факторів що впливають на функціонування реальної
криптографічної системи. Зрозуміло, що для виконання вказаних вимог при визначенні
структури бібліотеки для побуди імітаційної моделі криптографічної системи необхідно
дотримуватись відповідних принципів і вимог теорії моделювання: інформаційної
достатності, здійсненності, множини моделей, агрегатування, параметризації. Принцип
інформаційної достатності. Існує деякий критичний рівень апріорних зведень про систему,
при досягненні якого може бути побудована її адекватна модель. Тобто при повній
відсутності інформації про систему побудова її моделі неможлива, а при наявності повної
інформації її моделювання позбавлено сенсу. Принцип здійсненності. Модель, що
створюється, повинна забезпечувати досягнення поставленої мети дослідження з
ймовірністю, що суттєво відрізняється від нуля, і за кінцевий термін. Тобто модель
вважається здійсненою, якщо виконуються обидві умови. Принцип множини моделей
являється ключовим. Для достатньо повного дослідження необхідно мати декілька моделей,
які дозволяють з різних сторін і з різним ступенем деталізації відображати процес, що
розглядається. Принцип агрегатування означає, що складну систему можна представити як
таку, що складається з окремих підсистем (агрегатів), і відповідно, її модель складається з
моделей нижчого рівня (підсистем). Відповідно до принципу параметризації система, що
моделюється характеризується певним набором параметрів відносно ізольованих підсистем.
Такі підсистеми в моделі можна замінювати їх числовими значеннями. Це дозволяє
скоротити обсяг і тривалість моделювання.

4. Опис апарату моделювання
Для створення нової бібліотеки необхідно:
1) У будь-якому вікні Simulink (блок-діаграми або одного з існуючих розділів

бібліотеки) вибрати в розділі File команду New Library.
2) У порожнє вікно, що відкрилося, помістити (у довільному порядку) необхідні блоки,

у тому числі, можливо, масковані підсистеми «власного виробництва».
3) Виділити у вікні створюваної бібліотеки ті блоки, що були узяті з існуючих

бібліотек; у розділі Edit цього ж вікна вибрати (і виконати) команду Break Library Link —
«розірвати зв’язок з бібліотекою»; у результаті її виконання копії бібліотечних блоків стають
«власністю»  нової бібліотеки (і її творця);  це,  у свою чергу,  приводить до трьох важливих
наслідків: стає доступної команда Look Under Mask, що дозволяє коректувати блок-діаграму
(«зміст») відповідних блоків; стає доступною команда Edit Mask, що дає можливість
змінювати маску блоків, включених у бібліотеку; блоки S-моделей, створюваних за
допомогою нової бібліотеки, будуть "зв’язані" тільки з нею.

Варто мати на увазі,  що блоки,  що входять до складу основної бібліотеки Simulink,
поділяються на два види: «базові» і «похідні»; «базові» блоки включені у виді програмного
коду до складу ядра Simulink і їхнє редагування практично неможливе без застосування
«хакерських» засобів; команда Break Library Link для цих блоків незастосовна; «похідні»
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блоки являють собою масковані підсистеми і можуть бути змінені описаним вище
способом.

4) Зберегти створену бібліотеку на диску за допомогою команди Save as...; бібліотеки
блоків, як і S-моделі, зберігаються у файлах з розширенням .mdl.

При наступних відкриттях вікна нової бібліотеки (як і для всіх інших бібліотек
Simulink) стає доступною команда UnlockLibrary (Відкрити бібліотеку), що входить у розділ
Edit меню користувача. У результаті її виконання бібліотека стає доступною для редагування
(виключення блоків, що були, і додавання нових, зміни форматів блоків і т. ін.). При
«відкритті» бібліотеки команда Unlock Library заміняється повідомленням "LibraryUnlocked"
(Бібліотека відкрита).  У такому стані вона залишається доти,  поки не буде закрите вікно
відповідного mdl-файлу.

MATLAB/Simulink надає можливість створювати «структуровані» бібліотеки, тобто
складаються з декількох розділів (подібно основній бібліотеці Simulink). Розділ бібліотеки
створюється на основі блоку Subsystem. Як і при створенні звичайних підсистем, мається два
способи формування розділів бібліотеки: за допомогою команди Create Subsystem (для цього
у вікні бібліотеки повинне бути виділено не менш двох блоків); шляхом копіювання у вікно
бібліотеки блоку Subsystem з розділу Connections. В обох випадках знову створюваній
підсистемі автоматично привласнюється статус «бібліотеки», про що говорить відповідний
заголовок її вікна.

Як приклад можливості вищеприведеного підходу щодо дослідження інформаційних
об’єктів шляхом моделювання розроблена бібліотека для таких складових інформаційної
системи управління як засоби криптографічного захисту – бібліотека Cryptography.

Бібліотека Cryptography призначена для побудови і дослідження моделей систем і
алгоритмів криптографічних перетворень інформації. До складу бібліотеки входять наступні
розділи: Sources Data - джерела даних; Logical Operator -  логічні оператори; Systems -
підсистеми і зв’язки; Encryptions - методи шифрування; Sinks Data - засоби відображення
даних.

Розділ Sources Data призначений для формування бітових повідомлень і випадкових
чисел, які застосовують в якості вхідних даних при дослідженні моделей. До складу розділу
входять наступні блоки: бітові константи; бітові вектори заданої розмірності; бітові модулі
(матриці) заданої розмірності (наприклад, 4х8 або 8х8); генератори випадкових чисел;
перетворювачі даних у двійкову форму; вводу вихідних даних з файлів.

Розділ Logical Operator призначений для здійснення логічної обробки даних, що
використовуються при моделюванні. Розділ включає набір блоків основних логічних
операцій, а також відповідні оператори відношення. Кількість аргументів логічної операції
встановлюється шляхом настроювання параметра Number of input ports.

Розділ Systems призначений для створення підсистем і відповідних зв’язків між ними.
Розділ включає: блоки In (вхідний порт) і Out (вихідний порт); блоки From і Goto, що
забезпечують обмін даними між різними компонентами створеної моделі; блок Subsystem,
який дозволяє створювати ієрархічні системи і згруповувати окремі блоки в один блок;
блоки Mux (мультіплексор) і Demux (демультіплексор), призначені відповідно для
перетворення декількох вхідних величин в один лінійний вектор і зворотного перетворення;
блоки Flip Flop, які забезпечують моделювання роботи основних типів тригерів.
Розділ Encryptions призначений для моделювання основних методів шифрування. До
цього розділу входять блоки перестановок, підстановок, складання по 2 і 232.
Розділ Sinks Data призначений для відображення результатів моделювання. До його складу
входять осцилограф, дисплей і блоки виводу даних в файли.

Побудовані за допомогою блоків бібліотеки Cryptography моделі і результати
моделювання приведені на рис. 2, 4-7.
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5. Приклад використання
Як приклад застосування можливостей створеної бібліотеки Cryptography проведено

моделювання основних етапів перетворення даних в алгоритмі DES (рис.1).

Рис.1. Узагальнена схема одного блоку шифрування в алгоритмі DES

На рис.2 представлені результати імітаційного моделювання матриць початкової та
кінцевої перестановок, які відображаються на дисплеях 1-4.

Рис.2. Імітаційне моделювання матриць початкової та кінцевої
перестановок в алгоритмі DES
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64-х бітна послідовність формується за допомогою блоків Subsystem 1 і Subsystem 2.
Перетворення ІР здійснюється за допомогою блоків Selector 32 R i Selector 32 L таким чином,
що 58-й біт становиться 1-м бітом,  50-й біт -  2-м бітом і т.д.  (Display 1, Display 2).
Аналогічним способом здійснюється зворотна перестановка ІР-1 (Display 3, Display 4). На
відповідних контрольних дисплеях відображаються перші 10 біт послідовностей, які
займають нові місця згідно матриць перетворення, а саме 2-й і 10-й та 1-й і 9-й для
перетворення ІР і 8-й та 4-й для перетворення ІР-1.

Структурна схема одного циклу шифрування, що відповідає обробці правої частини (R)
32-х бітової послідовності, показана на рис.3.

Рис. 3. Структурна схема одного циклу перетворення

Імітаційна модель одного циклу перетворення алгоритму DES представлена на рис.4.

Рис. 4. Імітаційна модель одного циклу перетворення алгоритму DES
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В імітаційній моделі (рис.4) джерелом 32-х бітової послідовності є блок чотирьох
десяткових чисел (53, 13, 36 і 139), кожне з яких спочатку  відокремлюється за допомогою
блока Demux (демультиплексора), перетворюється в 8-ми розрядний двійковий код і далі
об’єднується в 32-х бітовий рядок за допомогою блока Мux (мультиплексора). Як приклад,
перший байт послідовності 00110101, що відповідає числу 53, контролюється дисплеями R i
R (8 біт).

Функція розширення Е в алгоритмі DES представляє собою підсистему, яка виконує
розширення з 32-х біт до 48-ми (рис.5). На Display 32 показані перші дванадцять бітів вхідної
32-х бітової послідовності, а на Display 48 -  перші дванадцять бітів вихідної 48-ми бітової
послідовності: 32-й біт і біти з 1-го по 5-й першого рядка та біти з 4-го по 9-й другого рядка
функції розширення. Функція розширення реалізується за допомогою блока Selector, схема
з’єднань задається в вікні Block Parameters.  Отриманий результат складається по модулю 2
(операція XOR) з поточним значенням 48-ми бітного ключа (підсистема Ключ (48 біт) і потім
розбивається на вісім 6-ти бітових блоків (рядків) за допомогою блоків Selector 1- Selector 8.
Далі здійснюється ітераційний процес шифрування, що складається з 16-ти циклів.

Рис. 5. Модель функції розширення E алгоритму DES

Модель функції одного циклу шифрування S1 представлена на рис.6. Її аргументами є
розширена до 48 біт послідовність R та 48-бітовий ключ. Модель використовує перші шість
бітів, з яких  1-й і 6-й визначають номер рядку, а 2-5-й – номер стовпчика. Таким чином
вхідні дані замінюються на вихідні, що відповідають певним клітинкам таблиці S.
Наприклад, при вхідному коді 011011 номер рядку буде становити 01, тобто відповідати
десятковій цифрі 1,  а номер стовпчика  1101 -  десятковій цифрі 13.  У відповідній клітинці
таблиці S1 знаходиться число 510 = 01012. Далі виконується конкатенація всіх 8-ми бітових
послідовностей, що поступають з функцій S1- S8.
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Рис. 6. Функція перетворення S1 алгоритму DES

Ще одним прикладом застосування бібліотеки Cryptography є імітаційне моделювання
псевдовипадкових послідовностей на основі лінійних рекурентних регістрів зсуву, які
знаходять широке розповсюдження при реалізації алгоритмів шифрування. Модель такого 8-
ми розрядного генератора Фібоначчі [5] приведена на рис. 7.

Рис. 7. Імітаційна модель генератора Фібоначчі
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В якості генератора тактових імпульсів використовується блок Pulse Generator.
Безпосередньо регістр виконаний на D-тригерах і блоках Unit Delay; третій, п’ятий, сьомий і
восьмий розряди регістра з’єднані між собою через суматор по модулю 2 (XOR). Сформована
послідовність виводиться на екран  осцилографа Scope. Цілком зрозуміло, що таким чином
можна моделювати роботу більш складних генераторів, що мають розрядність 64 і більше.
При цьому окремі складові генератора доцільно представляти відповідними субсистемами по
вісім-шістнадцять розрядів генератора в кожній.

6. Ефект від упровадження
Розробка подібних імітаційних моделей дозволяє проводити дослідження статичних і

динамічних властивостей різних алгоритмів шифрування як в цілому, так і окремих їх
частин, визначати їх ефективність і стійкість. Отримані результати можуть бути використані
в науково-дослідних розробках і навчальному процесі.
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ВИЗНАЧЕННЯ ЧИСЛА ПОШКОДЖЕНИХ
КОНСТРУКТИВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ПРИ ДЕФЕКТАЦІЇ ОБЛАДНАННЯ СИСТЕМ

ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ

В статті формалізований порядок розрахунку числа несправних блоків та типових елементів заміни у
пошкодженому обладнанні систем захисту інформації за результатами дефектації на основі отриманих
аналітичних виразів.

Вступ

При пошкодженнях обладнання систем захисту інформації (ОСЗІ) внаслідок
порушення правил експлуатації, стихійного лиха, аварій і катастроф виникає необхідність
відновлення його працездатності з мінімальними трудовитратами. Обов’язковим елементом
цього процесу є дефектація ОСЗІ,  яка виконується з метою визначення виду і місця
проведення ремонту на основі встановлення реального технічного стану [1, 2]. Процес
дефектації недостатньо формалізований і ступінь пошкодження ОСЗІ визначається за
сукупністю ознак, що призводить до суб’єктивних помилок. Визначення числа пошкоджених
конструктивних елементів ОСЗІ (блоків та типових елементів заміни (ТЕЗ),  що входять до
них) необхідно для обґрунтованого вибору діагностичних процедур в процесі наступного
ремонту. Ця задача вирішується в даній статті для найгіршого з позицій діагностування
випадку – рівномірного розподілу дефектів у об’єкті, що ремонтується.

Основна частина

Конструктивно ОСЗІ може підрозділятись на електрорадіоелементи (ЕРЕ), тези та
блоки. Ступінь пошкодження ОСЗІ (S) дорівнює відношенню числа несправних ЕРЕ (Q) до
їх загальної кількості (L) в об’єкті. Орієнтовно значення S визначається в ході попередньої
дефектації на місці пошкодження ОСЗІ за участю спеціалістів ремонтних органів і
уточнюється при повній дефектації після доставки в ремонтний орган з розбиранням виробу
на конструктивні елементи. Процес дефектації здійснюється зовнішнім оглядом з усуненням
несправностей по мері їх виявлення. Після дефектації ОСЗІ містить

Q = SL (1 – ρ)

прихованих дефектів, де ρ – доля дефектов, виявлених при дефектації.
З врахуванням попередніх зауважень число пошкоджених підмножин елементів об’єкта

(Nп) лінійно залежить від їх розмірності (l) [3], яка може змінюватися від одиниці (ЕРЕ) до L
(моноблочна конструкція):

Nп = al + b. (1)

Значення коефіцієнтів a і b знаходяться підстановкою граничних умов:
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В результаті розв’язання системи лінійних рівнянь отримуємо:
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Підставляючи (2) и (3) в (1), в решті отримуємо:
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Конструктивно ОСЗІ може підрозділятись на M блоків і E ТЕЗів. При рівнозначних
конструктивних елементах після дефектації ОСЗІ буде містити B несправних блоків і
D несправних ТЭЗів (рис.1):
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де бlLM = , тlLE = , бl  – число ЕРЕ в блоці, lт – число ЕРЕ в ТЕЗі.

Оскільки в залежності від ступеня пошкодження виробу блоки і ТЕЗі можуть містити
кратні дефекти, то [3]:
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Виконуючи (6), з (4) і (5) отримуємо умови пошкодження всіх блоків (М = В) і ТЕЗів
(Е = D) в них (наявність в кожному конструктивному елементі по одному дефекту):

Nп
L> E³ M ³ 1

B

1

0 1 lm lб

LРис. 1 – Залежність числа пошкоджених підмножин
елементів об’єкта (Nп) від їх розмірності (l)

l
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Реально ОСЗІ складається із рівновеликих блоків і ТЕЗів. Очевидно, що ймовірність
пошкодження конструктивної одиниці пропорційна числу ЕРЕ, що входить до неї, тому
крупні блоки можуть містити кратні дефекти, а значна частина дрібних за рахунок
концентрації дефектів в крупних буде справна. В цьому випадку при прогнозуванні числа
пошкоджених конструктивних одиниць ОСЗІ попередньо необхідно здійснити їх ранжировку
в порядку зменшення числа елементів:

lбi ³  lбi+1; i = ;,1 M  lтj ³  lтj+1; j = .,1 E

Обчислення числа пошкоджених конструктивних одиниць виконується за алгоритмами
рис. 2 і рис. 3 з округленням результату в більшу сторону до вичерпання прогнозованого
числа дефектів.

Рис. 2. Алгоритм обчислення числа пошкоджених блоків
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Значення В і D обчислюють за виразами:
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Прогнозоване число несправних ТЕЗів у блоці обчислюється з алгоритму рис. 4, де Qбi
– число дефектів в блоці i, Qтj – число дефектів в ТЕЗі j, Qтij – число дефектів в ТЕЗі j блока
i, ni – число ТЕЗів в блоці i, Di – число несправних ТЕЗів в блоці i.
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Рис. 3. Алгоритм обчислення числа пошкоджених ТЕЗів
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Висновки
1. В статті отримані аналітичні вирази і формалізований порядок розрахунку числа

несправних блоків і ТЕЗів у пошкодженому ОСЗІ з прогнозом кратності дефектів в них за
результатами дефектації.

2. Отримані результати доцільно використовувати при розробці діагностичного
забезпечення ОСЗІ з аварійними пошкодженнями.
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МОДЕЛЬ ПРОБЛЕМНО-ОРІЄНТОВАНОЇ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ СИСТЕМИ
РОЗПІЗНАВАННЯ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ЗАСОБІВ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ

В даній статті розглядається підхід до побудови проблемно-орієнтованих інтелектуальних систем
розпізнавання технічного стану засобів телекомунікацій, що є актуальним питанням в умовах стрімкого
розвитку інформаційно-телекомунікаційних технологій, їх швидкого прогресу, різноманітності типів та
розгалуженості мереж, зростаючого попиту споживачів на нові послуги та підвищення вимог до їх якості,
конкуренції операторів на ринку телекомунікацій.

В умовах стрімкого розвитку телекомунікаційних та інформаційних технологій, їх
швидкого прогресу та конвергенції, різноманітності типів і розгалуженості мереж,
зростаючого попиту споживачів на нові послуги та підвищення вимог до їх якості,
конкуренції операторів на ринку телекомунікацій тощо, виникають усе нові й нові завдання,
пов’язані з функціонуванням та управлінням телекомунікаційними мережами, тому, знайти
правильний підхід до організації процесу діагностування телекомунікаційної мережі завжди
було питанням актуальним.

Процедура розпізнавання, яка базується на математичному апараті теорії прийняття
рішень про технічний стан об’єкта контролю (ОК), і задачі розпізнавання є, власне, кажучи,
дискретним аналогом задач пошуку оптимальних рішень. До них відноситься широке коло
задач, у яких по деякій дуже різнорідній, неповній, нечіткій, суперечливій інформації
потрібно установити фіксований набір властивостей (діагностичних признаків) об’єктів
зовнішнього середовища, що дозволяють віднести їх до певного класу [1].

Принципово новий підхід до побудови систем розпізнавання технічного стану, що
функціонують в умовах неточної й суперечливої інформації, полягає в застосуванні
інтелектуальних систем. На відміну від експертних систем, у яких використовується досвід
(інтелект) спеціалістів (експертів), інтелектуальні системи, як відомо, мають здатність до
навчання й самонавчання (використовують власні знання й досвід) [2].

До категорії інтелектуальних систем відносяться нейромережеві системи (НМС), що
моделюють своєю структурою й принципами функціонування діяльність нейронних
структур людського мозку. Ці моделі представляють інформацію за допомогою мереж із
зв’язаних між собою вузлів і є адаптивними в тому розумінні,  що їхнє функціонування
здійснюється без будь-якої зовнішньої програми, їхні вузли й зв’язки є активними
рецептивними елементами. Крім того, НМС виявляють глобальне системне поводження,
обумовлене одночасними локальними взаємодіями, що відбуваються паралельно між
численними елементами мережі [3].

Рішення задачі визначення технічного стану можна представити як проблему пошуку
дефекту, де безліч можливих шляхів досягнення мети являє собою простір станів, сукупність
гілок дерева.  Пошук рішень у просторі станів є послідовністю дій особи,  яка приймає
рішення.  При цьому дерево пошуку дефекту може бути перетворене в дерево рішень.  Для
невеликих просторів станів найбільш простим і надійним методом є метод перебору. Для
великих просторів станів і складних пошукових задач методи перебору недоцільні тому, що
сильно зростає число вершин у дереві рішень. При цьому задача полягає в тім, щоб
підключити механізм спрощення, аналогічно людському мозку.

Методи пошуку рішень у системах штучного інтелекту можуть бути засновані на
евристичній інформації, досвіді, здоровому глузді та інтуїції особи, яка приймає рішення.
При цьому відкриті вершини дерева пошуку рішень прагнуть упорядкувати таким чином,
щоб процес пошуку поширювався в найбільш перспективних напрямках [4].

У процесі експлуатації засоби телекомунікаційних систем знаходяться в динаміці,
тобто, є складною діагностичною системою а її технічний стан постійно змінюється в часі.
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Складний функціональний зв’язок параметрів виявляється в тому, що зміна значення будь-
якого параметра може бути викликана цілим рядом причин. Це робить практично
неможливим використання будь-якої чіткої моделі, що адекватно описує всі діагностичні
властивості об’єкта в цілому.  Недоліком звичайного графового представлення є
неможливість вичерпного опису такою моделлю всього різноманіття діагнозів, що належать
різним класам дефектів.  Складність рішення діагностичної задачі ще більш збільшується
ймовірним характером появи дефекту, причому, статистична інформація найчастіше
відсутня. Тому традиційні методи розпізнавання, засновані на використовуванні апріорних
статистичних даних неможливі. У результаті останніх досліджень в області технічної
діагностики все більше авторів схильні до застосування нечіткої моделі об’єкта
діагностування, що дозволяє побудувати опис зв’язків між різними комбінаціями симптомів і
діагнозами на основі ймовірносних відносин, модель при цьому стає не графом, а
нейромережою (НМ) [5].

Аналіз особливостей вирішення задач розпізнавання технічного стану електронних
засобів телекомунікацій і представлення діагностичної моделі у вигляді нейромережових
ансамблів дозволяє сформулювати загальні вимоги до інтелектуальних систем
розпізнавання, які обумовлюють принципи їх побудови:

–  НМ повинна бути орієнтована на рішення конкретної задачі.  Вимога проблемної
орієнтації НМ приводить до реалізації принципу адекватності її структури та зовнішнього
середовища, тобто, можливості гнучкої структурної і функціональної перебудови її. Цим
обумовлюється найважливіша властивість НМ – адаптивність до змін зовнішнього
середовища;

– початкова структуризація НМ повинна проводитися методами формального синтезу,
за допомогою яких визначається оптимальна структура НМ, що включає кількість нейронних
шарів і нейронних ансамблів, кількість нейроподібних елементів в кожному шарі, наявність
детермінованих зв’язків між ними і початкові вагові коефіцієнти;

– проявляти властивості асоціативності, тобто, здатність НМ відновлювати
інформацію, що зберігається в ній, за наявною частковою (фрагментарною) інформацією;

– здібність НМ до навчання і самонавчання, що є основною її „інтелектуальної”
властивості й дозволяє здійснювати функціонування без жорстких зовнішніх програм. Ця
властивість НМ визначає можливість її параметричної адаптації до задач, які вирішуються;

– необхідність рішення задач розпізнавання в масштабі часу близькому до реального.
Ця вимога досягається шляхом реалізації принципу паралельності обробки інформації, що
приводить до різкого підвищення швидкодії НМ [3,4].

Структура НМС технічного діагностування містить m-нейронних ансамблів (шарів), які
визначаються кількістю класів технічних станів, що розпізнаються. Клас технічних станів
відповідає нейронному шару, а число класів визначається глибиною пошуку дефекту, тобто,
структурним елементом, що підлягає заміні (рис. 1).

Так як засоби телекомунікацій містять безліч можливих дефектів,  що приводять до
неправильного функціонування
структурного елемента і
телекомунікаційної мережі у цілому,
простір технічних станів породжує
нейронний ансамбль статистичним
описом класу через імовірний
діагностичний портрет (імовірну
діагностичну матрицю). Таким чином,
кількість шарів у структурі буде
визначатися кількістю класів, тобто,
кількістю структурних елементів, що
підлягають заміні.
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Рис. 1. Структура нейромережової системи технічного діагностування
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(нейронів) у шарі, визначається обсягом статистичної вибірки. При цьому великі статистичні
вибірки збільшують розмірність простору технічних станів, представлених діагностичним
портретом (набором симптомів),  а малі не дозволяють однозначно зв’язати симптоми з
діагнозом. Оптимальним буде діагностичний портрет, що дозволяє одержати необхідний
обсяг діагностичної інформації. При цьому обсяг статистичної вибірки буде визначатися
кількістю контрольних точок об’єкта діагностування. Таким чином, кількість нейроподібних
елементів у нейронному ансамблі буде визначатися діагностичним портретом (набором
симптомів) і контрольних точок в об’єкті контролю. Сукупність нейронних ансамблів
(шарів) являє собою нейронну мережу. Такі діагностичні НМ є спрощеною марковською
моделлю. Однак вони мають асоціативні властивості, що нагадують властивості біологічних
систем. Інформація про технічний стан ОК представляється мережею зв’язаних станів-вузлів
з упорядкованим поширенням активності по мережі [5].

Узагальнена модель проблемно-орієнтованої нейромережової системи технічного
діагностування має таку структуру (рис. 2):

– сенсорну матрицю, що сприймає інформаційне марковське поле у вигляді сукупності
спостережень;

– сукупність нейронних ансамблів, визначається числом класів М;
– нейронне поле, що враховує апріорну інформацію у вигляді ймовірностей гіпотез Р;
– нейронне поле, що враховує значення елементів платіжної матриці С;
– мажоритарну мережу, що приймає рішення Г про розпізнавання;
– підсистему (підмережу) навчання.

При синтезі оптимальної системи розпізнавання технічного стану варто було б
враховувати найбільшу зв’язаність нейронної мережі. Однак, це невиправдано ускладнює
процес синтезу мережі, тому що в більшості випадків діагностичні портрети є
однозв’язними.

При рішенні будь-яких задач, зв’язаних із розпізнаванням сигналів, необхідно
попередньо оцінити ступінь відповідності прийнятих сигналів (діагностичних портретів)
еталонним, інакше кажучи, визначити критерій ухвалення рішення.

Помилкове рішення при контролі працездатності типових елементів заміни (ТEЗ)
виявляється у тому, що фактично знятий діагностичний сигнал (портрет) одного класу буде
віднесений до іншого класу технічного стану. Якщо помилка є випадковою подією, то

Рис. 2. Узагальнена модель проблемно-орієнтованої нейромережової системи технічного діагностування
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вірність ухвалення рішення природно характеризувати ймовірністю відсутності помилки,
тобто, ймовірністю правильної класифікації.

Під імовірністю ухвалення рішення будемо розуміти правильну класифікацію
прийнятого діагностичного сигналу. Кількісна міра відповідності прийнятого сигналу та
еталонного залежить від зворотного критерію вірності. Мірою невідповідності відхилення
служить деяка величина яка представляє собою відстань між контрольованим і еталонним
сигналами [6].

Вибір структури НМ здійснюється відповідно до особливостей і складності завдання.
Для вирішення деяких окремих типів завдань вже існують оптимальні, на сьогоднішній день,
конфігурації. Якщо ж завдання не може бути зведене ні до одного з відомих типів, необхідно
вирішувати складну проблему синтезу нової конфігурації. При цьому слід керуватися
декількома основоположними принципами:

– можливості мережі зростають зі збільшенням числа чарунок мережі, щільність
зв’язків між ними і числом виділених шарів;

– введення зворотних зв’язків разом із збільшенням можливостей мережі піднімає
питання про динамічну стійкість мережі;

–  складність алгоритмів функціонування мережі також сприяє посиленню потужності
нейромережі [7].

Необхідно відзначити також, що в той час, як на Заході нейротехнології застосовуються
вже достатньо широко, в Україні – це питання залишається відкритим. Це викликає потребу,
з одного боку, в підвищенні зусиль по їх популяризації, а з іншої – в розширенні досліджень
в цьому напрямі. Вже зараз достатньо очевидно, що об’єднання нейротехнологій з іншими
технологіями сприятиме істотному прориву у вирішенні багатьох актуальних проблем.

Запропонований підхід до побудови проблемно-орієнтованих інтелектуальних систем
розпізнавання технічного стану електроннах засобів телекомунікацій допоможе вирішити
завдання побудови оптимальної системи розпізнавання, що дозволить, у свою чергу,
здійснити ефективніше використання інформаційно-телекомунікаційних мереж.
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БАГАТОПАРАМЕТРИЧНА МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ НАВАНТАЖЕННЯМ В
МЕРЕЖАХ MANET НА ОСНОВІ НЕЧІТКОЇ ЛОГІКИ

В даній статті запропоновано модель управління навантаженням в мобільних радіомережах, яка
використовує нечітку логіку для збору інформації про мережу, аналізу та ідентифікації поточної ситуації в
мережі, прийняття керуючих рішень та їх реалізація з метою управління навантаженням у мережі.
Розглянуто процес прийняття рішень системою управління мобільною радіомережею в умовах нечіткої
вихідної інформації про її стан.

Розглядаються мобільні радіомережі (МР)  або мережі MANET  (Mobile  Ad-Hoc
Networks) – динамічна самоорганізовувана архітектура побудови мереж зв’язку, яка
передбачає відсутність базових станцій і фіксованих маршрутів передачі інформації.
Класичними прикладами МР є мережі військового призначення (тактичного рівня) [1].

Саме відсутність фіксованої частини мережі і можливість самоорганізації зумовила
значну увагу дослідників до цього типу мереж. Основною проблемою МР є розробка
надійних протоколів, здатних працювати в умовах, пов’язаних з високою ймовірністю зміни
топології і погіршення параметрів безпровідного середовища. Зокрема, одним з проблемних
питань в мережах MANET  є використання протоколу ТСР,  який було створено для
провідних мереж зв’язку, і не передбачалося використовувати в динамічному безпровідному
середовищі [2].

Стандартний ТСР передбачає, що будь-яка втрата пакетів відбувається у результаті
перевантаження мережі,  і,  як наслідок,  скорочує швидкість передачі відправника.  Однак,  в
МР втрати пакетів можуть відбуватися не тільки через перевантаження мережі, але і через
велику кількість помилок у безпровідному каналі передачі, що змушує протокол ТСР
здійснювати зайві повторні передачі пакетів. Крім того, розриви каналу зв’язку, пов’язані з
мобільністю абонентів,  приводять до тривалих простоїв протоколу ТСР,  через присутній в
ньому експоненціальний механізм затримки [3].

З метою підвищення продуктивності протоколу ТСР,  а також його адаптації до
динамічного середовища мереж MANET розроблено багато методів управління
навантаженням, які відрізняються один від одного обсягом управляючого впливу,
параметром, який використовується в якості метрики контролю навантаження та
функціонуванням на рівнях моделі OSI (рис. 1).

Методи управління навантаженням
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Рис. 1. Класифікація методів управління навантаженням в MANET
Одним з таких методів, спрямованих на усунення вказаних вище недоліків протоколу

ТСР,  є протокол RED  (Random  Early  Detection)  [4].  Однак,  запропоновані цим протоколом
методи управління навантаженням втрачають свою ефективність під час виявлення та
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управління перевантаженням в умовах швидкої зміни трафіка, притаманних мережам
MANET. В результаті, часто час управляючого впливу на чергу, яка утворилася, стає дуже
значним, або, навпаки, протоколом приймається рішення про відкидання пакетів з черги
тоді,  коли в цьому немає необхідності.  Це спричинене наявністю фіксованих min-  та max-
порогів у черзі, які призначаються для кожного з трьох класів обслуговування [5].

Новим підходом, призначеним для адаптації протоколу RED до складних умов
безпровідного середовища, є алгоритм Fuzzy-RED, в якому для управління чергою
використовується нечітка логіка. В Fuzzy-RED фіксовані значення порогів черги замінені на
динамічні, які залежать від стану мережі в певний момент часу, і обчислюються з
використанням нечітких логічних висловлювань, отриманих з експертної бази знань [4].

Однак, Fuzzy-RED в якості параметра для управління навантаженням у мережі
використовує тільки розмір черги та швидкість її зміни, не враховуючи інших параметрів
мереж MANET (див. рис. 1), що приводить до неточної оцінки поточної ситуації в мережі та
неповного використання можливостей апарата нечіткої логіки. Тому пропонується
багатопараметрична модель управління навантаженням, у якій, в якості управляючого
параметра, використовується розмір вікна перевантаження (W), а вхідними даними, для
оцінки ситуації на напрямку зв’язку, є розмір черги (H), швидкість зміни розміру черги (ΔH),
величина навантаження на вході вузла (L), швидкість зміни величини навантаження (ΔL), тип
інформації, що передається (x) та наявність вільного маршруту заданої якості (M).

Динаміка обчислення необхідного розміру вікна перевантаження забезпечується
побудовою певного набору правил для різних типів трафіка (класів обслуговування – BE
(Best effort), AF (Assured Forwarding), EF (Expedited Forwarding) на основі вхідних даних.
Сукупність цих параметрів і врахування трьох класів обслуговування дозволяють більш
точно описати поведінку системи у визначені моменти часу.

Запропонований метод управління навантаженням в MANET можливо реалізувати з
допомогою системи управління мобільною мережею, одним з елементів якої є підсистема
управління навантаженням (рис. 2). Такий розподіл функцій системи управління, на відносно
незалежні групи, дозволяє здійснити декомпозицію управління мережею на підсистеми, що
значно спрощує завдання розробки математичного забезпечення управління мережею в
цілому, і, зокрема, управління навантаженням у мережі [6, 7].

Рис. 2. Функціональна модель системи оперативного управління МР

Даний метод управління навантаженням базується на використанні параметрів МР, які
відносяться до різних рівнів еталонної моделі OSI,  що в свою чергу вимагає наявності
механізму, який би зміг приймати рішення при управлінні навантаженням в МР з
врахуванням вказаних параметрів.

Через динамічний характер задачі управління навантаженням, складність формування
повної системи показників ефективності даної системи, неповноту й невірогідність
контрольної інформації пропонується розробка багатопараметричної моделі управління
навантаженням на основі системи нечіткого управління (СНУ) (рис. 3). СНУ використовує
нечіткий опис керованого процесу та системи його управління (у вигляді нечіткої бази
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знань), а також перетворює нечіткий опис у послідовність команд для досягнення цілей
управління [8].

СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ МОБІЛЬНОЮ МЕРЕЖЕЮ
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Рис. 3. Схема системи нечіткого управління навантаженням в MANET

Так як в мережах MANET реалізовано децентралізований принцип управління, то
процес збору та обробки інформації про стан мережі будемо розглядати на прикладі зони
мережі, а управління навантаженням буде здійснюватися на напрямку зв’язку між кінцевими
вузлами a та b (рис. 4). Тобто, залежно від ситуації в мережі, будь-яким вузлом на напрямку
передачі a – b може прийматися рішення про постановку пакетів у чергу або про їхнє
відкидання, про зміну швидкості передачі та про побудову нового маршруту у випадку, якщо
старий маршрут не задовольняє вимогам передачі.

Рис. 4. Схема потоків інформації в мобільній радіомережі

Метою статті є розробка багатопараметричної моделі управління навантаженням в
мережах MANET на основі нечіткої логіки.

В цілому модель управління навантаженням в мережах MANET може бути реалізована
на різних рівнях моделі OSI:

U(t)={ })(),(),( ТМК tUtUtU ,
де )(К tU , )(М tU , )(Т tU  – методи управління навантаженням на канальному, мережевому та

транспортному рівнях моделі OSI, відповідно. Так як в даній статті розглядається управління
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навантаженням на транспортному рівні моделі OSI, то можемо визначити наступну множину
параметрів стану мережі та управління навантаженням:

{ })(),(),(),(),(,)(),(),(),(Т tWtRtPtLtLtHtHttMU(t) ba
n
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де параметри стану мережі: )(tM ba
k
-  – k-й маршрут між вузлами a та b; )(tba

n
-x  – тип

інформації, що поступає на вхід n-го вузла (клас обслуговування); )(tH ba
n
-  – розмір черги на

вході n-го вузла на маршруті між вузлами a та b; )(tH ba
n
-D  – швидкість зміни розміру черги

на вході n-го вузла; )(tL ba
n
-  –  величина навантаження на вході n-го вузла на маршруті між

вузлами a та b; )(tL ba
n
-D  – швидкість зміни величини навантаження на вході n-го вузла;

параметри управління навантаженням: )(tP ba
n
-  – ймовірність відкидання пакетів з черги на

вході n-го вузла; )(tR ba
n
-  –  швидкість передачі пакетів n-м вузлом; )(tW ba

n
- – розмір вікна

перевантаження на виході n-го вузла; k= K,1 , K – кількість можливих маршрутів між вузлами
a та b; n= N,1 , N – кількість проміжних вузлів між кінцевими вузлами a та b.

Мета управління навантаженням на транспортному рівні (в загальній системі
управління мережею) в основному полягає в максимізації пропускної спроможності
напрямку передачі a – b, за рахунок вибору певного методу управління навантаженням. При
цьому необхідно у фіксований момент часу t ідентифікувати стан мережі Cі(t) і на основі
даної інформації вибрати такий управляючий вплив )(* tU який забезпечує максимум
пропускної спроможності S напрямку передачі.
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де ab
MГ  = gij(t) = [0…gmax] – інтенсивність потоків даних на напрямку між вузлами a та b,

)(tМ ba- – множина маршрутів між вузлами a та b; v(t) = [0… vmax] – швидкість передачі
пакетів; )(tω = )(tωi  –  мобільність вузлів; sij –  пропускна здатність каналу (i, j) (ширина

смуги пропускання); ξ
зt  – затримка передачі пакета x-типу.

Модель управління навантаженням в мережі
Кожен вузол мережі здійснює цикл управління, який складається з наступних етапів:

збір інформації про мережу, аналіз та ідентифікація поточної ситуації в мережі, прийняття
керуючих рішень та їх реалізація з метою управління навантаженням у мережі.

У загальному випадку цикл управління полягає в тому, щоб на основі аналізу
поточного стану об’єкта управління (змінні хi стану зони мережі) визначити значення
керованої змінної (y), реалізація якої дозволяє забезпечити бажану поведінку або стан
об’єкта управління (тобто рівень навантаження на кожному вузлі і по напрямку зв’язку в
цілому) [9].

Розглянемо вказані етапи докладніше:
1. Збір інформації про стан зони мережі. Передбачається, що для отримання

інформації про наявність маршруту та клас обслуговування транспортний рівень взаємодіє
відповідно з мережевим та прикладним рівнями моделі OSI. Завдання перевірки наявності
маршруту та пошуку альтернативних маршрутів передачі покладається на мережевий рівень.

Блоки даних, які передаються з прикладного рівня, в своєму заголовку містять
інформацію про клас обслуговування, що дозволяє побудувати різні набори правил, якими
будуть враховані вимоги до передачі різних типів інформації, яка циркулює в мережі.

Підсистемою збору інформації проводиться вимірювання та оцінка вказаних
параметрів, які у вигляді значень змінних x1, x2, … xI, передаються на вхід блоку формування
і розпізнавання образів.
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2. Ідентифікація ситуації в мережі. На основі отриманої інформації кожен вузол
мережі оцінює стан параметрів функціонування напрямку зв’язку та ідентифікує ситуацію
яка склалася в мережі (зоні мережі).

Сукупність відповідних параметрів функціонування вузлів I, ixi 1,= ,  які складають
деякий напрямок (зону мережі) визначають параметри функціонування цього напрямку
зв’язку (зони мережі).

Тоді під ситуацією будемо розуміти стан напрямку зв’язку між вузлами a та b (зони
мережі) )(tС ab  [12].

Стан напрямку зв’язку в момент часу t може бути визначений множиною станів вузлів
)(В tС n  з яких складається маршрут на напрямку a–b { } NnKktСtС n

k
ba ,1,1,,)()( В ===-  [10]

NnIitxtxtxtxftС nnnnn
Iik ,1,,1)),(,...),(...,),(),(()( ВВВ

2
В
1

В === , (1)
де I – кількість параметрів функціонування n-го вузла; K – кількість можливих маршрутів
між вузлами a та b; N – кількість проміжних вузлів між кінцевими вузлами a та b; )(В tx n

i  – i-й
параметр функціонування n-го вузла на маршруті між вузлами a та b.

Використовуючи формулу (1), кожен вузол мережі може ідентифікувати поточну
ситуацію (з точки зору навантаження) яка склалася в мережі.

Проведемо класифікацію вхідних змінних і побудуємо дерево виводу, яке визначає
систему вкладених одне в одне висловлень меншої розмірності (рис. 5).

d

y1 y2

x2 x3 x4 x5 x6x1

Рис. 5. Дерево виводів

Де вхідні змінні: x1 – розмір черги на вході i-го вузла, x2 – швидкість зміни розміру черги, x3
– клас обслуговування, x4 – величина навантаження на вході i-го вузла, x5 – швидкість зміни
величини навантаження, x6 – наявність доступного маршруту; проміжні лінгвістичні змінні:
y1 – ймовірність відкидання пакетів, y2 – швидкість передачі; вихідна змінна: d – розмір вікна
перевантаження.

3. Прийняття управляючих рішень. На основі ідентифікації поточної ситуації в мережі
кожен вузол приймає рішення з управління навантаженням. Рішення полягають у виборі
розміру вікна перевантаження, яке відповідає ситуації, що складається в мережі. Вибору
розміру вікна перевантаження передують рішення з управління розміром черги та величини
швидкості передачі.

Управління розміром черги здійснюється шляхом відкидання пакетів, що надходять на
вхід вузла. Порядок відкидання пакетів з черги визначається випадковою величиною, яка
пов’язана з розміром черги )(tH ab

n  та швидкістю зміни розміру черги )(tH ab
nD . Розмір черги

змінюється в залежності від ситуації в мережі, і управляється за допомогою механізму
логічного виводу, що працює як експертна система. Чим вищий розмір черги, тим більша
ймовірність того, що пакет буде відкинуто з черги [4, 11].

Пошук та аналіз маршруту займає ключове місце при управлінні навантаженням. Після
отримання інформації з мережевого рівня про наявність маршруту, який відповідає вимогам,
вузли приймач та передавач встановлюють з’єднання і розпочинають передачу пакетів. У
випадку відсутності необхідного маршруту або втрати зв’язності мережі, всякі спроби
встановлення з’єднання припиняються до моменту, коли буде знайдено новий маршрут.

Вибір швидкості передачі проводиться на основі передачі службової інформації від
проміжних вузлів до вузла-передавача про наявність маршруту заданої якості,  величину
навантаження та швидкість зміни величини навантаження. Після отримання такого
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повідомлення вузол-передавач управляє швидкістю передачі повідомлень шляхом зміни
розміру вікна перевантаження.

Ієрархію процесу управління навантаженням зображено на (рис. 6), з якого випливає, що
даний процес можна представити у вигляді циклічного графа послідовних переходів етапів
управління.

Для етапів ідентифікації ситуації і прийняття рішення пропонується використовувати
логіко-лінгвістичну апроксимацію [13]. Особливістю даного підходу є те, що взаємозв’язок
вхідних змінних з вихідною задається у вигляді експертних висловлювань: ЯКЩО «вхід», ТО
«вихід». Формальним апаратом для обробки експертної інформації є теорія нечітких множин.

Збір інформації
про мережу (зо-

ну мережі)

Вибір засобу
збору

Вибір методу
збору

Вибір глибини
збору

Ідентифікація
ситуації

Стан напрям-
ку )(tCab

k

Стан вузла
СВ

i(t)

Вибір рішення з
експертної бази

знань

W – зростає

W – не
змінюється

W – спадає

W – нульовий

Рис. 6. Ієрархія процесу управління навантаженням на напрямку передачі

Вхідні дані для моделі та математична постановка задачі (фазифікація змінних)

Задамо області зміни вихідної та вхідних змінних відповідноY  та iU .

[ ]iii xxX ,= ,  i= I,1 (2)

[ ]yyY ,= , (3)

де ix ( ix ) – нижнє (верхнє) значення вхідних змінних xi, i= I,1 ; y ( y ) –  нижнє (верхнє)
значення вихідної змінної y.

Мережа може бути описана ненаправленим ваговим графом E)(V,G = , де V – множина
вузлів, E –  множина каналів на напрямку зв’язку між вузлами a та b. Нехай

**
2

*
1

* ...,,, IxxxU = , IiXx ii ,1,* =Î  – вектор фіксованих значень вхідних змінних, що

поступають на вхід вузла Vvi Î  [10]. Задача прийняття рішення полягає в тому, щоб на
основі інформації про вектор входів *X  визначити вихід Yy Î* . Необхідною умовою
формального вирішення такої задачі є наявність залежності

( )ny xxxfy ...,,, 21= (4)
З рис. 5 видно, що знання виду d=d(x1, x2, …, x6), які пов’язують входи x1÷x6 з виходом d

, заміняються послідовністю постановок:
d=d(y1, y2), y1= y1(x1, x2, x3), y2= y2(x4, x5, x6), де y1, y2 – проміжні виходи, що

розглядаються як лінгвістичні змінні.
Для встановлення цієї залежності будемо розглядати вхідні змінні xi, i= I,1  і вихідну

змінну y як лінгвістичні змінні, задані на універсальних множинах (2), (3).
Для оцінки лінгвістичних змінних xi, i= I,1  та y будемо використовувати кількісні терми

з наступних терм-множин:
{ },...,,, 21 il

Iiii aaaA =  – терм-множина змінної xi, i= I,1 ,
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{ },...,,, 21 FbbbB =  – терм-множина проміжної лінгвістичної змінної y1, bf,  f= F,1 ,
{ },...,,, 21 GcccC =  – терм-множина проміжної лінгвістичної змінної y2, bg, g= G,1 ,

{ },...,,, 21 JdddD = – терм-множина змінної y, dj, j= J,1 ,

де p
ia  – р-й лінгвістичний терм змінної xi,  р= il,1 , i= I,1

bf – f-й лінгвістичний терм змінної y1;
cg – g-й лінгвістичний терм змінної y2;
dj – j-й лінгвістичний терм змінної y;
F, G, J – кількість різних рішень в областях які розглядаються.

Лінгвістичні терми i
p
i Aa Î , bfÎB, cgÎC та Dd j Î , р= il,1 , i= I,1 , j= J,1  будемо

розглядати як нечіткі множини, задані на універсальних множинах Ui та Y, визначених
співвідношеннями (2), (3).

Нечіткі множини p
ia  та jd  визначимо співвідношеннями:

i

x

x
i

ap
i xxa

i

i

p
i /)(òm= , (5)

bbb
b

b

b
f

f /)(òm= , (6)

ccc
c

c

c
g

g /)(òm= , (7)

ddd
d

d

d
j

j /)(òm= , (8)

де )( i
a x

p
im  – функція приналежності значення вхідної змінної [ ]iii xxx ,Î  терму i

p
i Aa Î ,

р= il,1 , i= I,1 ;

)(bfbm – функція приналежності значення проміжної змінної [ ]111 , yyy Î  терму Bb f Î ,

f= F,1 ;
)(cgcm – функція приналежності значення проміжної змінної [ ]222 , yyy Î  терму Ccg Î ,

g= G,1 ;
)(djdm – функція приналежності значення вихідної змінної [ ]yyy ,Î  терму-рішенню

Dd j Î , j= J,1 .

Побудова нечіткої бази знань
Нехай N – кількість експериментальних даних, які зв’язують входи і виходи об’єкта

ідентифікації, в якості якого виступає система управління навантаженням, і розподілимо їх
наступним чином:

N=k1+k2+…+kJ,
де kj – кількість експериментальних даних, які відповідають вихідному рішенню dj, j= J,1 , J –
кількість вихідних рішень, причому в загальному випадку k1≠k2≠…≠kJ.

Передбачається, що N<l1×l2×…×lI, тобто, кількість відібраних експериментальних
даних менша за повний перебір різних вибірок рівнів зміни (li,) вхідних змінних об’єкта.

Пронумеруємо N експериментальних даних наступним чином:
11, 12, ..., 1k1 – номери комбінацій вхідних змінних для рішення d1;
21, 22, ..., 2k2 – номери комбінацій вхідних змінних для рішення d2;
…
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j1, j2, ..., jkj – номери комбінацій вхідних змінних для рішення dj;
…
J1, J2, ..., JkJ – номери комбінацій вхідних змінних для рішення dJ.

Таблиця 1
Матриця знань

Вхідні змінні Вихідна
зміннаНомер вхідної

комбінації значень X1 x2 ... xi ... xI Y
11
12
…
1k1

11
1a
12
1a

1k1
1a

11
2a
12
2a

1k1
2a

… 11
ia …

… 12
ia …

… 1k1
ia …

11
Ia
12
Ia

1k1
Ia

d1

…

j1
j2
…
jk j

1
1
ja
2

1
ja

jja k
1

1
2
ja
2

2
ja

jja k
2

… 1j
ia …

… 2j
ia …

… jj
ia k …

1j
Ia

2j
Ia

jj
Ia k

dj

…

J1
J2
…
JkJ

1
1
Ja

2
1
Ja

JJa k
1

1
2
Ja

2
2
Ja

JJa k
2

… 1J
ia …

… 2J
ia  …

… JJ
ia k …

1J
Ia

2J
Ia

JJ
Ia k

dJ

На основі експериментальних даних побудуємо матрицю знань (таблиця 1), перші i
стовпчиків якої відповідають вхідним змінним xi,  i= I,1 ,  а (i+1) стовпчик відповідає
значенням dj вихідної змінної y (j= J,1 ). Кожна стрічка матриці являє собою деяку
комбінацію значень вхідних змінних, які відносяться експертом до одного з можливих
значень вихідної змінної y.

Введена матриця знань визначає систему логічних висловлювань «ЯКЩО <умова> ТО
<дія>, ІНАКШЕ…», які зв’язують значення вхідних змінних x1 ÷ xI стану напрямку зв’язку з
одним з можливих типів рішення dj, (j= J,1 ), яке полягає у виборі необхідної швидкості
передачі пакетів:

ЯКЩО  (x1 = a1
11) ТА (x2 = a2

11) ТА ... ТА (xn = aI
11) АБО

(x1 = a1
12) ТА (x2 = a2

12) ТА ... ТА (xn = aI
12)   АБО…

(x1 = a1
1k1) ТА (x2 = a2

1k1) ТА ... ТА (xn = aI
1k1)

ТО y = d1, ІНАКШЕ

ЯКЩО  (x1 = a1
21) ТА (x2 = a2

21) ТА ... ТА (xn = aI
21)   АБО

(x1 = a1
22) ТА (x2 = a2

22) ТА ... ТА (xn = aI
22)   АБО…

(x1 = a1
2k2) ТА (x2 = a2

2k2) ТА ... ТА (xn = aI
2k2)

ТО у = d2, ІНАКШЕ...

ЯКЩО  (x1 = a1
J1)  ТА (x2 = a2

J1)  ТА ... ТА (xI = aI
J1)   АБО

(x1 = a1
J2)  ТА (x2 = a2

J2)  ТА ... ТА (xI = aI
J2)   АБО…

(x1 = a1
JkJ)  ТА (x2 = a2

JkJ)  ТА ... ТА (xI = aI
JkJ)

ТО у = dJ ,   (9)
де dj (j = J1, ) – лінгвістична оцінка вихідної змінної у, яка визначена з терм-множини
можливих рішень D; ai

jp – лінгвістична оцінка вхідної змінної xi у p-му рядку j-ої диз’юнкції,
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яка вибирається з відповідної терм-множини Аi, i = I1, , j = J1, , p = jb1, ; kj – кількість
правил, які визначають значення вихідної змінної у = dj.

Дану систему логічних висловлювань називають нечіткою базою знань.
З використанням операцій ∪ (АБО) і ∩ (ТА) система логічних висловлень (9) може бути

переписана в більш компактному вигляді:

Jjdyax j
jp

ii

n

i

k

p

j

,1,)(
11

==®úû
ù

êë
é =Ç
==

U
. (10)

Лінгвістичні правила в прийнятті рішень
У якості прикладу побудови та застосування нечітких правил для вибору метрик управління

навантаженням, розглянемо наступні ситуації. В роботі [11] для управління перевантаженням в
мережі запропоновано використання нечіткої логіки, а в якості управляючого параметра
використовується ймовірність відкидання пакетів з черги. По аналогії з методом запропонованим в
[11] побудуємо нечітку базу знань, що складається з набору правил, які пов’язують інформацію
про стан мережі (вхідні змінні xi) та розмір вікна перевантаження (вихідна змінна у). Для
спрощення завдання побудуємо нечіткі правила для одного класу обслуговування – BE (Best
effort).

Вхідні змінні:
x1 – розмір черги H (нульовий, середній, високий);
x2 – швидкість зміни розміру черги ΔH (зростає, нульова, спадає);
x3 – клас обслуговування Т (BE (Best effort), AF (Assured Forwarding), EF (Expedited Forwarding);
x4 – рівень навантаження на вході вузла L (низький, середній, високий);
x5 – швидкість зміни рівня навантаження ΔL (зростає, нульова, спадає);
x6 – наявність маршруту заданої якості M (є, немає);

Проміжні лінгвістичні змінні:
y1 – ймовірність відкидання пакетів P (висока, середня, низька, нульова);
y2 – швидкість передачі R (висока, середня, низька, нульова);

Вихідна змінна:
d – розмір вікна перевантаження W (зростає, не змінюється, спадає, нульовий).

ЯКЩО  „T = BE” ТА „H = нульовий” АБО
ЯКЩО  „T = BE” ТА „H = середній” ТА „ΔH = спадає” АБО
ЯКЩО  „T = BE” ТА „H = середній” ТА „ΔH = нульова” АБО
ЯКЩО  „T = BE” ТА „H = середній” ТА „ΔH = зростає”,
ТО „Р = нульова”, ІНАКШЕ

ЯКЩО  „T = BE” ТА „H = високий” ТА „ΔH = спадає”, АБО
ЯКЩО  „T = BE” ТА „H = високий” ТА „ΔH = нульова”,
ТО „Р = середня”, ІНАКШЕ

ЯКЩО  „T = BE” ТА „H = високий” ТА „ΔH = зростає”,
ТО „Р = висока”

ЯКЩО  „M = відсутній” ТО „R = нульова”, ІНАКШЕ

ЯКЩО  „M = наявний” ТА „L = середній” ТА „ΔL = низький” АБО
ЯКЩО  „M = наявний” ТА „L = середній” ТА „ΔL = середній” АБО
ЯКЩО  „M = наявний” ТА „L = середній” ТА „ΔL = високий”
ТО „R = висока”, ІНАКШЕ

ЯКЩО  „M = наявний” ТА „L = високий” ТА „ΔL = низький”
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ТО „R = висока”, ІНАКШЕ
ЯКЩО  „M = наявний” ТА „L = високий” ТА „ΔL = середній”
ТО „R = середня”, ІНАКШЕ
ЯКЩО  „M = наявний” ТА „L = високий” ТА „ΔL = високий”
ТО „R = низька”

ЯКЩО  „R = нульова” АБО
ЯКЩО  „R = висока” ТА „Р = висока”
ТО „W = нульовий”, ІНАКШЕ

ЯКЩО  „R = висока” ТА „Р = середня” АБО
ЯКЩО  „R = середня” ТА „Р = висока”
ТО „W = спадає”, ІНАКШЕ

ЯКЩО  „R = середня” ТА „Р = середня” АБО
ЯКЩО  „R = низька” ТА „Р = висока”
ТО „W = не змінюється”, ІНАКШЕ

ЯКЩО  „R = низька” ТА „Р = низька” АБО
ЯКЩО  „R = низька” ТА „Р = середня”
ТО „W = зростає”

Схожі набори правил будуються для двох інших класів обслуговування AF (Assured
Forwarding), EF (Expedited Forwarding).

Сутність прийняття рішення з управління навантаженням полягає у використанні нечітких
логічних рівнянь. Ці рівняння отримуються на основі системи логічних висловлень (9) і
дозволяють розрахувати значення функцій належності різних рішень при фіксованих значеннях
вихідних змінних.

Однак адекватність даної моделі управління навантаженням цілком залежать від
кваліфікації експерта, знання і досвід якого використовуються при складанні бази знань. Тому
на етапі проектування необхідно проводити настройку нечіткої бази знань на основі
експериментальних даних, які можна отримати за результатами спостереження проведення
імітаційного моделювання. Для вирішення задачі оптимізації нечіткої бази знань можна
використовувати генетичний алгоритм (ГА) [13].

Таким чином, в статті запропонована модель управління навантаженням в мобільних
радіомережах, яка дозволяє автономно в кожному вузлі мережі ідентифікувати ситуацію в каналі
та на основі її аналізу управляти навантаженням шляхом зміни відповідних параметрів мережі на
основі нечіткої бази знань, побудованої з використанням експертних знань. В подальших
дослідженнях планується провести оцінку ефективності запропонованої моделі щодо середнього
часу затримки повідомлення, яке передається по радіоканалу порівняно з кожним методом
управління навантаженням, які використовуються.
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УДК 621.395.44                                                                  к.т.н. Толюпа С.В. (ВІТІ НТУУ „КПІ”)

ЗАСТОСУВАННЯ НОВІТНІХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
ПРИ ПОБУДОВІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИМИ МЕРЕЖАМИ НОВОГО ПОКОЛІННЯ

Аналіз існуючих систем управління сучасними інформаційно-телекомунікаційними мережами показав, що їх
рівень не відповідає повною мірою сучасним вимогам до управління мережами нового покоління, не дає змоги
отримувати інформацію потрібної якості для оперативного прийняття обґрунтованих рішень щодо управління
об’єктами, обміну інформацією між суб’єктами системи управління, тому дослідження інтелектуальних технологій
при побудові високоефективних інтелектуальних систем управління є питанням актуальним.

В останнє десятиріччя інформаційний стан суспільства є визначальним чинником
економіки, обороноздатності і суверенітету країни. Перебудова політичних і соціальних
структур суспільства, виробничо-економічних відношень в умовах формування ринкової
економіки об’єктивно призвела до необхідності істотної зміни організації інформаційної
взаємодії між господарськими суб’єктами. За останні роки намітився значний прогрес у
створенні вітчизняної інформаційної і телекомунікаційної інфраструктури.

На сьогоднішній день досить активно розвивається побудова телекомунікаційних мереж
зв’язку наступного покоління NGN (Next Generatіon Network), в яких закладена ідея
створення універсальної мережі зв’язку, яка б дозволяла переносити будь-які види
інформації,  такі як:  мова,  відео,  аудіо,  графіка й т.  ін.,  а також забезпечувала б можливість
надання необмеженого спектра інфокомунікаційних послуг з гнучким управлінням,
персоналізацій та створенням нових послуг. NGN припускає реалізацію універсальної
транспортної мережі з розподіленою комутацією, винесення функцій надання послуг у
кінцеві мережні вузли та інтеграцію з традиційними мережами телекомунікацій [1].

Україна, будучи частиною світової телекомунікаційної спільноти, наполегливо
упроваджує новітні технології. Це сприяє зміцненню економіки, стимулює ділову активність
і дозволяє удосконалювати інформаційну базу нашого суспільства. Тому інтерес до
впровадження мереж зв’язку нового покоління постійно зростає.

Впровадження мереж зв’язку третього покоління в Україні – актуальний і
перспективний напрям. В Україні є не тільки передумови до розгортання мереж зв’язку
третього покоління,  але і всі можливості для цього.  Найбільші операторські компанії
зацікавлені у впровадженні передових технологій, щоб задовольнити попит абонентів на
новітні інформаційно-телекомунікаційні послуги. Впровадження мереж 3G (мережа нового
покоління) сприятиме залученню населення до інформаційного співтовариства, що є
важливим політичним завданням держави [2].

Використання новітніх інформаційних технологій в системах управління (СУ)
мережами нового покоління NGN, дасть можливість стрімкого розвитку телекомунікаційної
галузі, що надзвичайно актуально для мереж зв’язку України.

Якщо розглянути  топологію мережі NGN, то її архітектуру можна представити у
вигляді набору площин (рис. 1), де внизу виявиться площина управління абонентським
доступом, далі йде площина управління комутацією – комутації каналів і/або комутації
пакетів. У зазначеній площині перебуває й структура мультисервісних вузлів доступу. Над
ними розташовуються програмні комутатори (Softswіtch), складові площини програмного
керування. Вище перебувають площини інтелектуальних послуг і експлуатаційного
керування.

Особливостями NGN, з погляду управління, є те, що ці мережі будуть складатися з
великої кількості різнотипних компонентів, а не з порівняно невеликої кількості менш
різноманітних великих комутаційних пристроїв, як зараз. Крім того, в NGN буде
підтримуватися більше число інтерфейсів, чим в існуючих мережах. Все це веде до
необхідності перегляду принципів і підходів до управління для NGN.
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СУ NGN повинна являти собою набір рішень, що забезпечують управління мережами,
реалізованими на базі різних технологій (фіксовані й мобільні телефонні мережі, мережі
передачі даних, сигналізації й т. ін.), що надають різні послуги й побудованих на обладнанні
різних виробників. Система управління NGN є відкрита модульна архітектура,  що дозволяє
розробляти й впроваджувати нові модулі, працювати з існуючими додатками й

модернізувати існуючі модулі.
Для реалізації інтегрованого
управління системами й
мережами, незалежно від
їхнього виробника й технології,
можуть використовуватися
різноманітні стандарти й
протоколи, такі як, SNMP, OSI,
ASCII, CORBA. Зокрема,
стандартом управління де-факто
в мережах передачі даних (ПД) є
протокол SNMP.  У моделі TMN
передбачалося використання
протоколів OSI. Однак
практична реалізація СУ на базі
TMN виявилася складною,
повільною й коштовною,  у ній
недостатньо пророблені питання
управління послугами. Останнім
часом активно розвиваються й
реалізуються рішення по
організації управління на базі
архітектури CORBA,  які є
перспективними, особливо на

верхніх рівнях управління.
Основними вимогами, які стоять перед системою управління NGN, є:

– підготовлене рішення на практиці повинно реалізовуватися в короткий термін;
– структури відкритих систем повинні забезпечувати гнучкість реалізації й сумісність із

іншими рішеннями, високу надійність, і як результат – якість обслуговування;
– оператор повинен мати можливість модифікувати програмне забезпечення для

реалізації специфічних функцій і вводити нові послуги через зміну конфігурації;
– компонентні рішення спростять можливості оператора по введенню нових споживачів

і функцій [3].
Аналіз існуючих систем управління сучасними інформаційно-телекомунікаційними

мережами показав,  що їх рівень не відповідає повною мірою сучасним вимогам до управління
мережами нового покоління, не дає змоги отримувати інформацію потрібної якості для
оперативного прийняття обґрунтованих рішень щодо управління об’єктами, обміну інформацією
між суб’єктами системи управління, а також не дає можливості оперативно управляти ситуаціями
на мережах в автоматизованому режимі.

Метою побудови інтелектуальних систем управління телекомунікаційними мережами є
забезпечення оптимального функціонування мереж телекомунікацій відповідно до їх
призначення, при якому телекомунікації виконують необхідні завдання при мінімумі
матеріальних, фінансових та фізичних витрат.

Завданням управління телекомунікаціями є забезпечення тривалої та якісної роботи
апаратних засобів і мереж телекомунікацій у процесі їх постійного вдосконалення та
розвитку в умовах різноманітних змінних впливів [4].

Площина інтелектуаль-
них послуг і експлуа-
таційного управління

Площина програмного
управління

Площина управління
абонентським доступом

Площина
управління
комутацією

Рис. Площинна архітектура мережі NGN
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Інтерес до інтелектуальних систем управління (ІСУ) пояснюється низкою причин.
Перша з них полягає в тому,  що традиційні технології вже не можуть забезпечити
підвищення якості управління, оскільки не враховують всіх невизначеностей, що впливають
на систему. Удосконалювання відомих алгоритмів адаптивного управління не завжди дає
бажаний результат. Це пояснюється як складністю самих алгоритмів, так і труднощами
їхньої реалізації на сучасній елементній базі з урахуванням умов забезпечення
функціональної стійкості систем управління.

Другою причиною, що сприяє інтенсифікації дослідження в області інтелектуальних
технологій управління, є наявність фундаментальної теоретичної бази, якою є роботи
Д.А. Поспєлова, Л. Заді й інших учених. Використовуючи результати цих робіт у сполученні
з розумінням теорії управління, можна й потрібно очікувати позитивних результатів в
обґрунтованій інтелектуалізації систем  управління на основі застосування сучасних методів
і технологій обробки знань.

Третя причина пов’язана з тим, що в цей час уже назріла доцільність використання
переваг інтелектуальних технологій управління. При цьому можна й потрібно говорити про
реальності застосування існуючої елементної бази для створення певних класів ІСУ,
відносна простота яких пов’язана з обробкою обмеженого набору знань у конкретній
предметній області. При цьому природно виникає й вимагає спеціального дослідження цілий
комплекс питань: про склад і оптимальні обсяги знань, про вибір форми їхнього подання,
способах формування й т. ін. Проблема створення нової елементної бази, наприклад,
нейромережних структур управління, застосування експертних систем, систем інформаційної
підтримки прийняття рішень і т. ін. спеціально орієнтованих на підтримку інтелектуальних
технологій обробки інформації й управління, залишається вкрай актуальним і самостійним
напрямком досліджень. І ймовірно, остання, четверта причина пов’язана з тим, що
подальший розвиток інтелектуальних технологій управління як на виконавчому рівні, так і
на рівні організації доцільних дій і поводження дозволяє забезпечити створення принципово
нового покоління систем управління, що володіють високими технічними характеристиками
й функціональними можливостями [5].

У якості базових можна виділити
чотири інтелектуальні технології (рис. 2):

– технологія експертних систем,
орієнтована на обробку знань із явною
формою подання у вигляді продукційних
правил, семантичних мереж, предикатів і
фреймоподібних структур;

– технологія нечіткої логіки,
орієнтована на обробку логіко-
лінгвістичних моделей подання знань за
допомогою продукційних правил і
розмитих множин;

–  технологія нейромережних
структур із неявною формою подання знань,  схованих в архітектурі мережі,  параметрах
нейронів і зв’язків;

–  технологія асоціативної пам’яті, орієнтована на обробку знань із неявною формою
подання у вигляді гіперповерхні в багатомірному просторі ознак.

Порівняльний аналіз різних інтелектуальних технологій дозволяє виділити ряд
загальних для них властивостей, головна з яких пов’язана з використанням класифікації тих
або інших понять як засіб для встановлення зв’язків між окремими явищами розглянутої
предметної області. Ця особливість має ключове значення для розробки принципів
організації інтелектуального управління на основі застосування сучасних технологій
обробки знань.

Рис. 2. Інтелектуальні технології систем управління
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Складність, а в ряді випадків і
неможливість формалізації завдань
управління обумовлюють доцільність
і необхідність їхнього рішення із
залученням методів і технологій
штучного інтелекту. У рамках теорії
ситуаційного управління були
розроблені базові основи такого
підходу. Виходячи з його ключових
положень,  кожному класу ситуацій
(рис. 3), виникнення яких уважається
припустимим у процесі
функціонування системи, ставиться у
відповідність деяке рішення по

управлінню (керуючий вплив, програмно-алгоритмічна керуюча процедура й т. ін.). Тоді
сформована ситуація, обумовлена поточним станом як самого об’єкта, так і його
зовнішнього середовища й яка індефікується за допомогою вимірювально-інформаційних
засобів, може бути віднесена до деякого класу, для якого необхідне управління вже
вважається відомим.

Таким чином, практична реалізація концепції ситуаційного управління на основі
сучасних інтелектуальних технологій припускає наявність розгорнутої бази знань про
принципи побудови й мету функціонування системи, специфіку використання різних
алгоритмів, особливостях виконавчих механізмів і керованого об’єкта. У цьому випадку

класифікаційний аналіз наявних знань
із урахуванням поточних показань
вимірювально-інформаційних засобів
повинен забезпечувати параметричне
й структурне настроювання керуючих
алгоритмів, модифікацію програми
досягнення цілей управління, а при
необхідності і їхньої корекції.

Важливо відзначити, що головна
архітектурна особливість, що
відрізняє інтелектуальну систему
управління (рис. 4) від побудованої за
"традиційною" схемою, пов’язана з
підключенням механізмів зберігання й
обробки знань для реалізації
здатностей по виконанню необхідних
функцій у неповно заданих (або
невизначених) умовах при
випадковому характері зовнішніх
впливів. До впливів подібного роду
можуть ставитися непередбачена
зміна цілей, експлуатаційних
характеристик системи й об’єкта

управління, параметрів зовнішнього середовища й т. ін. Крім того, склад системи при
необхідності доповнюється засобами самонавчання, які забезпечують узагальнення досвіду,
що накопичується, і на цій основі поповнення знань.

У загальному випадку об’єкт управління може бути досить складним і включати ряд
функционально-підлеглих підсистем. Ієрархія їхнього підпорядкування обумовлює
декомпозицію вихідних цілей і завдань управління на рекурсивну послідовність вкладених

Рис. 3. Реалізація принципів ситуаційного управління

Система
управління

Класифікація

Множина
можливих
ситуацій

Множина
допустимих

рішень
управління

Зовнішнє
середовище

Об’єкт
 управління

Поточна
ситуація

Рис. 4. Узагальнена структура системи інтелектуального управління
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складових. В остаточному підсумку такий поділ припускає багаторівневу організацію
системи управління, що володіє розвиненими інтелектуальними можливостями по аналізу й
розпізнаванню обстановки, формуванню стратегії доцільного поводження, плануванню
послідовності дій, а також синтезу виконавчих законів, що задовольняють заданим
показникам якості. При цьому структура системи інтелектуального управління
інформаційно-телекомунікаційними мережами повинна відповідати ієрархічному принципу
побудови й включати стратегічний, тактичний й виконавчий рівні, а також комплекс
необхідних вимірювально-інформаційних засобів.

Коректність замикання окремих контурів ієрархії управління визначається тим складом
функціональних елементів, які забезпечують необхідну адекватність інформаційної
підтримки в процесі збору й узагальнення даних про поточний стан і впливи зовнішнього
середовища. Таким чином, організація кожного рівня інтелектуального управління
припускає використання унікальної сукупності власних моделей подання знань,
інформаційної підтримки, опису контрольованого об’єкта й т. ін.

З урахуванням останніх досягнень в області штучного інтелекту й суміжних наукових
напрямків сферу прикладного застосування методів і технологій обробки знань у рішенні
завдань управління можна й потрібно піддати істотному перегляду. Його основна суть
полягає в кардинальній зміні точки зору на роль і місце сучасних інтелектуальних технологій
в організації ієрархічного управління складними динамічними об’єктами [6].

Головною відмінністю нової концепції ієрархічної побудови систем управління
інформаційно-телекомунікаційними мережами є використання методів і технологій
штучного інтелекту як засобу боротьби з невизначеністю зовнішнього середовища.
Необхідність інтелектуалізації кожного з рівнів управління обумовлена схильністю впливу
різних факторів невизначеності на функції, що виконує система управління.

Практичне втілення цієї концепції припускає вибіркове використання тих або інших
технологій обробки знань залежно від специфіки завдань, що розв’язуються, особливостей
керованого об’єкта, його функціонального призначення, умов експлуатації й т. ін. Як показує
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огляд численних робіт з розвитку методів обробки знань, одна з передових тенденцій у цій
області пов’язана зі спробами інтеграції різних інтелектуальних технологій для сполучення
їхніх переваг. Так, наприклад, одночасне забезпечення високої функціональної гнучкості й
швидкодії може досягатися за рахунок комплексного застосування технологій експертних
систем і нейромережевих структур. У той же час, для збільшення швидкодії асоціативної
пам’яті, пропонуються нейромережеві засоби її реалізації. Сполучення технологій
експертних систем і нечіткої логіки дозволяє не тільки підвищити швидкодія інтелектуальної
системи, але й скоротити обсяг бази знань. Інший підхід до проблем оптимізації
інтелектуальних систем і їхнього навчання пов’язаний з розробкою комбінованих технологій
нечітких нейромережевих структур.

Результати пошукових досліджень по розвитку інтегрованих технологій обробки знань
мають більшу актуальність для рішення завдань проектування систем інтелектуального
управління з урахуванням суперечливості пропонованих до них вимог. Сучасні
спеціалізовані програмно-інструментальні засоби дозволяють не тільки докладно
промоделювати систему управління, що створюється, але й оцінити ефективність прийнятих
проектних рішень при різних варіантах їхньої реалізації на основі тієї або іншої
інтелектуальної технології. Зокрема, пакет прикладних програм WinFACT забезпечує
можливість переходу до нейромережевого варіанта реалізації синтезованої з його допомогою
моделі нечіткого управління.

Проведення широкомасштабних досліджень в області інтелектуальних інформаційних
технологій забезпечить можливість створення принципово нового покоління
високоефективних інтелектуальних систем управління, призначених для  функціонування в
умовах неповноти й невизначеності інформації при наявності випадкових впливів
зовнішнього середовища.

Таким чином, в даній статті сформульовано вимоги до перспективних
телекомунікаційних мереж зв’язку, розглянуто можливість та необхідність реалізації
високоефективних  інтелектуальних систем управління.
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УДК  621.394       Шолудько В.Г.(ВІТІ НТУУ „КПІ”)

ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ СУЧАСНИХ МЕРЕЖ РАДІОЗВ’ЯЗКУ І МОЖЛИВОСТІ ЇХ
ЗОСТОСУВАННЯ В СИСТЕМАХ ВІЙСЬКОВОГО ЗВ’ЯЗКУ

Стаття присвячена розгляду можливості застосування системи стільникового зв’язку стандарту
CDMA для потреб військового управління низових ланок. Твердження та висновки узгоджуються з сучасним
станом радіозв’язку, зокрема, у військах зв’язку Російської федерації під час управління військами на
Північному Кавказі.

За останні роки при створенні систем радіозв’язку використовується принцип
радіопокриття заданої території за допомогою порівняно невеликих чарунок, які прийнято
називати стільниками.

В центрі такого стільника розгортається, так звана, базова станція, яка забезпечує всім
абонентам в межах зони покриття радіодоступи до мережі зв’язку. Радіус такої чарунки може
складати від 3 до 50 км і більше, в залежності від характеру місцевості і діапазону частот, які
використовуються.

Множина таких чарунок (сот) може забезпечувати покриття значних територій, при
цьому абоненти, які переміщуються по місцевості, мають безперервний зв’язок з тією
базовою станцією, в зоні дії якої вони знаходяться, а також з усіма абонентами, які
знаходяться в інших стільниках. Ці можливості стільникового зв’язку забезпечуються за
рахунок того,  що всі базові станції по цифрових лініях (проводових або радіорелейних)
зв’язані з центром комутації, який може бути розгорнутий в зоні відповідальності об’єднання
в умовах стаціонарного вузла зв’язку і автоматизації. Цифрові лінії відносяться до військової
транспортної телекомунікаційної мережі.

В такій стільниковій мережі кожному абоненту присвоюється свій номер (4,5 значний),
аналогічний номеру абонента в звичайній телефонній мережі.

Виклик абонента, який знаходиться в довільній точці зони радіопокриття системи
базових станцій, які розгорнуті в інтересах об’єднання, здійснюється простим набором
присвоєних йому цифр.

На теперішній час відомо декілька систем стільникового зв’язку,  які розгорнуті на
території України і вже забезпечили радіопокриття значної її території. До них відносяться, в
основному, стільникові мережі стандартів GSM, CDMA.

Аналіз тактико-технічних і економічних показників показує, що стільникові мережі з
кодовим розподілом каналів (CDMA) в значній мірі задовольняють вимоги, які
пред’являються до мереж радіозв’язку тактичної і оперативної ланок управління.

Перш за все цей висновок обгрунтований тим, що системи звя’зку з кодовим
розподілом каналів, які використовують так звані шумоподібні сигнали, ще на самому
початку були призначені для військових систем зв’язку, як засіб боротьби з навмисними
перешкодами і для захисту від прослуховування та перехвату в ефірі.

Шумоподібні сигнали з цією метою використовувались в системах супутникового
зв’язку „Кристал”, їх використання також планувалось і в системах наземного зв’язку
колишнього СРСР, але з відомих причинах не знайшли свого втілення.

Досвід експлуатації мереж CDMA показує їх суттєві переваги перед іншими
стандартами стільникового зв’язку в наступних напрямках:

1. Висока якість телефонного зв’язку, але порівняно з якістю передачі голосу, в
звичайних проводових лініях зв’язку.

2. Висока конфеденціальність зв’язку, яка основана на зостосуванні шумоподібних
сигналів і методах канального і системного кодування. По цьому показнику система CDMA
вже відповідає рівню безпеки зв’язку для мереж звя’зку тимчасової стійкості.
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3. Найбільша із усіх систем стільникового зв’язку пропускна спроможність базових
станцій, яка дозволяє забезпечити 70 – 90 одночасних розмов (каналів) в стільнику однієї
базової станції. По цьому показнику CDMA перевершує GSM в 5 – 7 разів.

4. Найменша вартість каналу звязку в системі, яка в десятки разів менша ніж в мережах
GSM. Це дозволяє розгортати мережі CDMA при значно меншому рівні капіталовкладень в
інфраструктуру базової і транспортної мережі.

5. Можливість отримання значної зони радіопокриття від однієї базової станції: радіус
до 50 км в існуючій мережі IS-95 і до 100 км в мережах CDMA-2000-IX. Збільшення зони
покриття або покращення якості зв’язку на ділянках місцевості з суцільним рельєфом може
бути отримано за допомогою репітерів.

6.  Невеликий рівень потужності,  що випромінюється абонентською станцією до (0,2
Вт), що дозволяє здійснювати радіомаскування абонента в ефірі від засобів радіорозвідки,
економити ємність акумуляторів і джерел живлення абонентської станції, а також
забезпечувати екологічну безпеку для користувача.

7. Абоненський термінал CDMA представляє собою не просто радіотелефон для
голосового зв’язку, а являється багатофункціональним пристроєм, який дозволяє передавати
дані між комп’ютерами, цифрові і аналогові факси.

8. Швидкість передачі даних складає 14,4 кбіт/с, яка в найближчому часі буде
збільшена до 144 кбіт/с. Це означає, що на базі мереж CDMA може бути побудована система
автоматизованого управління військами, яка дозволяє відображувати поточну зміну
обстановки на електронних картах, передавати відеозображення, розміщення на місцевості
кожного абонента (GPS) і вирішувати багато інших задач.

В смузі відповідальності об’єднання, яке має по фронту протяжність до 80 – 100  км і в
глибину до 60 – 70  км необхідно розгорнути 2,3- базові станції системи CDMA. Одна базова
станція може одночасно обслужити до 90 абонентів, а загальне число абонентів в створеній
цією базовою станцією радіомережі може складати 1000. Таким чином, розгортання трьох
базових станцій дозволять забезпечити зв’язком  біля 3 000 абонентів.

При цьому для всіх з’єднань і частин об’єднання буде забезпечена єдина мережа
зв’язку, яка дозволить командуванню і штабам управляти всіма військами до взводу і
окремого підрозділу включно.

З точки зору оперативного маскування і підвищення стійкості управління в системі
зв’язку і АУВ об’єднання можна передбачити додатково 1 – 2  комплекти базових станцій,
які можуть бути розгорнуті в заданих позиційних районах і не працювати на випроміння до
моменту виходу із ладу базової станції, яка працює, тобто передбачити резервування.

Базові станції мережі CDMA являють собою достатньо компактні пристрої, які мають
вагу радіоблока 40 кг і блок спряження (БС) на три РБУ порядка 60 кг.

Такі станції легко монтуються на стовпах, на деревах а також на антенно-щоглових
пристроях. БС можуть бути виконані в контейнерному варіанті з рівнем потужності яке
споживається від джерела перемінного струму 220 в до 20 кВт і тому легко переміщується і
встановлюється в новому районі.

Абонентські термінали CDMA являють собою звичайні мобільні або стаціонарні
радіотелефони.  Вони можуть також виконуватися в вигляді спеціальних DC MCA карт,  які
підключаються до портативних комп’ютерів-  ноутбуків і виконують,  таким чином,  роль
мобільного комутатора.

Слід відмітити що вже сьогодні ряд вітчизняних компаній виробляють сертифіковані в
Україні радіотелефони CDMA. Налагодити випуск таких терміналів з зостосуванням
спеціалізованих підприємств Міністерства Оборони України не складно.

На основі такої мережі можуть бути відпрацьовані деякі елементи системи управління,
навчений особовий склад в користуванні абонентськими засобами CDMA, а також проведені
польові виходи і тактико-спеціальні заняття, які виявлять ефективність функціонування
такого способу організації системи зв’язку і АУВ.
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Пропонуємий варіант побудови мережі зв’язку в оперативній і тактичній ланках
управління на основі нових технологій CDMA потребує глибокої розробки оперативних,
тактичних, технічних і організаційних питань.

До речі, саме такий варіант організації радіозв’язку ТЛУ використовувався
підрозділами федеральних військ РФ під час останньої війни на Південному Кавказі.
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ПАМ’ЯТКА ДЛЯ АВТОРА

Рукопис статті потрібно подавати разом із зазначеними нижче документами на
українській мові:

–актом експертизи (1 примірник);
–випискою із протоколу засідання кафедри (відділу), в якій повинна бути обґрунтована

необхідність опублікування статті, як наукової праці, що містить нові наукові результати;
–рецензіями (зовнішньою або внутрішньою) – за підписом провідного ученого, який

працює у даному напрямку досліджень;
–довідкою про автора (авторів);
–квитанцією про сплату за опублікування статті від ФЕВ інституту (для авторів

зовнішніх організацій).
Рукопис подається у двох видах: на дискеті (3,5”) і розпечатаний на лазерному принтері

(1 примірник), в текстовому редакторі — Microsoft Word-6 і вище.
Формат аркуша — А4 (210 ´ 297 мм).
Розмір полів:  зліва — 25 мм, справа — 15 мм, зверху — 20 мм, знизу — 20 мм.
Стиль - normal (звичайний), інтервал між рядками — 1.0, інтервальний відступ – 1 см.

Шрифт - Times New Roman № 12, з включенням переносів.
1.  Підготовка електронного варіанту статті в редакторі Word-6  і вище та особисте

редагування тексту статті.
2. Друкування варіанту статті на аркушах формату А4, згідно вимог до оформлення.

Представлення статті на розгляд відповідальному редактору (кімната № 231 управління
інституту).

3. Стаття починається з анотації, що розміщується між назвою та основним текстом
статті. Анотацію друкують курсивом, шрифт Times  New  Roman  № 10, обсяг тексту до 8
рядків.

3.  Передача статті коректору (кімната № 5  редакційно–видавничого відділу)  для
вичитки та корегування. Виправлення електронного варіанту статті. Друкування
виправленого варіанту статті, отримання розпису коректора про виправлення помилок, що
були виявлені, на останньому аркуші статті.

Виправлена стаття передається разом з супровідними документами відповідальному
редактору для формування комп’ютерного макету збірника.

Не зараховуються праці, в яких відсутній повний опис наукових результатів, що
засвідчує їх достовірність, або в яких повторюються результати, опубліковані раніше в
інших наукових працях, що входять до списку основних (витяг з Постанови ВАК України
від 10.02.99 р. № 1—02/3). Статті, які містять загальновідому науково-технічну
інформацію не розглядаються і не друкуються.

В один випуск Збірника наукових праць ВІТІ НТУУ “КПІ” приймається не більше
однієї статті за темою дисертації (згідно Постанови ВАК України від 10.02.99 р. № 1—02/3).

Термін розглядання статей і формування одного Збірника наукових праць ВІТІ НТУУ
“КПІ” не перевищує 3-х місяців.

Для опублікування статей від авторів зовнішніх організацій необхідно внести по 5
(п’ять) гривень за одну друковану сторінку до фінансово-економічної служби ВІТІ НТУУ
“КПІ” встановленим порядком.

Тексти статей і їхні копії на магнітних носіях авторам не повертаються.
Телефон для довідок: 256-22-37, внутрішній 42-37.

Електронна пошта viti@viti.edu.ua для НОВ.
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	Рис.6 – Напрямки реалізації конструктивної надлишковості
	Використання ПРС дозволить різним відомствам і операторам мобільного зв'язку мати інфраструктуру з урахуванням розвитку засобів зв'язку, тобто точки радіодоступу, стільникові площадки й бездротові мережі передачі даних, які можуть бути легко переведені під новий стандарт. У противному випадку оператор повинен робити повну заміну обладнання або якийсь час одночасно експлуатувати обладнання декількох типів.
	В існуючій вітчизняній літературі не приділено достатньої уваги принципам побудови програмувальних радіостанцій, у зв'язку із цим виникає завдання аналізу структури їхньої побудови.
	Метою роботи є огляд існуючих і перспективних ПРС, переваг їхнього використання, а також аналіз структури їхньої побудови.
	Першою вдалою спробою в області ПРС з'явився проект МО США SPEAKeasy I, метою якого було створення мультидіапазонної, багаторежимної SDR-радіостанції, що дозволяє здійснювати обмін інформацією підрозділам різних військових відомств [1]. Експеримент по перевірці сумісності системи SPEAKeasy I був проведений ВПС США в 1993 році. Станція могла працювати у двох різних частотних діапазонах, підтримуючи два різних інтерфейси для зв'язку між звичайними аналоговими радіостанціями СХ-діапазону (сухопутні сили) і станціями цифрової системи зв'язку з розширенням спектра методом стрибкоподібної зміни частоти (СЗЧ) (тактична авіація). В 1996-1997 роках компанія Motorola розробила систему SPEAKeasy II, відповідно до якої планувалася розробка радіостанцій, що володіють відкритою архітектурою, і працюють у діапазоні до 2 ГГц [1].
	У цей час у США основна програма, що використовує технологію SDR, – об'єднана тактична система радіозв'язку JTRS (Joint Tactical Radio System), яку можна розглядати як розвиток проекту SPEAKeasy [3,4]. Метою програми є випуск сімейства радіостанцій тактичного призначення для передачі мовних повідомлень, відео й даних у діапазоні від 2 МГц до 2 ГГц в умовах прямої і непрямої видимості з використанням одного з 40 різних способів модуляції. Багато із цих видів модуляції використовуються наявними на озброєнні радіостанціями [4].
	Роботами по програмі JTRS займається “команда комунікацій і електроніки” (Communications Electronics Command) армії США під керівництвом Департаменту оборони США, однак всі роботи проводяться на контрактній основі. Так, архітектуру радіостанцій для JTRS розробляє консорціум компаній на чолі з Raytheon Command, Control, Communications and Information Systems, що включає також ITT Industries, Rockwell Collins і Marconi CNI Division.
	Система JTRS включає наступні програми ведення тактичних дій [4]: WNW-BEAM, -OFDM, -AJ, -LPI, HAVEQUICK I, II, UHF SATCOM, SINCGARS, LINK-4A, -11B, -16, -22, EPLRS, LMR, DWTS, SATURN, Iridium, Globalstar, а також підтримує WLAN, стільниковий зв'язок різних стандартів (GSM, CDMA) і транкінговий зв'язок стандартів TETRA, TETRAPOL. Радіозасоби цих програм перекривають частотний діапазон від 2 МГц до 2 ГГц і використовуються для ведення наземних, повітряних і морських операцій. У цей час на стадії розробки з перерахованих програм перебуває тільки WNW.
	Компанія Harris у роботах по проекті використовує радіостанцію AN/PRC-117(С) сімейства Falcon II, яка вже знаходиться на озброєнні ВПС США [5]. Основна особливість цієї мультидіапазонної багаторежимної станції – можливість програмного перепрограмування. Компанія бачить пріоритетне завдання в підвищенні канальної ємності своїх радіосистем за рахунок збільшення їхньої спектральної ефективності у високочастотному діапазоні. Для цього досліджуються нові види модуляції й радіоінтерфейси. Компанія Motorola на етапі Step 2 зайрисася верифікацією архітектури SCA по програмі програмувальних радіостанцій DMR (Digital Modular Radio), створюваної за окремим контрактом із ВПС США. DMR – попередниця JTRS, підтримує радіоінтерфейси систем зв'язку DAMA, HAVE QUICK і SINCGARS, а також обмін даними по Link 4A і Link 11. Продовженням проекту DMR стала розроблена компанією Motorola технологія WITS (Wireless Information Transfer System), відповідно до якої була випущена SDR-станція AN/USC-61(C). Ця радіостанція підтримує більшість тактичних програм і працює в діапазоні частот 2МГц-2ГГц. Як модуляція використовується AM, FM, FSK, BPSK, SBPSK, QPSK [6].
	Компанія Rohde & Schwarz розробила серію універсальних цифрових багатодіапазонних радіостанцій M3TR для тактичної ланки з метою заміни великої кількості різнотипних несумісних між собою засобів KХ і УКХ радіозв'язку для всіх видів збройних сил Німеччини. В 2004 році радіостанції компанії Rohde & Schwarz M3TR замінили радіостанції, що стояли на озброєнні швейцарської армії, SE-229, одержавши нове умовне найменування SE-239. Основна перевага цієї радіостанції – простота зміни режиму роботи за рахунок завантаження відповідного ПЗ. M3TR може підтримувати радіоінтерфейси натовських систем HAVE QUICK I, II, SATURN і SECOS, а також таких стандартів, як SINCGARS, PR4G і SEM. Радіостанція M3TR працює в діапазоні частот 1,5-512 МГц, може підключатися до мереж TCP/IP, обмінюватися даними зі швидкістю до 72 Кбіт/с, одночасно передаючи мовні повідомлення [7].
	В теперішній час лідером у розробці SDR-станцій по програмі JTRS є корпорація Spectrum Signal Processing Inc (США). Ця корпорація випустила радіостанції, що володіють відкритою архітектурою SCA версії 2.2, SDR-3000 і SDR-4000. Ці радіозасоби призначені для передачі мови й даних у діапазоні частот від 0,5 МГц до 3 ГГц із використанням розширення спектра методом СЗЧ зі швидкістю 5000 стрибків/сек для SDR-3000 і 1000 стрибків/сек для SDR-4000. У даних радіозасобах крім підтримки більшості тактичних програм також використовуються протоколи взаємодії з різними мережами мобільного радіозв'язку другого покоління й мережею WCDMA третього покоління [8].
	ПРС – пристрій, у якому форма сигналу, що містить продукти модуляції, визначається програмним забезпеченням, форма коливання створюється шляхом генерації цифрових сигналів, перетворення цифрового сигналу в аналоговий за допомогою широкосмугового ЦАП, і потім, можливо, перетворення вверх із ПЧ у ВЧ. Приймач, точно так само використовує широкосмуговий АЦП, що захоплює всі канали, прийняті радіостанцією. Приймач потім виділяє, перетворює униз і демодулює сигнали кожного каналу, використовуючи принцип програмного керування. ПРС використовує комбінацію методів, які включають багатодіапазонні антени й радіочастотні перетворювачі; широкосмугові ЦАП і АЦП; а реалізація обробки сигналів ПЧ, демодульованих сигналів і результуючого цифрового потоку відбувається за допомогою цифрових cигнальних процесорів (DSP – Digital Signal Processor) і мікросхем програмувальної логіки (FPGA – Field Programmable Gate Array).
	На рис. 1 для реалізації вхідної частини приймача (антенних ланцюгів, вхідних фільтрів, перетворювачів) роздільні апаратні пристрої використаються для обробки кожного діапазону. Програмна обробка сигналів виробляється тільки в тракті ПЧ.
	У перспективних ПРС передбачається повністю виключити роздільні вхідні ланцюги й здійснювати виділення сигналів програмними засобами вже у вхідних ланцюгах [3].
	Після АЦП обробка сигналу відбувається відповідно до заданого режиму роботи за допомогою програмувальної радіосистеми, реалізованої з використанням архітектури, що допускає динамічну зміну параметрів. Із грудня 2000 року по 2006 рік Raytheon Command, Control, Communications and Information Systems представляло  практично той самий варіант архітектури SCA (рис. 2) – Software Communications Architecture [9-12].
	Архітектура SCA була розроблена із застосуванням об’єктно-орієнтованого підходу (ООП). Мова UML (Unified Modeling Language – уніфікована мова моделювання) використовувалась для графічного подання інтерфейсів, у той час як самі інтерфейси визначалися мовою IDL (Interface Definition Language – мова опису інтерфейсів). Оба опису (UML і IDL) можуть бути реалізовані за допомогою стандартних засобів розробки, що дозволяє почати безпосередню розробку з визначення базових концепцій архітектури.
	Під архітектурою ПРС розуміється цілісний, взаємопов'язаний і достатній набір функцій, компонентів і правил проектування разом з відповідними інтерфейсами, відповідно до яких можна розробити й реалізувати систему. Конкретна архітектура складається в розподілі функцій між компонентами, таким чином, щоб кожна функція була привласнена якому-небудь компоненту і інтерфейси між компонентами відповідали інтерфейсам між функціями. Якщо такі функції й інтерфейси визначаються шляхом суспільного обговорення, отримана архітектура вважається «відкритою».
	В основу архітектури SCA покладений стандарт (технологія) CORBA (Common Object Request Broker Architecture – загальна архітектура брокера об'єктних запитів), що визначає загальні принципи побудови розподілених додатків. Стандарт SCA базується на об'єктній моделі в рекомендації X.733ITU-T, спеціалізованій мові IDL і архітектурі керування об'єктами OMA (Object Management Architecture). Використання CORBA дозволяє досягти максимальної універсальності модулів SDR за рахунок універсальності стандарту й забезпечити незалежність від протоколу передачі, використовуваної структури даних і апаратної бази.
	Відповідно до керівного принципу стандарту TEMPEST NACSAM 5203 вся множина використовуваного обладнання ділиться на «червоні» і «чорні» підмножини («червону» і «чорну» область). «Червона» область - обладнання, по ланцюгах якого поширюється секретна інформація у відкритому виді. «Чорна» область - обладнання, що обробляє сигнали, які є невизначеними через зміст тексту або через те, що відомості вже зашифровані.
	Ключовими перевагами використовуваної архітектури SDR є [9]:
	1. Максимальне використання комерційних протоколів і продуктів.
	2. Ізолювання додатків рівня ядра й додатків нижнього рівня з використанням множинних рівнів відкритої комерційної програмної інфраструктури.
	3. Використання середовища розподіленої обробки, що має в основі технологію CORBA, що забезпечує програмну переносимість, повторне використання коду й масштабованість.
	Архітектура SCA визначає операційне середовище (OE – Operating Environment) як об'єднання набору сервісів ядра (Core Framework Services) і інфраструктурного програмного забезпечення (ПЗ), включаючи проміжне програмне забезпечення (ППЗ). Операційне середовище є інтегрованим компонентом SCA.
	Структура ПЗ системи, при проектуванні якої була застосована архітектура SCA, показана на рис. 2. Операційному середовищу відповідають блоки, зображені нижче логічної шини.
	Рис. 2. Структура ПЗ архітектури SCA
	Основними компонентами операційного середовища, згідно [9-12], є:
	CORBA Middleware – ППЗ CORBA. Насамперед, ORB (Object Request Broker – брокер об'єктних запитів – ядро CORBA і будь-якого додатка, написаного з використанням цієї технології, забезпечує пересилання запитів між CORBA-об'єктами), а також різні сервіси передбачені специфікацією CORBA, як-то сервіс іменування, сервіс подій і т.д. ППЗ забезпечує роботу додатків, написаних з використанням даної технології. Інтерфейси взаємодії різних компонентів визначаються за допомогою мови IDL.
	CF Services & Application – сервіси і додатки, що відносяться до інфраструктури ядра. Забезпечують багаторівневий підхід при програмуванні й проектуванні прикладних систем.
	Оба розглянутих компонента функціонують під керівництвом операційної системи – Operation System. Як приклад подібної ОС пропонується POSIX, через сумісність зі стандартом CORBA OMG. Передбачається використання POSIX 1003.13 – підвид POSIX, спеціально розроблений для систем керування реального часу (PSE52) (надалі – SCA POSIX Profile). Всі інтерфейси взаємодії для даного компонента також визначаються за допомогою мови IDL.
	Network Stacks & Serial Interface Services – стеки мережних протоколів і послідовні інтерфейси. Забезпечують взаємодію в мережі. Як підтримувані протоколи використовуються PPP, SLIP, LAPx, а також TCP/IP. Крім мережних протоколів цей блок відповідає за підтримку різних послідовних інтерфейсів передачі даних: RS-232, RS-422, RS-423, RS-485, Ethernet і 802.x.
	Board Support Packages – засіб забезпечення кросплатформенності, для організації апаратного інтерфейсу з конкретним середовищем передачі або системною шиною. У якості таких використовується VME, PCI, CompactPCI, Firewire (IEEE-1394), Ethernet. Передбачається, що система з SCA архітектурою може функціонувати не тільки в розподіленому виді, але й на різних апаратних платформах.
	Розглянуте операційне середовище являє собою базу, на основі якої функціонує основний додаток. Операційне середовище і її компоненти не виконують корисної роботи, однак забезпечують необхідну функціональність для основного рівня. Основним рівнем розглянутої архітектури є рівень додатка – Application (на рис. 2 зображений над логічною шиною). Згідно [9-12], на рівні додатка виділяються компоненти (рівні) різної функціональності:
	1. Modem-level digital signal processing – обробка цифрового сигналу модемом;
	2. Link-level protocol processing – обробка протоколу з'єднання;
	3. Network-level protocol processing – обробка протоколу мережі;
	4. Internet routing – міжмережна маршрутизація;
	5. External input/output (I/O) access – зовнішній ввід/вивід;
	6. Security – безпека;
	7. Embedded utilities – впроваджені програми.
	Всі зазначені компоненти додатків при роботі використовують сервіси CF. Взаємодія компонентів додатків безпосередньо з ОС обмежено специфікацією SCA POSIX Profile. Взаємодія компонентів додатків з мережею за допомогою ОС не обмежується.
	Основні компоненти SCA-додатка показані на рис. 3, числові позначення різних видів функціональності яких використовуються на рис 2, 4-9.
	Рис. 3. Рівні з різною функціональністю в додатку SCA
	Кожний подібний компонент додатка розглядається як такий, що складається із двох частин: безпосередньо компонента (component), що виконує прикладне завдання, і адаптера (adapter), завданням якого є інтеграція компонента (який може бути реалізований і без використання технології CORBA) у систему, що використовує архітектуру SCA. Процес передачі повідомлення в SCA-системі показаний на рис. 4.
	Рис. 4. Передача повідомлення в SCA-системі
	При передачі повідомлення з використанням винятково ресурсів CORBA повідомлення буде проходити по шляху B1-B5. При використанні ресурсів, реалізованих з використанням альтернативних технологій, повідомлення в загальному випадку буде передаватися по шляху А1-А9.
	Компоненти додатка складаються з одного або більше ресурсів (resource) [4-7]. Різні ресурси системи визначають режими роботи радіостанції, перемикання між якими здійснюється з використанням принципу програмного керування.  Ресурс реалізує інтерфейс керування й конфігурації програмного компонента.
	Архітектура SCA передбачає використання особливого виду ресурсів – пристроїв (devices), які використовуються як програмні представники реальних пристроїв. Розробка внутрішньої функціональності пристроїв не декларується SCA, залишаючи рішення за розроблювачем.
	На рис. 5 зображені основні класи ресурсів, властивих SCA архітектурі (ModemDevice, I/ODevice, SecurityDevice, NetworkResource, LinkResource і UtilityResource), а також показані їхні підкласи, що володіють більш вузькою функціональністю.
	Рис. 5. Ресурси й інтерфейси додатку
	Як можна бачити, ресурс може обслуговувати кілька рівнів додатка SCA. Так, ресурс мережі (NetworkResource) функціонує на рівнях мережного з'єднання в чорній (3) і червоній (5) області, при цьому реалізує мережний API, який відноситься до рівня операційного середовища (7).
	Методи й атрибути, надавані основними інтерфейсами ресурсів, дозволяють організувати їхню взаємодію в середовищі SCA. Для обміну повідомленнями між ресурсами й пристроями використовується передача повідомлень через порти (port).
	Більш детально функціональність ресурсів рівня модему (ModemDevice), ресурсів ввіду/вивіду (I/ODevice), ресурсів безпеки (SecurityDevice) і ресурсів забезпечення мережної взаємодії (NetworkResource) показана на рис. 6-9.
	Рис. 6. Функції різних ресурсів модему
	Рис. 7. Функції різних ресурсів забезпечення вводу/виводу
	Рис. 8. Функції різних ресурсів забезпечення безпеки
	Рис. 9. Функції різних ресурсів забезпечення мережної взаємодії
	Функціональність ресурсів SСA описана з використання діаграм UML. У верхній частині прямокутника-ресурсу зазначено його назва, у нижній – реалізована функція. Зв'язок «1..* до 1» вказує на те, що до безлічі ресурсів першого виду ставиться один ресурс другого виду, відповідно «1..* до 1..*» вказує відношення «багато хто до багатьох» і «1 до 0..*» – «один до багатьох» або до порожньої множини. Порожня стрілка вказує на відношення, при якому ресурс, з якого вона виходить, є більше конкретизованим нащадком (у термінах ООП), що інкапсулює частину функціональності батька. API (Application Programming Interface) – інтерфейс прикладного програмування, набір функцій, надаваний для використання в прикладних програмах. LLC (Logical Link Control) – керування логічним каналом, верхній підрівень канального рівня в семірівневій моделі ISO/OSI.
	Ресурс модему (ModemDevice) являє собою практично автономний пристрій передачі даних, у зв'язку із чим має більше число функцій, що розділені між декількома підресурсами. Ресурс модему в стандарті SСА крім властивих йому операцій по модуляції/демодуляції також виконує функції завадостійкого кодування/декодування. На додаток до цього модем управляє частотою й шириною смуги, в якій ведеться передача, ослаблює дію перешкод, фільтрацію й т.п. Архітектура SСА крім наявного в її складі криптомодуля (SecurityDevice) передбачає наявність додаткових протоколів захисту: Communication Security – COMSEC і Transition Security TRANSEC. Служба точного часу, необхідна для синхронізації частин розподіленого додатка, запущених на різних вузлах обчислювальної мережі, також функціонує на рівні цього ресурсу.
	Найбільш важливими особливостями реалізації ПРС по програмі JTRS є використання в їхній структурі сучасних методів модуляції, завадостійкого кодування й  технологій розширення спектра.
	Ресурси вводу/вивіду (I/ODevice) служать для організації взаємодії радіозасобів з віддаленими вузлами (використання мережі Ethernet, послідовних інтерфейсів і т.п.), а також для безпосереднього вводу інформації (з мікрофона, клавіатури, файлу й т.п.) або її вивіду (на гучномовець, файл, печатку й т.п.). Додатковою функцією цього класу ресурсу є організація кодування/декодування аудіо й відео інформації з використанням стандартних методів стиснення.
	Ресурси безпеки (SecurityDevice) призначені для забезпечення криптозахисту переданих даних. Функції даного ресурсу наступні: шифрування й дешифрування, виконання аутентифікації, операції роботи із ключами й ін.
	Ресурси забезпечення мережної взаємодії (NetworkResource) призначені для інтеграції різних вузлів SСА системи в єдину комунікаційну мережу. Функції, що виконуються ресурсом цього типу, багато в чому схожі з функціями звичайного мережного маршрутизатора: здійснення маршрутизації, трансляція адрес, підтримка маршрутних таблиць, групові (multicast) і широкомовні (broadcast) передачі й ін.
	Серед додаткових функцій даного ресурсу варто виділити вимір і аналіз якості з'єднання, на підставі якого може прийматися рішення про маршрутизації й виконуватися переконфігурація модему, контроль якості обслуговування (QoS – Quality of Service), організація передач потоків даних з різними пріоритетами й ін.
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