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Кравченко О.О. (ГУЗІС ГШ ЗСУ)
ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ЗВ’ЯЗКУ
ТА АВТОМАТИЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ ВІЙСЬКАМИ
ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ
Сучасний рівень розвитку Зройних Сил, якісні зміни у способах і засобах
ведення бойових дій висунули питання щодо вдосконалення системи
управління в число найважливіших. Технічною основою системи управління
Збройних Сил, її невід’ємною складовою частиною є система зв’язку та
автоматизації. Вона значною мірою визначає ступінь реалізації бойового
потенціалу Збройних Сил.
Нинішній стан системи зв’язку та автоматизації управління військами
Збройних Сил України характеризується використанням аналогових засобів
зв’язку та обладнання, яке є морально та фізично застарілим, не в повній мірі
відповідає вимогам щодо пропускної спроможності та якості обміну
інформацією. На озброєнні знаходиться велика кількість типів засобів зв’язку
декількох поколінь, зразки переважно розробок 60 – 70-х років.
Використання автоматизованих систем управління Збройних Сил України
стримується відсутністю вітчизняного високошвидкісного обладнання
обміну інформацією.
Система зв’язку та автоматизації управління військами Збройних Сил
України суттєво відстає за обсягами і термінами впровадження цифрових
засобів передавання і комутації в порівнянні з мережею зв’язку загального
користування. На цей час первинна мережа зв’язку стаціонарної компоненти
системи зв’язку та автоматизації управління військами Збройних Сил
України на 90 % базується на орендованих лініях зв’язку ВАТ „Укртелеком”.
Ураховуючи той факт, що телекомунікаційні мережі України на 95 %
перейшли на сучасні цифрові методи обміну та обробки інформації, питання
цифровізації системи зв’язку та автоматизації Збройних Сил стає життєво
необхідним.
Враховуючи те, що процес реформування Збройних Сил проходить на фоні
радикальних змін в інформаційній сфері, питання удосконалення системи
зв’язку і автоматизації Збройних Сил набирає особливої актуальності. Так із
зміною організаційної структури Збройних Сил, збільшенням кількості і
складності завдань задач, скороченням особового складу органів управління
різко зростають об’єми і різнорідність обробляємої інформації.
У сучасних умовах ефективне управління військами як у повсякденній
діяльності, так і в умовах їх бойового застосування неможливе без сучасних
інформаційно-телекомунікаційних систем, проте інформаційна перевага над
противником можлива лише за наявності сучасних засобів збору, обробки,
обміну, зберігання та аналізу інформації у масштабі реального часу. Швидкість
отримання, обробки та використання інформації є одним із визначальних
факторів у військовому протистоянні.
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Головними напрямами розвитку системи управління Збройних Сил України
є:
1. Створення Єдиної автоматизованої системи управління (ЄАСУ)
Збройними Силами України, яка буде вирішувати питання автоматизації
процесів повсякденної діяльності та бойового управління (АСУ зброєю та
АСУ військами).
2. Розвиток системи зв’язку і автоматизації управління з переходом на
цифрові методи передавання (приймання) і обробки інформації, автоматизації
процесів встановлення, відновлення зв’язку та інтеграції основних процесів
інформаційного обміну з впровадженням багатофункціональних абонентських
терміналів у діяльність органів військового управління;
3. Реформування військ зв’язку у відповідності до перспективи розвитку
пунктів управління, з врахуванням реформування органів військового
управління та вирішення ними оперативних, адміністративних і
логістичних функцій.
Основним проблемним питанням, яке виникає під час виконання заходів
щодо розвитку системи зв’язку та автоматизації Збройних Сил України є
недостатній рівень їх фінансування. Такий стан фінансування не задовольняє
потребу розвитку системи зв’язку та автоматизації Збройних Сил України,
близько 80 % виділених коштів витрачаються на утримання.
В частині, що стосується розвитку системи зв’язку та автоматизації, основні
зусилля були спрямовані на переоснащення системи зв’язку і автоматизації
Збройних Сил України.
Протягом 2007 – 2008 років було переобладнано 6 пунктів управління та
вузлів зв’язку Військово-Морських Сил Збройних Сил України. На цей час
аналогічні заходи проводяться в Повітряних Силах ЗС України.
Позитивним відносно переоснащення технічними засобами є те, що
протягом 2006 – 2008 років були прийняті на озброєння Збройних Сил України
21 новітній засіб зв’язку та автоматизації.
Щодо переходу системи зв’язку та автоматизації Збройних Сил України на
цифрові канали та засоби зв’язку.
У Головному управлінні зв’язку та інформаційних систем Генерального
штабу Збройних Сил України відповідно до Указу Президента України відносно
цифровізації опрацьовано перелік першочергових заходів, а саме:
1. Прокладання волоконно-оптичних ліній зв’язку доступу до підприємств
зв’язку ВАТ „Укртелеком”.
2. Розгортання системи цифрового автоматичного зв’язку Збройних
Сил України.
3. Закупівля комплексних апаратних зв’язку для рухомої компоненти
системи зв’язку.
4. Створення системи супутникового зв’язку Збройних Сил України.
Стан розвитку ЄАСУ ЗС України.
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На замовлення Генерального штабу Збройних Сил України продовжується
виконання ряду науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт щодо
побудови Єдиної автоматизованої системи управління Збройними Силами
України (далі ЄАСУ ЗС України), з метою автоматизації процесів військовополітичної
діяльності,
адміністративно-господарської
діяльності
та
військової діяльності.
У рамках створення ЄАСУ ЗС України впроваджуються науково-технічні
розробки направлені на вирішення питань щодо створення єдиного
транспортного середовища (інформаційно-телекомунікаційна мережа) та
підсистем забезпечення (електронна корпоративна пошта, система
електронного документообігу, інформаційно-довідкова система), автоматизації
процесів оперативної діяльності, створення автоматизованої системи управління
авіацією та протиповітряної оборони Збройних Сил України, автоматизації
процесів адміністративно-господарської діяльності.
До кінця 2011 року заплановано створення автоматизованих систем
управління Сухопутних військ Збройних Сил України та Військово-Морських
Сил Збройних Сил України.
Таким чином, враховуючи тенденції розвитку сучасних інформаційнотелекомунікаційних технологій та вимоги, що висуваються до перспективної
системи зв’язку та автоматизації управління військами Збройних Сил України,
можна зазначити, що практична реалізація розглянутих напрямів дозволить
побудувати систему зв’язку та автоматизації управління військами Збройних
Сил України, яка буде відповідати вимогам сьогодення, зможе задовольнити
потреби органів військового управління в інформаційному обміні та
автоматизації управлінської діяльності.
При цьому пріоритетним визначено використання саме вітчизняних
сучасних засобів зв’язку і автоматизації військового призначення, що в умовах
сучасного бою дозволить забезпечити інформаційну безпеку системи та її
подальший розвиток.
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к.т.н. Міночкін А.І. (ВІТІ НТУУ „КПІ”)
д.т.н. Романюк В.А. (ВІТІ НТУУ„КПІ”)
МЕТОДОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ
ТАКТИЧНИМИ СЕНСОРНИМИ МЕРЕЖАМИ
Перспективна мобільна компонента тактичних мереж зв’язку буде
включати безпровідні сенсорні мережі, що складаються з маленьких сенсорних
вузлів з інтегрованими функціями моніторингу навколишнього середовища,
обробки і передачі даних [1]. Основними елементами сенсорних вузлів є
(рис. 1): датчики контролю зовнішнього середовища, мікрокомп’ютер, батареї,
прийомопередавач (можливо наявність системи позіціонування).

Рис. 1. Склад сенсорного вузла

Загальна класифікація тактичних сенсорних мереж приведена на рис. 2.
Сенсорні мережі
По мобільності
- стаціонарні
- рухомі (роботи)
- гібрідні

По організації
- децентралізовані
- іерархічні
- гібрідні

По середовищу моніторингу
- наземні
- повітряні
- морські
- підземні

По параметру моніторингу
- акустичні
- оптичні
- сейсмічні
- тощо

Рис. 2. Класифікація сенсорних мереж

Стаціонарні, рухомі та гібридні сенсорні мережі. Можливо
використовувати стаціонарні сенсорні вузли та рухомі сенсори-роботи для збору
інформації серед сенсорних вузлів. Мобільні сенсорні мережі відносяться до
класу MANET (Мobile ad-hoc networks) [2], а стаціонарні до класу чарункових
безпровідних мереж (Wireless Mesh Network) [3].
Децентралізовані, ієрархічні та гібридні сенсорні мережі. Ієрархічна
організація мережі припускає розбиття мережі на зони (кластери) з виділенням
в кожній зоні головних і простих сенсорів-вузлів, а також сенсорів-шлюзів (для
зв’язку між зонами). Вона є комбінацією централізованого (у зонах) і
децентралізованого (між головними вузлами) способів управління.
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.
Акустичні, оптичні, сейсмічні, хімічні тощо. Залежно від середовища
моніторингу в сенсорах використовують датчики, які реєструють певні
параметри (наприклад, рівень радіації).
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Основні елементи архітектури сенсорної мережі (характеристики наведені в
табл. 1) [4]: сенсорні вузли, шлюз, безпровідний міст, контролер (рис. 2).
Безпілотний
літак

Тип мережі – mesh (чарункова) ad-hoc

Безпровідний
міст

Тактичний
шлюз
Сенсорний
вузол

Пункт
управління

Контролер
мережі

Рис. 3. Архітектура сенсорної мережі

Таблиця 1
Характеристики

Сенсор

Тактичний
шлюз

Безпровідний
міст

Контролер
мережі

Тип мережі
(протоколи)
Швидкість передачі
Наявність GPS
Безпека

ad-hoc mesh

ad-hoc mesh

до 100 Кб/c
Так
256 AES
шифрування
Інфрачервоний,
акустичний, температурний, вібраційний, магнітометр
30 – 45 діб
типу AA
300 м на відрізку
прямої видимості

до 300 Кб/c
Так
256 AES
шифрування

Wi-Fi або
UWB
до 300 Кб/c
Так
256 AES
шифрування

ad-hoc mesh
Mil-STD 188 – 220
> 100 Кб/c
Так
256 AES
шифрування

-

-

-

60 – 120 діб
Немає даних
0.5 – 6 км в
залежності від
антени та
місцевості
8x4x6 дюймів

60 –120 діб
Немає даних
1 – 7 км в
залежності від
антени та
місцевості
8x4x6 дюймів
без антени
4 фунта
без батареї
Підтримка стільникових та
радіотелефонів,
сонячні батареї

60 – 120 діб
типу АA
до 300 м в
залежить від типу
антени

Типи сенсорів

Час життя
Батареї
Дальність передачі

Розмір
Вага

2,5 дюйми діаметр x6
(без антени)
16 унцій з батареєю

4 фунта
без батареї

Опції

3,250х4.125x1,12
дюйма без антени
1.2 фунта
з батареєю

Сенсорні вузли тактичних мереж повинні швидко адаптуватися до частих
змін топології мережі, трафіка та ефективно використовувати обмежені
мережеві ресурси. В таких умовах забезпечити інформаційний обмін із заданою
якістю неможливо без ефективної системи управління (СУ) ТСМ [5].
До системи управління ТСМ пред’являються наступні вимоги:
– забезпечення адаптивного та розподіленого функціонування мережі з
можливістю її самоорганізації;
– оптимізація характеристик мережі;
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– забезпечення прийняття рішень у реальному (близького до реального)
масштабу часу;
– максимальна автоматизація процесів управління.
– безпека передачі та мінімальне завантаження службовою інформацією;
До особливостей системи управління ТСМ можна віднести:
– багатомірність, яка обумовлена значною кількістю підсистем, елементів
та зв’язків між ними;
– багатопараметричність, яка визначається різноманіттям цілей окремих
підсистем та їх характеристик, вимог та показників ефективності;
– багатофункціональність і ієрархічність, яка визначаться необхідністю
рішення різних задач на різних умовах функціонування системи;
– значну залежність характеру функціонування від параметрів ТСМ і
зовнішніх впливів. Відмінностями між системами управління сенсорними
мережами цивільного та військового призначення є: різні цілі, етапи, функції,
рівні управління та вимоги до оперативності управління. Розглянемо
класифікацію задач управління ТСМ (рис. 4).
Задачі управління ТСМ
За етапами управління

За функціями

- планування
- розгортання

- спеціальні

- оперативного
управління
- ізольовані
- кооперовані

За способом
реалізації

- моніторінгу
- координація переміщення

- універсальні
- управління топологією
- управління маршрутизацією
- управління навантаженням
- управління радіоресурсом
- управління енергоресурсом
- управління безпекою

За типом За охопленням

За видом постановки та
математичним апаратом

- управління ТСМ
- задачі розподілу
- управління зоною ТСМ
ресурсів
- управління передаче ю
між окремими сенсорами - маршрутні задачі
- задачі розміщення
- централізовані
- задачі розкладу
- децентралізовані
- задачі динамічного
- змішані
програмування
- технологічні
- організаційно-технологічні

- інші

Рис. 4. Класифікація задач управління ТСМ

За етапами задачі управління ТСМ діляться на задачі планування,
розгортання (організаційні способи) і оперативного управління (організаційнотехнологічний спосіб) [6].
Етап планування здійснюється відповідним командиром. Сутністю
планування (виходячи із прогнозованої обстановки та наявних ресурсів) є:
визначення районів покриття; способів встановлення (випадковий або
детермінований) та доставки (постановці) сенсорів; визначення вузлів-шлюзів,
способів збору та доставки інформації моніторингу тощо.
Етап розгортання полягає розгортанню в заданому районі (наприклад, за
допомогою літака, якій розкидає сенсори з повітря над певною площею) або
переміщення сенсорних вузлів. При цьому задачі етапу розгортання ТСМ
можуть виконуватися й на етапі оперативного управління при значних її змінах
(ушкодженні, введенні нових сенсорних вузлів й ін.).
На етапі оперативного управління за прийнятими критеріями ефективності постійно оцінюється стан сенсорної мережі, і приймаються міри (відповідно до плану та реальної обстановки) по втриманню її показників ефективності
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функціонування в заданих межах або здійснюється їх системна (користувальницька) оптимізація. Задачі оперативного управління (на відмінність задач планування) вирішуються змішаним способом (централізовано/децентралізовано) у
режимі реального часу, а за змістом багаторазово їх повторюють.
Цикл управління ТСМ включає (рис. 5):
Оперативне управління ТСМ
Збір інформації про стан ТСМ
За об’ємом
-глобальний
-локальний
(зоновий)

-адаптивний
-фіксований

За типом
-в міру
необхідності
-періодичний
-за подіями
-безперервний
-пасивний
-активний

За способом
-хвильовий
-напр. хвиля
-підмережа
-„джерел”

Аналіз

Прийняття рішення

За рівнями
-фізичний
-канальний
-мережевий
-транспортний

-окремими повідомленнями
-супроводжуючої інформації

За функціями

Реалізація рішення
За способом За цілями

-маршрутизація
-управління топологією

-утримання параметрів
-оптимізація ТСМ
-управління навантаженням -оптимізація зони ТСМ
-управління радіоресурсом -користувальницька
оптимізація
-управління передачею
- кооперовано
пакетів за маршрутами
ізольовано
-управління безпекою
-управління моніторингом

Рис. 5. Класифікація задач оперативного управління ТСМ

– збір інформації про стан мережі (необхідно приймати рішення за
об’ємом, типом, способом, рівнями, функціями збору службової інформації);
– аналіз даної інформації – визначаються: рівень виконання мережею своїх
функцій, необхідність управляючого впливу, цілі управління з подальшою
деталізацією їх на підцілі;
– прийняття рішення (обчислення маршруту, вибір протоколу доступу,
вибір методу передачі, способу розсилання службової інформації тощо);
– реалізація рішення (розсилання службової інформації, резервування
ресурсу, установлення потужності передачі, спрямованості антен тощо).
Виходячи з основних відмінностей та особливостей системи управління
ТСМ та основних вимог до неї, визначені основні принципи її функціонування:
принцип адаптивного управління; принцип функціональності управління;
принцип ієрархічності управління; принцип розподіленості та координації
взаємодії; принцип оптимальності управління.
1. Принцип адаптивного управління. Внаслідок значної початкової
невизначеності ТСМ (обумовлена інерційністю контролю стану мережі та її
ідентифікації), а також невизначеністю стану зовнішнього середовища
оперативне управління повинне бути адаптивним.
2. Принцип функціональності управління. Об’єднання функцій системи
управління у відносно незалежні групи дозволяє здійснити декомпозицію
управління мережею на підсистеми (що спрощує розробку математичного
забезпечення управління): контроль елементів мережі та якості обслуговування
потоків даних; збір службової інформації про стан мережі; управління побудовою та підтримкою маршрутів; управління топологією мережі; управління
безпекою; управління радіоресурсом; управління навантаженням; планування,
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корегування та навчання. Функціональна модель системи оперативного
управління мережі, яка реалізується на кожному вузлі надана на рис. 6.
Система управління мережею
Підсистема прийняття рішень
Підсистема
Підсистема
Підсистема
управління управління науправління
вантаженням
маршрутизацією топологією
Сенсорний
вузол

Підсистема
управління
енергоресурсом

Підсистема
управління
радіоресурсом

Підсистема збору та
зберігання інформації

Підсистема
забезпечення
безпекою

Підсистема
управління якістю
обслуговування

Підсистема реалізації рішень

Підсистема управління моніторингу

Сенсорна
мережа

Рис. 6. Функціональна модель системи оперативного управління

3. Принцип ієрархічності управління. Функціональну структуру системи
управління можна представити ієрархічною структурою з вертикальними
зв’язками, які визначають підпорядкованість задач, що виконуються: на
нижньому рівні вирішуються задачі управління сенсорним вузлом мережі; на
верхньому – задачі управління всією ТСМ.
4. Принцип координації та взаємодії. Внаслідок децентралізованого
управління рішення задач управління передбачає взаємодію між вузлами за
цілями, функціями управління, розподілом ресурсів тощо.
5. Принцип оптимальності управління. Оптимальне управління являє
собою компроміс між оперативністю та обґрунтованістю управляючих впливів,
що являється однією з найбільш складних задач, які належить розв’язати при
побудові системи управління ТСМ.
6. Принцип автоматизації та інтелектуалізації процесів управління. Його
реалізація призвана мінімізувати участь людини в процесі управління
тактичними мережами.
За способом реалізації частина задач оперативного управління вирішується
ізольовано (окремим вузлом, наприклад, сенсором-шлюзом ), а більша частина
– кооперовано, сукупністю вузлів (наприклад, маршрутизація інформаційних
повідомлень й ін.).
За охопленням задачі управління діляться на управління функціонуванням
всієї сенсорної мережі, її зони або процесом передачі інформації за напрямом
між сенсорними вузлами.
За видом постановки та математичному апарата задачі діляться на задачі розміщення, розподілу ресурсів, складання розкладу тощо.
За функціями задачі управління ТСМ діляться на дві групи:
1. Спеціальні задачі управління (наприклад, визначення маршрутів
переміщення сенсорів-роботов й координація їхнього переміщення).
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2. Універсальні задачі управління [9]: управління топологією, управління
маршрутизацією, управління навантаженням, управління радіоресурсом,
управління енергоресурсом тощо. Однак, конкретна реалізація методів
управління ТСМ повинна враховувати її призначення та особливості
архітектури (розмірність, мобільність, ресурс батарей тощо).
Розглянемо основні функціональні підсистеми моделі оперативного
управління ТСМ (рис. 5) та напрямки іх синтезу: управління маршрутизацією,
управління радіоресурсом, управління енергоресурсом, управління передачею
інформації із заданою якістю обслуговування, управління безпекою, прийняття
рішень з управління та інші.
Підсистема маршрутизації повідомлень в ТСМ [7]
Ця підсистема забезпечує побудову та підтримку маршрутів передачі
заданої якості при виконанні вимог до їх функціонування (децентралізованості,
мінімізації службового трафіка тощо) [6]. Особливості ТСМ потребували
провести класифікацію методів та функцій маршрутизації, які запропоновані
для безпровідних сенсорних мереж, а також розробки нових ефективних
методів маршрутизації (рис. 7, 8).
Методи маршрутизації в ТСМ
Спосіб
побудови і
підтримки
маршруту
- табличні

- зондові
- гібридні

Кількість
Тип
Кількість Кількість та тип
парметрів в
маршрутів
отримувамаршрутів
метриці
в
чів
- однокорис- - однопарамет- одношляхові - симетричні
тувальницькі ричні
- багатошляхові - асиметричні
- групові
- енергозберігаючі
- багатопара
- хвильові
- з заданою якістю обслуговування
метричні

Наявність системи позиціювання
- координатні
- некоординатні

Організація
мережі
- ієрархічні
- однорівневі

Рис. 7. Класифікація методів маршрутизації в ТСМ
Функції методів маршрутизації в ТСМ
Зберігання
маршрутів

Збір та розповсюдження інформації
За об’ємом

За охватом

За типом

- глобальний
- локальний
активнийпасивний-

- по мірі необ- -один
параметр
хідності
- періодичний -багато
параметрів
-за подіями

Обчислення
маршрутів

Ретрансляція
пакетів

Додаткові

За способом

- алгоритм
-послідовна
Белмана-Форда
-“джерел”
-хвильовий - автономно
-зондовий - розподілено - алгоритм Дійкстри - багатошляхова
- зондуванням
-групова
-табличний
-на
основі координат -хвильова
-гібридний

- кластеризація
мережі
- управління
топологією
- інші

Рис. 8. Класифікація функцій методів маршрутизації в ТСМ

Синтез певного методу маршрутизації буде визначатися параметрами
мережі (розмірністю, площею покриття) та сенсорів (кількість параметрів
моніторингу, ємність батареї, потужність передавача, об’єм інформації
моніторингу тощо).
Підсистема управління радіоресурсом ТСМ
Мета цієї підсистеми – розподіл часового, просторового, частотного,
кодового ресурсів для забезпечення обміну між сусідніми вузлами.
На рис. 9 наведена класифікація методів доступу в безпровідних мережах
типу MANET. В якості напрямків рішення проблеми розподілу радіоресурсу в
ТСМ можно віднести наступні [7]: вдосконалення протоколу доступу IEEE
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802.11; розробка нових методів детермінованого доступу; удосконалення
протоколу IEEE 802.15; застосування надширокосмугових сигналів тощо.
Методи доступу до радіоресурсу
Організація мережі та
процесу передачі

Спосіб розподілу
каналу

-без квитування
-з квитуванням

детермінований

- з каналом управління
-без каналу управління

- асинхронні
- синхронні
- централізовані
- децентралізовані
- зонові

гібридний

статичний

Тип та кількість
радіоканалів

- одноканальні
- багатоканальні

випадковий

динамічний

- симетричні
- асиметричні

Наявність

устаткування
- спрямовані
- не спрямовані
- координатні
- не координатні

Функції

- енергозберігаючі
- широкомовна передача
(групова) передача

-QoS
- пріоритетний доступ
- безпека

- частотний (FDMA) - без топології - які не контролюють середовище (ALOHA)
- часовий (TDMA) - з топологією - які контролюють середовище (CSMA)
- жорсткий
- без запобігання суточок
- кодовий (CDMA)
- p-наполегливий - з запобіганням суточок (CSMA/CA)
- просторовий (SDMA)
- м’який
- гібридний
IEEE 802.11 DCF)
-з рандомізацією

Рис. 9. Класифікація методів доступу до радіоресурсу

Підсистема управління топологією ТСМ [9]
Топологія визначає потенційні можливості мережі з доставки інформації
(пропонується, що кожен вузол може змінювати потужність передачі з певним
шагом дискретизації або змінювати спрямованість антен). Залежно від
основного критерію ефективності, розрізняють наступні варіанти постановки
задач синтезу топології ТСМ (рис. 10):
– за критерієм мінімуму використання сенсорів – знайти зв’язну топологію
з мінімальною кількістю сенсорних вузлів при заданих обмеженнях (в якості
обмежень можуть виступати кожний із критеріїв ефективності);
– за критерієм необхідної зв’язності (структурної надійності) – знайти
зв’язну (v-зв’язну) топологію мережі при заданих обмеженнях;
– за критерієм часу – знайти топологію, що забезпечує мінімізацію
максимальної затримки передачі повідомлень у мережі (напрямку) при заданих
обмеженнях;
– за критерієм мінімуму трат енергії батарей, яка витрачається при передачі
повідомлень при даної топології.
Задачі синтезу топології ТСМ
За кількістю критеріїв
- однокритеріальні
- багатокритеріальні

За типом критерію
- зв’язність
- якість маршрутів

За типом даних
- чітка постановка
- нечітка постановка

За математичною постановкою
- статичні

- загальні

- динамічні

- часткові

- продуктивність
- інші

Рис. 10. Класифікація задач синтезу топології ТСМ

Важливою особливістю задач управління є динамічний характер ТСМ.
Доцільно розглядати побудову мережі як багатоетапний процес її розвитку з
деякої початкової топології в кінцеву. Звідси випливає постановка задачі
динамічного програмування: задане загальна кількість районів спостереження
на операцію. Потрібно розподілити їх за етапами (число в загальному випадку
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може бути невідомо) таким чином, щоб забезпечити оптимум прийнятого
критерію ефективності. Показниками оцінки ефективності результату процесу
управління ТСМ можуть виступати ступінь досягнення й час виконання i-й
задачі (мети) управління.
Необхідно відзначити, що синтез топології мереж великої розмірності наштовхується на ряд труднощів, пов’язаних з великою розмірністю ТСМ та
багатоекстремальністю цієї задачі. Перераховані труднощі викликають необхідність використання декомпозіційного підходу: загальна задача синтезу топології розбивається на ряд підзадач за певними пріоритетами критеріїв ефективності. Зазначені часткові задачі синтезу не є незалежними. Рішення перерахованих часткових задач, у сукупності складає загальну задачу синтезу, та здійснюється, як правило, з використанням наближених евристичних методів.
Підсистема управління енергоспоживанням [10]
Електроживлення сенсорних вузлів здійснюється від батарей (їх ємність
визначає параметри процесора, пам’яті, пристрою моніторингу і потужність
прийомопередавача), тому в системі управління ТСМ виділена підсистема
управління енергоресурсом (рис. 6). Метою функціонування даної підсистеми є
мінімізація споживання енергії вузлами мережі або максимізація „часу життя”
мережі – часу роботи мережі до моменту відмови виконувати свої функції вузла
(чи їх множини) через нульову ємність його (їх) батареї.
Проведений аналіз різних методів управління енергоспоживанням (рис. 11)
показує, що управління енергоспоживанням повинне здійснюватися за
функціями управління на різних рівнях еталонної моделі взаємодії відкритих
систем (ЕМ ВВС) [9]. Проведені дослідження показують, що застосування
розглянутих методів дозволяє в середньому збільшити „час життя” мережі в
1,5...2 рази та зменшити середню потужність передачі на одну ретрансляційну
ділянку на 15...20 %. Синтез оптимального методу управління енергоресурсом
(або їх множини) буде визначатися параметрами конкретної мережі та
ухваленими рішеннями щодо реалізації інших функцій управління мережею.
Методи управління енергоспоживанням
Методи збереження енергії батарей

Методи управління потужністю передачі

- тимчасове виключення прийомопередавачів (к, м)

- між сусідніми вузлами (ф)
- при управлінні топологією (к, м)

- при маршрутизації (м)
- таблично-орієнтована
- зондова
- гібридна

- однокористувальницька - одношляхова
- групова
- багатошляхова
- хвильова

- при застосуванні технологій
- спрямованих антен (к, м)
- позиціонування (к, м)

- між сусідніми вузлами
- в масштабах мережі або ії зони
- асинхронні
- періодичне
- зменшення суточок передач (к)
- за можливості
- синхронні
- енергозалежні метрики вибору маршрутів (м)
- зменшення службового трафіку
- потужність передавача
- ехо-квітування (к)
- ємність батарей
- R-зонова маршрутизація (м)
- згортка метрик

Рис. 11. Класифікація методів управління енергоспоживанням
(ф – фізичний, к – канальний, м – мережевий рівні еталонної моделі)

Підсистема управління навантаженням [11]
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Підсистема управління навантаженням в основному працює на
транспортному (управління швидкістю передачі та управління чергами у вузлах)
та мережевому рівні (підсистема маршрутизації рис. 12) .
Управління інформаційними потоками
На мережевому рівні
(управління маршрутами)

На транспортному рівні
(управління навантаженням)

Управління швидкістю

Управління чергою

- справедливе управління (FIFO)
- віконне управління (congestion window)
- пріоритетне обслуговування
- повільний старт (slow start)
- швидка повторна передача (fast retransmit) - алгоритм зважених черг

Рис. 12. Класифікація методів управління інформаційними потоками

На сьогодні розроблено багато методів і протоколів управління передачею
даних в телекомунікаційних мережах на транспортному рівні моделі OSI, які
можна класифікувати за наступними ознаками див. (рис. 1.9):
– за кількістю швидкостей передачі: багато швидкісні та одношвидкісні;
– за кількістю маршрутів: одномаршрутні та багатомаршрутні;
– за функціонуванням на рівні моделі OSI: однорівневі, багаторівневі;
– за класом обслуговування: максимальних зусиль (Best effort),
гарантована передача (Assyred forwarding); термінова передача (Expedited
forwarding);
– за місцем управління: у вузлах мережі, з кінця в кінець.
Методи управління навантаженням
За швидкістю
передачі
- одношвидкісні
- багатошвидкісні

За кількістю
маршрутів
- одномаршрутні
- багатомаршрутні

За рівнями
моделі OSI
- однорівневі
- багаторівневі
(міжрівневі)

За класом обслуговування
- Best effort
- Assyred forwarding
- Expedited forwarding

За місцем
управління
- у вузлах мережі
- на напрямку

передачі („з кінця в кінець”)

Рис. 12. Класифікація методів управління навантаженням

Таким чином, параметри навантаження, тип трафіка та параметри ТСМ
будуть визначати вибір або синтез нових методів управління потоками та
боротьби з перевантаженнями.
Підсистема управління якістю обслуговування (QoS-передачі даних) [11, 12]
Одним із завдань оперативного управління ТСМ є забезпечення передачі
певних класів трафіка з заданою якістю обслуговування (QoS, Quality of
Service), наприклад, передача відеозображення поля бою. Проведений аналіз
можливих методів управління якістю обслуговування за рівнями еталонної
моделі. Традіційні QoS-методи управління (Differentiated service та Guaranteed
service) не враховують особливості ТСМ і тому є неефективними. Розробка
QoS-методів управління для динамічної або статичної природи ТСМ при
заданих вимогах потребує окремого рішення ряду задач для більшості рівнів
ЕМ ВВС з координацією їх роботи під управлінням системи управління, яка
буде реалізована на кожному вузлі мережі.
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Для сенсорних мереж на сьогодні запропонована низька QoS-моделей
управління (наприклад, для мережевого рівня QoS-маршрутизація SPEED, для
транспортного ESRT [11]). Однак, кожен з них передбачає управління якістю на
певному рівні еталонної моделі взаємодії відкритих систем.
Забезпечення заданої якості обслуговування в ТСМ повинне здійснюватися
за функціями з їхньою реалізацією на всіх рівнях ЕМ ВВС під управлінням
виділеної QoS-підсистеми (cross level), основними елементами якої є база
методів управління (за рівнями еталонної моделі) і підсистеми прийняття QoSрішень (містить знання про цілі управління й методи їхнього досягнення, а
також базу моделей ресурсів мережі) [12].
Підсистема забезпечення безпеки передачі даних [13, 14]
Проведений аналіз основних аспектів безпеки: уразливість ТСМ,
потенційні атаки супротивника, оцінка їх погроз, необхідні сервіси безпеки та
можливі механізми їх реалізації.
Сервіси безпеки повинні враховувати особливості ТСМ і забезпечуватися
тими або іншими механізмами безпеки з метою захисту від певної безлічі атак.
Сервіси безпеки, звичайно, включають наступні основні поняття: таємність,
автентіфікація; цілісність, контроль доступу, неспростовність та доступність.
Зроблено висновок, що захист від зовнішніх атак у ТСМ повинен здійнюватися методами криптографічного захисту, внутрішніх атак – застосуванням
систем виявлення атак (СВА). Проведений аналіз варіантів побудови СВА дозволяє зробити наступні рекомендації з їхньої побудови: архітектура конкретної
СВА буде визначатися архітектурою ТСМ (для ієрархічних ТСМ тактичного
рівня доцільна архітектура „агент-менеджер”); кожен вузол мережі повинен бути оснащений децентралізованою локальною СВА реального часу з можливістю колективного прийняття рішень з виявлення атак і відповідній реакції
(рис. 13); перспективною технологією прийняття рішень у СВА є інтелекттуальні мобільні агенти з використанням нейромереж і/або нечіткої логіки;
функціонування СВА вузла повинне бути погоджене по рівнях еталонної моделі
взаємодії відкритих систем і функціях системи управління ТСМ.
Модуль локальної
реакції

СВА-агент
Модуль глобальної реакції
Модуль
кооперованного
виявлення

Модуль локального
виявлення
Модуль
моніторингу

БзД

Від системи збору інформації

Модуль
управління

Модуль безпеки
До сусідних СВА-агентів

Рис. 13. Концептуальна модель IDS-агента

Підсистема прийняття рішень по оперативному управлінню ТСМ [5, 15]
Системи управління можуть бути класифіковані як централізовані,
децентралізовані та ієрархічні. В централізованих СУ (BOSS, MOTE-VIEW,
SNMS, Sympath [15]) базова станція збирає інформацію про стан сенсорної
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мережі та приймає рішення з yправління. Переваги цієї СУ: необмеженість
ресурсів и добра якість рішень, недолік – низька живучість, неможливість
управління при розподілі мережі на підмережі та значний службовий трафік. В
децентралізованих СУ (DSN RM, Node-energy level management, App-Sleep [15])
критичний ресурс вузлів та значна складність задач управління.
Класична реалізація систем управління архітектури агент-менеджер
наведена в BOSS и MANNA [14]. На ґрунті інтелектуальних агентних
технологій побудована СУ Agent-Based Power Management [15].
Пропонується вироблення рішень (методів управління) системою
управління здійснювати за функціями управління на різних рівнях ЕМ ВВС.
Через динамічний характер задач управління, їх високої розмірності, неповноти
й нечіткості контрольної інформації пропонується використати нечітку систему
управління (НСУ).
Розглянуто структуру НСУ, що складається з наступних компонентів: знання про об’єкт управління; знання про цілі функціонування й управління; знання
про способи досягнення цілей (рис. 14). Запропоновано схему прийняття рішень
НСУ, що враховує послідовність етапів циклу управління: оцінка ситуації, визначення мети управління, виявлення необхідності управління, пошук припустимих рішень і методу досягнення поставленої цілі й реалізація обраного
методу. В умовах децентралізованого управління кожен вузол буде реалізовувати дві взаємозалежні групи цілей, що визначають багатокритеріальність
управління: користувальницькі цілі (досягнення екстремуму або виконання
обме-жень на показники ефективності при передачі повідомлень) і мережеві
(зонові) цілі (досягнення оптимальних мережевих або зонових показників
ефективності).
Задача ухвалення рішення в управлінні ТСМ зведена до задачі
багатокритеріальної оптимізації для нечітко заданих цілей й альтернатив,
представлених у вигляді дерева „цілі – методи”. Запропонована архітектура
інтелекттуального вузла мережі [5].
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Відмова в обслуговуванні

Рис. 14. Процес прийняття рішення з управління ТСМ

Таким чином, проведений аналіз задач управління дозволу запропонувати
нову функціональну модель системи управління ТСМ та відповідні методи
управління за функціями та рівнями еталонної моделі взаємодії відкритих
систем. Наведені можливі рішення по побудові функціональних підсистем
кисети управління ТСМ.
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Запропоновані рішення складають основу побудови інтелектуальної бездротової сенсорної мережі зв’язку військового призначення, яка дозволить: побудувати адаптивну архітектуру, що самоорганізується; забезпечити оптимізмцію передачі даних з заданою якістю; автоматизувати процеси її управління.
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д.т.н. Науменко М.І.(ЦВСД НАОУ)
ІНТЕГРАЦІЯ ВІЙСЬКОВОЇ ОСВІТИ І НАУКИ
Воєнна наука посідає важливе місце у загальнодержавній системі науки та
робить гідний внесок у забезпечення обороноздатності України. З огляду на
реалії сьогодення, воєнна наука має забезпечувати упереджувальне науковотеоретичне обґрунтування актуальних потреб воєнної безпеки держави,
відкривати перспективи розвитку воєнної справи та сприяти тому, щоб новації
якомога швидше впроваджувались у навчально-виховний процес, практику
повсякденної діяльності Збройних Сил (далі – ЗС) України – їх підготовки,
забезпечення та застосування.
Ефективна наукова діяльність розглядається керівництвом Міністерства
оборони України та Генерального штабу ЗС України як важливий фактор
успішного розвитку ЗС, підвищення їх бойової готовності.
Для здійснення наукової і науково-технічної діяльності (далі – ННТД) у ЗС
створено систему воєнно-наукових досліджень, яка включає:
систему управління науковою і науково-технічною діяльністю;
систему науково-дослідних установ;
систему консультативно-дорадчих органів.
Водночас, за результатами перевірок організації наукової і науковотехнічної діяльності протягом 2005–2006 років було зроблено висновок, що
рівень розвитку воєнної науки не в повній мірі відповідає сучасним вимогам і
потребує вдосконалення.
Основними причинами такого стану справ були:
недостатня робота органів управління всіх рівнів (замовників науководослідних робіт) щодо визначення пріоритетних напрямів наукових досліджень
та формування актуальної тематики науково-дослідних та дослідноконструкторських робіт (далі – НДДКР);
надлишкова кількість НДДКР, невідповідність їх тематики реальним
потребам військ (сил);
незосередженість НДДКР провідних наукових установ за базовими
напрямами їх діяльності, виконання робіт, непритаманних їх призначенню,
дублювання наукових досліджень, відсутність взаємодії між науководослідними установами (далі – НДУ) та вищими військовими навчальними
закладами (далі – ВВНЗ);
неоптимальність штатів НДУ, надмірна чисельність управлінських
структур та підрозділів забезпечення;
низький рівень кадрового наукового потенціалу (наукових шкіл) НДУ щодо
забезпечення ефективних наукових досліджень, відсутність структурної
інтеграції НДУ з ВВНЗ, недостатнє залучення науково-педагогічних працівників
до виконання НДДКР.
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За ініціативою Департаменту військової освіти та науки Міністерства
оборони України (далі – ДВОН) в травні 2006 року було проведено розширене
засідання колегії Міністерства оборони України за участю керівників
структурних підрозділів Кабінету Міністрів України, Секретаріату Президента
України, Ради національної безпеки та оборони України, Національної академії
наук України. Учасники розширеного засідання колегії Міністерства оборони
України обговорили та одностайно підтримали концептуальні засади
реформування системи воєнно-наукових досліджень.
Колегія визначила, що ключовим напрямом вдосконалення системи
воєнно-наукових досліджень є концентрація наукового потенціалу, фінансових,
матеріально-технічних та інформаційних ресурсів під єдиним керівництвом та
на єдиній методологічній основі з одночасним зменшенням кількості наукових
установ, ліквідацією надлишкових управлінських структур та підрозділів
забезпечення шляхом інтеграції НДУ і ВВНЗ як на стратегічному, так і на
видовому рівнях. Рішенням Колегії, введеним в дію наказом Міністра оборони
України, передбачалось здійснити комплекс організаційно-правових заходів,
спрямованих на підвищення ефективності функціонування системи воєннонаукових досліджень, а саме:
удосконалення нормативно-правової бази Міністерства оборони України та
Генерального штабу ЗС України з питань організації та управління ННТД;
спрямування тематики НДДКР виключно на реальні потреби ЗС України
відповідно до заходів Державної програми розвитку Збройних Сил України на
2006–2011 роки, Державної програми розвитку озброєння та військової техніки
на період до 2015 року та Державної програми розвитку озброєння та військової
техніки Збройних Сил на період до 2009 року, припинення довготривалих та
неперспективних НДДКР;
створення дієвого механізму співпраці між замовниками та виконавцями
наукових досліджень, підвищення відповідальності замовників за впровадження
результатів досліджень у повсякденну діяльність військ (сил);
оптимізація мережі НДУ, інтеграція їх з ВВНЗ, приведення організаційних
структур НДУ у відповідність з напрямами наукових досліджень, уточнення їх
завдань, функцій і статутів, скорочення управлінських структур та
підрозділів забезпечення;
підвищення рівня кадрового забезпечення НДУ, приведення структури та
чисельності докторантур і ад’юнктур у відповідність з потребами ЗС у фахівцях
вищої кваліфікації, спрямування тематики дисертаційних робіт на вирішення
пріоритетних наукових завдань.
На теперішній час відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від
26 квітня 2007 р. № 666 „Про заходи щодо оптимізації мережі науководослідних установ Збройних Сил” завершено структурну реорганізацію системи
воєнно-наукових досліджень.
На стратегічному рівні створено Навчально-науковий комплекс на базі
Національної академії оборони України (далі – НАОУ), Центрального науководослідного інституту ЗС України (далі – ЦНДІ ЗСУ), Центрального науково29

дослідного інституту озброєння та військової техніки ЗС України (далі – ЦНДІ
ОВТ ЗСУ) та Національного науково-дослідного центру оборонних технологій і
воєнної безпеки України, останній з яких переформовано в Центр воєнностратегічних досліджень (далі – ЦВСД) НАОУ.
На видовому рівні у складі базових ВВНЗ створено наукові центри видів ЗС
з можливістю надання їм окремих прав юридичної особи. Структура центрів
включає дві органічно поєднаних складових, що досліджуватимуть
такі проблеми:
розвитку виду та його бойового застосування;
наукового супроводження розробки, модернізації та випробовувань
озброєння та військової техніки.
Функціональне та науково-методичне керівництво першою складовою
видових наукових центрів здійснюватиме ЦНДІ ЗСУ, другою – ЦНДІ ОВТ.
Комплектування посад інтегрованих НДУ доцільно здійснювати, на нашу
думку, за наступною схемою:
70 – 75 % – науковими працівниками на постійній основі;
25– 30 % – науково-педагогічними працівниками ВВНЗ за сумісництвом в
залежності від поточної тематики наукових досліджень.
За рахунок цього можна досягти суттєвого скорочення загальної
чисельності наукових працівників НДУ шляхом нештатного залучення до
наукових досліджень досвідчених вчених-педагогів ВВНЗ. Адже, відповідно до
“Інструкції з планування та обліку діяльності науково-педагогічних
(педагогічних) працівників вищих військових навчальних закладів (військових
навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, навчальних центрів
Збройних Сил України)” науково-педагогічний працівник до 25–35 % робочого
часу (в залежності від посади) повинен займатися ННТД. Раціональна
організація роботи з цього питання спроможна суттєво покращити ефективність
наукових досліджень НДУ при одночасному скороченні більш ніж чверті їх
штатних наукових працівників. Обгрунтованість поглядів та прийнятих
колегією Міністерства оборони рішень щодо вдосконалення системи воєннонаукових досліджень шляхом інтеграції освітньої і наукової діяльності було
підтверджено рекомендаціями міжгалузевої наради з питань розвитку науки у
вищих навчальних закладах України за участю керівного складу Міністерства
освіти і науки України, Національної академії наук України, ректорів вищих
навчальних закладів та директорів галузевих науково-дослідних інститутів. За
результатами наради Кабінетом Міністрів України схвалено Концепцію
Державної цільової програми „Наука в університетах” на 2008 – 2012 роки.
Всебічна підтримка наукової та науково-технічної діяльності шляхом
інтеграції освіти і науки, подальший розвиток науки у провідних вищих
навчальних закладах, оновлення їх матеріально-технічної бази визначено як
один із державних пріоритетів (Розпорядження Кабінету Міністрів України від
22 лютого 2008 р. № 366-р „Про схвалення пріоритетів діяльності міністерств на
2008 рік”). У результаті реорганізації воєнної науки створено систему воєннонаукових досліджень, яка має чітку ієрархічну побудову, структуровану за
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рівнями і напрямами наукових досліджень. Вона спроможна ефективно
виконувати наукові завдання Міністерства оборони, Генерального штабу та
видів ЗС, а також інших міністерств і відомств, які є замовниками наукових
досліджень у оборонній сфері. Ієрархічна побудова системи воєнно-наукових
досліджень передбачає під час виконання комплексних НДДКР здійснення
взаємодії та науково-методичного керівництва видовими науковими центрами з
боку провідних науково-дослідних установ.
На сучасному етапі у ЗС України значна увага приділяється питанням
підготовки наукових кадрів. Адже від рівня кадрового наукового потенціалу
безпосередньо залежить як ефективність наукових досліджень у оборонній
сфері, так і якість підготовки військових фахівців у системі військової освіти.
У процесі інтеграції військової освіти та науки відповідно до постанови
Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2007 р. № 666 „Про заходи щодо
оптимізації мережі науково-дослідних установ Збройних Сил” у цілому вдалося
зберегти наукові школи в умовах оптимізації ЗС, зміцнити існуючий науковий
потенціал
та
підвищити
рівень
кадрового
забезпечення
НДУ
та ВВНЗ. Однак, незважаючи на проведені заходи, можна констатувати, що
існуючий кадровий науковий потенціал поки що не забезпечує належного рівня
наукових досліджень НДУ, а також високої ефективності навчально-виховного
процесу у ВВНЗ. На теперішній час у ВВНЗ та НДУ на посадах наукових та
науково-педагогічних працівників працює майже 4000 осіб, з них: докторів
наук – понад 280; кандидатів наук – близько 1600. Переважна більшість вчених
зосереджена у системі військової освіти.
Існують певні проблеми з укомплектованістю провідних НДУ фахівцями
вищої кваліфікації. І хоча у порівнянні з минулими роками ситуація дещо
покращилася, відсоток вчених від загальної кількості осіб, які працюють на
наукових посадах у цих установах, залишається невисоким.
Аналізуючи якісний склад науковців провідних НДУ за галузями наук
можна зробити висновок, що левова частка вчених – це фахівці з технічних наук
(понад 90 % докторів та 80 % кандидатів наук), які є спеціалістами з питань
вузької спрямованості. Водночас, має місце гостра потреба у наукових фахівцях
з системних питань воєнної безпеки, будівництва ЗС, військово-технічної
політики. Аналіз вікового цензу вчених провідних НДУ приводить до висновку,
що процес „старіння” наукових кадрів випереджає процес їх відтворення.
Середній вік докторів наук складає 57 років, кандидатів наук – 48 років.
Останнім часом Міністерством оборони України було проведено значну роботу
щодо створення інтегрованої мережі підготовки наукових і науковопедагогічних кадрів для потреб ЗС України. Зазначена система передбачає
оптимізацію мережі докторантур та ад’юнктур, а також створення потужних
докторських та кандидатських спеціалізованих вчених рад, об’єднаних за
спорідненими науковими спеціальностями. На базі навчально-наукового
комплексу НАОУ буде здійснюватися підготовка фахівців вищої кваліфікації з
військово-теоретичних та військово-спеціальних наук, національної безпеки та
інших галузей наук, як для власних потреб так і для видових ВВНЗ за цільовим
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призначенням. У видових ВВНЗ буде здійснюватись підготовка фахівців з
військово-спеціальних наук виключно для власних потреб. Міжвидові ВВНЗ
будуть готувати фахівців вищої кваліфікації зі специфічних галузей наук в
інтересах ЗС. Наказом Міністра оборони України введено в дію нову редакцію
„Інструкції про організацію підготовки науково-педагогічних і наукових кадрів
у Збройних Силах України”. Зазначеним документом передбачено
затвердження тематики дисертаційних робіт докторантів і ад’юнктів, плану
прийому до докторантур і ад’юнктур, плану розподілу докторантів і ад’юнктів
Міністром оборони України тощо. Триває робота з приведення структури та
чисельності докторантур і ад’юнктур у відповідність з потребами ЗС України у
фахівцях вищої кваліфікації. Мережа ад’юнктур та докторантур повинна у
повному обсязі забезпечувати потреби ВВНЗ та інтегрованої системи НДУ у
фахівцях вищої кваліфікації як за кількісними, так і за якісними показниками
(збалансованість у підготовці фахівців у галузі військових та технічних наук).
Скориговано структуру набору до докторантур і ад’юнктур, надано
пріоритет підготовці фахівців вищої кваліфікації у галузі військових наук.
ДВОН тримає під постійним контролем також питання коригування
тематики дисертаційних робіт докторантів та ад’юнктів, приведення її у
відповідність до завдань наукового супроводження заходів Державної програми
розвитку Збройних Сил України на 2006 – 2011 роки, Державної програми
розвитку озброєння і військової техніки на період до 2015 року, забезпечення
сумісності ЗС України із збройними силами країн НАТО.
Таким чином, інтеграція військової освіти та науки шляхом включення до
складу ВВНЗ профільних НДУ дає можливість:
суттєво підвищити ефективність наукових досліджень за рахунок
посилення наукового потенціалу НДУ провідними вченими ВВНЗ, що
скорочуються, залучити науково-педагогічних працівників ВВНЗ до проведення
наукових досліджень;
зменшити бюджетні видатки на утримання військової науки;
структурувати систему НДУ за науковою проблематикою, рівнем наукових
досліджень та підпорядкованістю;
виключити
дублювання
у
проведенні
досліджень
за
науковими напрямами;
зберегти наукові школи ВВНЗ в умовах реформування Збройних Сил та
зміцнити існуючий науковий потенціал;
максимально впровадити результати наукових досліджень у повсякденну
діяльність військ (сил) Збройних Сил України;
створити єдині потужні спеціалізовані вчені ради;
спрямувати тематику дисертаційних робіт ад’юнктів НДУ та ВВНЗ у
відповідність до реальних потреб Збройних Сил;
підвищити ефективність функціонування докторантур та ад’юнктур.
Реалізація зазначених потенційних можливостей є важливою задачею
органів управління освітою та наукою, НДУ, ВВНЗ і відповідає
загальнодержавним та світовим інтеграційним освітньо-науковим процесам.
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к.т.н. Кувшинов О. В. (ВІТІ НТУУ „КПІ”)
СИНТЕЗ МЕТОДІВ ДИНАМІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ЗАСОБАМИ
ЗАВАДОЗАХИСТУ СИСТЕМИ РАДІОЗВ’ЯЗКУ
До систем радіозв’язку (СРЗ) спеціального призначення, які функціонують
в умовах апріорної невизначеності щодо умов ведення зв’язку, сигнальної і
завадової обстановки, пред’являються високі вимоги по завадозахищеності та
пропускної здатності.
Одним, з напрямків підвищення ефективності функціонування таких
систем є застосування в них адаптивних методів формування і обробки
сигналів. Алгоритм їх функціонування передбачає заповнення відсутньої
апріорної інформації щодо умов ведення зв’язку, які змінюються, та
використання її для управління параметрами і режимами роботи радіолінії з
метою забезпечення необхідних показників якості [1, 2]. Це припускає
реалізацію в таких радіолініях автоматизованого процесу пристосування до
сигнальної і завадової обстановки. При цьому здійснюється оцінка поточного
стану функціонування радіолінії і цілеспрямована зміна одного або декількох її
параметрів для максимізації показників ефективності процесу передачі
інформації. Параметром управління адаптивною радіолінію може бути робоча
частота, потужність радіосигналу, швидкість передачі інформації, вид
радіосигналу тощо. Через економічні та частотно-ресурсні обмеження
реалізовані в СРЗ заходи завадозахисту виявляються ефективними в
обмеженому діапазоні можливих завадових ситуацій. Тому актуальним шляхом
підвищення завадозахищеності СРЗ є раціональне поєднання традиційних мір
завадозахисту з мірами боротьби з системою радіоелектронного подавлення
(РЕП), а також підвищення ефективності і гнучкості застосування всього
комплексу заходів завадозахисту на принципах динамічного управління (ДУ).
Його сутність полягає в застосуванні попереджального або позиційного
„маневру” за рахунок зміни параметрів СРЗ (робочих частот, режимів роботи,
пунктів ретрансляції сигналів, маршрутів передачі повідомлень тощо) у
сполученні з технічними мірами захисту радіоліній від завад і мірами протидії
системі РЕП. Реалізація ДУ за допомогою завадозахисту припускає наявність
спеціальної підсистеми для аналізу завадової обстановки, розпізнавання
способів дій системи РЕП і розробка на цій основі оптимальної стратегії
застосування заходів завадозахисту.
Розглянемо задачу адаптації СРЗ як задачу управління. СРЗ оточена
середовищем, параметри якого X впливають на її стан Y. Крім того, стан Y СРЗ
може змінюватися за допомогою його параметрів адаптації U:
U = (u1 , u 2 ,..., u n ).
(1)
Мета адаптації полягає у вирішенні задачі
Q(U ) ® min ® U * ,
(2)
U ÎS

де S – множина допустимих управлінь.
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Як відзначалося вище, адаптація є частковим випадком управління і
полягає в зміні керуючого фактора U таким чином, щоб підтримувати задані
функціонали об’єкта в необхідному стані незалежно від дії будь-якого роду
зовнішніх і внутрішніх впливів.
Якщо зміна об’єкта в процесі адаптації здійснюється за допомогою
параметрів (1), то адаптація називається параметричною [3, 4].
Однак у деяких випадках адаптацію об’єкта зручно здійснювати не шляхом
зміни параметрів, а модифікацією його структури. У цьому випадку адаптація
називається структурною [3, 4].
Для структурної адаптації фактор управління може бути записаний у
вигляді пари U = W ,C , де W – структурні фактори, за допомогою яких
змінюється структура об’єкта адаптації; C = (с1 , с2 ,..., сk ) – параметри
адаптації об’єкта.
Цілеспрямована варіація структурних факторів дає можливість адаптувати
структуру об’єкта. Задача адаптації в цьому випадку записується у вигляді

Q(W , C ) ® min

*
min Þ W * , CW
*,

W ÎEW CÎECW

(3)

де EW – множина допустимих структур W; ECW – множина допустимих
*
параметрів структур W; W* – оптимальна структура; СW
* – оптимальні
параметри цієї структури.
Метод вирішення задачі адаптації являє собою, як правило, послідовну
процедуру, що має рекурентний характер [5]. Це означає, що процес пошуку
складається з етапів, кожний з яких визначає перехід від одного рішення до
іншого, кращого, що й утворює процедуру послідовного покращення рішення:

U 0 ® U 1 ® ... ® U N ® U N +1 ® ...
Система адаптивного управління в такому вигляді включає основний
контур і блок адаптації (рис. 1). Розглянемо основні стратегії динамічного
управління засобами завадозахисту СРЗ. Спосіб мінімаксного управління
заходами завадозахисту можна представити як програмну зміну СРЗ своєї
стратегії після встановлення факту зміни стратегії системи РЕП. При цьому в
підсистемі ДУ мірами ПЗ протягом певного часу виявляється і розпізнається
факт впливу системою РЕП і здійснюється перехід до іншої стратегії
завадозахисту, керуючись деяким правилом, максимизирующим середній
виграш за заданий час. Спосіб адаптивного управління заходами завадозахисту
представляє собою ситуаційний вибір СРЗ найкращої стратегії на підставі
розпізнавання стратегії, реалізованою системою РЕП.
Можна показати, що в цьому випадку кожна сторона, вибираючи
найкращий відповідний хід, буде „зациклюватись” на парі періодично
повторюваних чистих стратегій. Однак при розпізнаванні стратегії суперника
кожна сторона допускає помилки, що може призвести до вибору неоптимальної
стратегії як однією так і іншою стороною.
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Рис. 1.

Проведений аналіз показує, що середній виграш при адаптивному
управлінні залежить тільки від ефективності чистих стратегій максимального
стійкого „циклу” системи радіозв’язку и визначається співвідношенням
ймовірносно-часових характеристик системи РЕП і підсистеми ДУ заходами
завадозахисту СРЗ. Реалізація системи адаптивного управління в СРЗ дозволить
вчасно виявляти загрози, у тому числі і невідомі, і вживати адекватних заходів
по їх нейтралізації. Запропонований підхід до аналізу завадозахищеності
системи радіозв’язку на основі подання інформаційного конфлікту у вигляді
нескінченно крокової матричної гри із запізнюванням і помилками в
інформованості сторін дозволяє залежно від наявності інформації про
характеристики системи РЕП і реалізованих нею стратегіях створення завад
обґрунтувати доцільний спосіб динамічного управління заходами завадозахисту,
а також необхідні ймовірносно-часові параметри інформаційно-керуючої
підсистеми, призначеної для аналізу й прогнозування завадової обстановки.
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к.т.н. Голь В.Д. (ВІТІ НТУУ „КПІ”)
к.т.н. Раєвський В.М. (ВІТІ НТУУ „КПІ”)
ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ
РАДІОЗАСОБІВ ТАКТИЧНОГО РІВНЯ
Створення радіозасобів тактичного рівня (РЗТР) залежить від специфічних
особливостей умов їх застосування, які вимагають рішення складних
системотехнічних, схемотехнічних та конструктивно-технологічних задач
побудови радіоапаратури [1]. Основні з них:
робота РЗТР в тісній конфліктній взаємодії з засобами радіоелектронної
боротьби (РЕБ) протидіючої сторони;
важкопрогнозована імовірність ураження бойовими засобами;
використання технічних засобів некваліфікованими (непідготовленими)
абонентами;
автономність функціонування;
складні механічні та кліматичні умови експлуатації;
обмеження на масогабаритні показники.
З урахуванням даних особливостей, а також рівня розвитку
радіоелектронних технологій у визначені проміжки часу можливо виділити 6
поколінь РЗТР.
Загальна характеристика радіостанцій за поколіннями представлена в
табл. 1 та 2.
Таблиця 1
Конструктивно-технологічні показники радіостанцій
Показники, режими
та види роботи
Управління
апаратурою

Елементна база

Ступінь інтеграції
виробу, ел/крист.
Метод
конструювання

Монтаж

Кількість дискретних
елементів / щільність

Покоління радіозасобів та їх характерні представники
II
III
IV
V
„Магнолія”
„Абзац”
„Арбалет”
Р-005; „Акведук”
Р-123
Р-173
Р-163
Р-168
електронномеханічне
електронне
механічне
електровакуумні
напівпровідни- мікрозборки,
мікропроцесори,
прилади,
великі
кові прилади,
ВИС, НВИС,
напівпровідникові
інтегральні
інтегральні
мікрозборки
прилади в блоці
схеми (ВИС)
схеми
живлення
Дискретні елементи

102–103

функціональновузловий

об’ємно-проводовий

700/0,04

104

105–106

функціонально-модульний

одно та
двосторонні
й печатний
монтаж

2380/0,14
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двосторонній
печатний
монтаж (3–4
клас),
шлейфовий
3490/0,2

двосторонній
печатний монтаж
(3–4 клас),
шлейфовий,
багатопрошаровий
печатний монтаж

Показники, режими
та види роботи

Покоління радіозасобів та їх характерні представники
II
III
IV
„Магнолія”
„Абзац”
„Арбалет”
Р-123
Р-173
Р-163

V
Р-005; „Акведук”
Р-168

елементів, ел/см3

Таблиця 2
Функціональні можливості за поколіннями радіостанцій
Показники,
роботи

режими

та

Покоління радіозасобів та їх характерні представники
II
III
IV
V
види
„Магнолі „Абзац”
„Арбалет”
Р-005; „Акведук”
я”
Р-173
Р-163
Р-168
Р-123

=
=
=
=

ППРЧ
ТММ
Прилад введення радіоданих
Оптичний інтерфейс
Цифровий канал 1,2; 2,4; 4,8; 9,6
кбіт/с
Адресний автоматизований зв’язок
Кодово-сигнальний зв’язок
Адресний виклик
Черговий прийом зі скануванням
ЗПЧ
Вбудований контроль
працездатності
Дистанційне управління іншими
радіостанціями

=

=

=
=
=
=

=
=
=
=

=

=

=

=

=

=

=
=
=

=
=
=

=
=
=

=

=

=

=

=

=

=

=

=
=

=
=

=
=

=
=

=
(для Р-173М)

=

Двочастотний симплекс, дуплекс
Цифровий канал 16 кбіт/с
Автоматична настройка
Наявність подавлювача імпульсних
завад
Дистанційне управління з виносного
ПУ
Спряження з аналоговою
спецапаратурою
Тональний виклик
Телефон ЧМ, симплекс

(для Р-173М)

Радіостанції І покоління будувались з використанням немеханічного
формування коливань, і характеризувались використанням вакуумних ламп.
Радіостанції II-го покоління (яскравим представником якого є Р-123
„Магнолія”) відрізняються забезпеченням зв’язку на завчасно підготовлених
частотах, встановлення яких виконується перед початком забезпечення зв’язку
та потребує певної кваліфікації від операторів. Але, разом з тим, вдалі
конструктивні рішення, надійність роботи, зокрема Р-123 та Р-130, призвели до
того, що вони використовуються і сьогодні в десятках країн, особливо для
забезпечення зв’язку між бронеоб’єктами. Негативним фактором вказаного
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покоління є робота на фіксованих значеннях частоти та легке викриття робочих
частот, а також незадовільна завадозахищеність. Це стосується не тільки
неспроможності протидії навмисним завадам від протидіючої сторони, але і
високого рівня внутрішньосистемних завад, які створюються своїми
радіозасобами та неможливості протистояти їм.
Можливість впровадження нових технологічних рішень, таких як аналогоцифрове перетворення, діапазоно-кварцова стабілізація частоти, автоматичне
узгодження з антеною, створення цифрової шкали відображення робочої
частоти та формування робочої частоти непрямим синтезом, з використанням
генератора плавного діапазону дозволили створити станції III-го покоління. Це,
зокрема, комплекс Р-161, Р-173 „Абзац”, які забезпечують роботу в
аналоговому та цифровому видах роботи, в режимі безпошукового та
безпідстроюваного зв’язку. Радіостанції вказаного покоління мають можливість
використовувати широкий набір робочих частот та режимів роботи, що
позитивно відображається на завадостійкості вказаних засобів зв’язку.
Радіостанції, що прийняті на озброєння (Р-173М, Р-159, Р-134) сьогодні
складають основу системи управління сухопутних військ тактичного рівня [1].
Наступне підвищення завадостійкості досягнуте в радіостанціях IV-го
покоління. В радіостанціях Р-163 „Арбалет” реалізовано режим оперативного
адресного зв’язку, автоматизований вибір вільного каналу, режим команднокодового зв’язку (передачі коротких дискретних повідомлень), зменшено час
налагодження та комутації за рахунок впровадження вузлів, що виконані за
мікропроцесорними інтегральними технологіями.
Значний якісний крок досягнуто в радіостанціях V-го покоління, наприклад
в Р-168 „Акведук”, де додатково для підвищення завадостійкості впроваджений
режим псевдовипадкового перелаштування робочої частоти (ППРЧ), технічне
маскування мови (ТММ). Підвищилась швидкодія при перелаштуванні робочих
частот та режимів роботи [1]. До цього ж покоління слід віднести нові
радіостанції виробництва одеського заводу „Телекард-Прилад”: Р-002, Р-005, Р030, які тільки-но розпочали надходити у війська зв’язку Збройних Сил України
(рис. 1). Але слід чесно зазначити, що навіть дана перспективна техніка це у
кращому випадку сьогоднішній день, а враховуючі світові тенденції можливо
вже вчорашній. Отже, проаналізуємо можливі напрями подальшого розвитку
радіозасобів. Як будь-які інші телекомунікаційні технології, радіозасоби мають
удосконалюватися у трьох загальних напрямах, а саме:
вдосконалення елементної бази та технологій виробництва;
впровадження цифрової обробки сигналів [2, 3];
формування інтегрованого інформаційного простору на основі мобільних
мереж, які адаптуються, що передбачає:
створення так званих самоконфігуруємих мереж;
застосування програмованих радіозасобів.
Питання першого з зазначених напрямів належать до компетенції,
насамперед, виробничих та дослідно-конструкторських організацій, а от інші
два напрями розглянемо дещо докладніше.
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Що стосується другого напряму, то в якості шляху удосконалення цифрової
обробки радіосигналів доцілне впровадження процедур одночасної демодуляції
декількох взаємозаважаючих сигналів, або як частковий випадок – демодуляція
корисного сигналу на фоні подібної структурної завади [4]. Впровадження
вказаних процедур дозволить одержати завадозахищеність, при прийомі
сигналів на фоні подібної структурної завади майже таку ж, як і на рівні
прийому одного тільки корисного сигналу.
Рu

Р-005

Р-Рис.
1.

Рис. 1. Зовнішній вигляд УКХ радіостанцій Р-002, Р-005, Р-030 виробництва
ТОВ „Телекард-Прилад” (м. Одеса)

При відпрацюванні рекомендацій по розробці та впровадженню алгоритмів
розділення конфліктуючих цифрових сигналів (ЦС) в перспективні засоби
радіозв’язку, необхідно враховувати такі чинники:
завадостійкість та енергетична ефективність алгоритмів розділення
конфліктуючих ЦС слабо залежить від точності оцінок та відтворення їх
неенергетичних параметрів [5];
завадостійкість та енергетична ефективність алгоритмів, що пропонуються,
розділяння конфліктуючих ЦС слабо залежить від помилок оцінки вірогідності
їх випромінювання;
найкращих результатів в завадостійкості та енергетичній ефективності
вдається досягнути при їх спільному використанні з сигналами з невеликими
значеннями бази;
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алгоритми розділення конфліктуючих ЦС чутливі до помилок в оцінці та
відтворенні енергетичних параметрів – оцінки амплітуд сигналів, що
розділяються,
точності
обчислення
та
відтворення
характеристик
компенсаційних трактів. При цьому енергетичні втрати через помилки такого
роду різко зростають зі збільшенням відношення сигнал/завада.
Все вищезазначене призводить до висновку, що пропонувати
вищезазначені методи синтезу та аналізу алгоритмів розділення конфліктуючих
ЦС з метою модернізації існуючих радіозасобів недоцільно, оскільки
високочастотні приймальні тракти та тракти проміжних частот навіть в досить
сучасних радіозасобах, виконані в аналоговому варіанті. Отже при розробці
принципово нових радіозасобів з більш якісними характеристиками, необхідно
намагатись вирішення двох задач – створення підсилювачів та перетворювачів
радіочастоти з високими вимогами по лінійності і створення аналого-цифрових
перетворювачів (АЦП) та цифрових процесорів оброки сигналів (ЦПОС), що
забезпечують обробку адитивної суміші сигналу та завади з помилками,
меншими співвідношення сигнал/завада, що очікуються. Видозміненням першої
задачі є обробка адитивної суміші безпосередньо на робочій частоті без
застосування вхідних аналогових блоків.
Для характеристики третього напряму розвитку радіозасобів зазначимо, що
досвід застосування радіостанцій у збройних силах провідних країн світу
показує тенденцію інтеграції засобів зв’язку нижніх ланок управління в
створювану глобальну інформаційну інфраструктуру.
Рішенню даних завдань сприяють перш за все технології бездротового
доступу до розподілених інформаційних ресурсів, оскільки переваги
використання засобів радіозв’язку під час роботи в мережі очевидні:
мобільність, простота і оперативність доступу до даних і т.п. Так, бездротові
персональні, локальні і регіональні мережі вже стали реальністю, і після появи
відповідних стандартів виробники почали випуск рішень для військових
споживачів. Проте, особливе значення в бойових умовах, що характеризуються
зміною обстановки і динамічністю ситуації, набуває можливості формування
бездротової мережі, всі функції адміністрування якої виконують самі вузли без
участі яких-небудь елементів мережевої інфраструктури або оператора. Мережі
даного типу отримали назву мобільні адаптивні мережі (ad hoc network)
(рис. 2). В цілому під мобільною адаптивною мережею [8] розуміється
формована сукупністю мобільних вузлів динамічно змінна мережева
конфігурація, що володіє наступними властивостями: відсутність зовнішніх
механізмів настройки, тобто мережа є самоконфігуруємою; мережевий вузол
виконує функції як маршрутизатора, так і кінцевого пристрою; відносний малий
час життя мережі в одній і тій же конфігурації. Традиційні протоколи
маршрутизації в таких умовах працюють не ефективно, оскільки вони
припускають існування крізних шляхів між різними вузлами в мережі. На їх
основі визначаються маршрути і створюються таблиці маршрутизації. Проте,
порушення зв’язку і тривалі затримки, які характерні для бездротових мереж,
порушують такі процедури. Тому розробляються нові протоколи маршрутизації
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і програмне забезпечення, що реалізує їх, які здійснюють передачу даних від
вузла до вузла, як тільки з’являється з’єднання, зберігаючи на час переривань
інформацію
в
постійній пам’яті.
C
B
A

D

E

Рис. 2. Приклад мобільної адаптивної мережі (ad hoc network)

Мобільна адаптивна мережа порівнянні з мережами з фіксованою
інфраструктурою має: високу живучість, гнучкість топології, автоматичну
адаптацію до змін мережевій конфігурації.
Впровадження програмованих радіозасобів [6] дозволить вирішити одну з
найбільш серйозних проблем розвитку тактичних систем радіозв’язку –
несумісність засобів зв’язку різних виробників (відомств) як однієї країни, так і
різних країн союзників. Сучасна радіостанція військового призначення – це
надзвичайно складний пристрій, що включає спеціалізовані інтегральні схеми і
апаратні модулі. Для зміни функцій або робочих режимів необхідно вносити
зміни до апаратури – малоймовірно, що таку роботу можна виконати в широких
масштабах в польових умовах.
Вирішити проблему сумісності покликана технологія так званих
програмованих радіостанцій SDR (software-defined radio). SDR-станція, подібно
до персонального комп’ютера, використовує стандартні апаратні засоби для
виконання функцій під управлінням програмного забезпечення (ПЗ).
Припускають наявність в SDR-радіостанціях наступного покоління відкритої
архітектури, причому самі радіостанції можуть випускати одні виробники, а
функції і режими роботи визначатиме ПЗ інших розробників. Технологічні
успіхи в області сумісних програмних засобів, систем цифрової обробки
сигналів і мікропроцесорів роблять подібні проекти реальними.
Відкрита архітектура дозволить різним виробникам створювати програмні
засоби для радіоапаратури так само просто, як це робиться сьогодні для
персональних комп’ютерів. Створення програмованих радіозасобів і
бездротової мережі, що самоконфігурується, висуває наступні вимоги [7] до
перспективних радіозасобів (табл. 3).
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Таким чином, для збільшення ефективності використання радіозасобів на
тактичному рівні доцільно використовувати мобільні адаптивні мережі, які
дозволять досягти максимальної ефективності взаємодії підрозділів.
Таблиця 3
Технічні вимоги до радіоустаткування
Вимоги
Опис
Діапазон робочих частот: 0,9-6 Ггц. Допускається
застосування неперебудовуваних фільтрів.
Характеристики
Устаткування повинне підтримувати сумісність з
приймальнонабором заснованих на технології модулів MEMS,
передавальної
призначених для виконання сканування частотного
апаратури
діапазону
Можливість встановлення сеансу IP-телефонії
Підтримувані послуги між будь-якими вузлами мережі на основі
тангентного виклику; доступ до мереж дротяним
і інтерфейси
Ethernet з використанням протоколу DHCP
Підтримка
запропонованого
алгоритму
Характеристики
адаптивної маршрутизації із забезпеченням заданої
мережевого рівня
якості обслуговування
Тип платформи
Портативна
Швидкість передачі
До 10 на фізичному рівні
даних, Мбіт/с
Кількість каналів
1–4 (для кожного вузла)
Випромінювана
4
потужність, Вт
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Воробйов Р.В (ХУПС)
ВИЗНАЧЕННЯ ЗАХИСНИХ ВІДНОШЕНЬ ДЛЯ ОЦІНКИ
ЕЛЕКТРОМАГНІТНОЇ СУМІСНОСТІ МОБІЛЬНИХ ЗАСОБІВ ЗВ’ЯЗКУ
ТА БОРТОВИХ РАДІОЕЛЕКТРОННИХ ЗАСОБІВ
За останні роки темпи впровадження новітніх телекомунікаційних
технологій на території України суттєво зросли, що є наслідком глобальних
тенденцій в цій галузі. Нові телекомунікаційні радіомережі використовують як
вже розподілені так і нові частотні канали. Тому актуальною стає задача
проведення досліджень щодо електромагнітної сумісності радіоелектронних
засобів новітніх телекомунікаційних технологій з радіоелектронними засобами
інших служб. На цей час ці дослідження проводились для радіомереж окремих
стандартів та не носили систематичний характер. Але існують задачі в рамках
яких потрібно провести комплексний аналіз можливого впливу усіх існуючих та
перспективних
телекомунікаційних
технологій
на
окрему
групу
радіоелектронних засобів спеціальних користувачів. Складність вирішення такої
задачі полягає в різноманітності радіоприймальних пристроїв спеціальних
користувачів
та
радіопередавальних
пристроїв
новітніх
телекомунікаційних технологій.
Для
проведення
аналізу
щодо
електромагнітної
сумісності
радіоелектронних засобів, які використовують різні види сигналів і методи їх
обробки, потрібно знати ключовий параметр – коефіцієнт захисту (захисне
відношення) приймального пристрою при впливі на його роботу конкретного
джерела перешкоди. Тобто, для кожній парі „джерела ненавмисної перешкоди –
об’єкта впливу перешкоди” („ДНП-ОВП”) потрібно визначити коефіцієнт
захисту. Цей параметр можливо отримати шляхом вимірювання із
застосуванням зразків джерела та рецептора завади або їх імітаторів. Для цього
потрібно мати ці зразки техніки, а також вимірювальну апаратуру
(спектроаналізатори, генератори), що працюють у основному в більшості в
діапазоні 100 – 10000 МГц, та обладнання для проведення вимірювань
(трійники для визначених діапазонів, перехідники та інше). За умов відсутності
обладнання для проведення вимірювань коефіцієнту захисту для усіх пар „ДНПОВП” можливо провести інтерпретацію значень коефіцієнтів захисту, що
виміряні або відомі з інших джерел на пари „ДНП-ОВП”, що оцінюються. Для
цього розроблена відповідна методика.
Згідно цієї методики визначається графічна залежність коефіцієнта захисту
від співвідношення ширини спектра перешкоди та ширини спектра корисного
сигналу ΔfП /Δfс за умови якщо відома хоча би одна точка. Наприклад, в
результаті вимірювань отримано коефіцієнт захисту приймача СПАД-2И
бортової апаратури РСБН-5С при впливі на нього перешкод від передавача
стандарту GSM-900. За новою методикою розраховується залежність
коефіцієнта захисту приймача СПАД-2И від співвідношення ширини спектра
будь якої перешкоди до ширини спектра сигналу РСБН-4Н або ПРМГ-5.
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Для цього за результатами вимірювань розглядається випадок
широкосмугової перешкоди та вузько смугової перешкоди. Границя між
поняттям „широкосмугова” та „вузькосмугова” перешкода (ΔfП/Δfс = 3,5)
отримано в результаті аналізу виміряних коефіцієнтів захисту та співставлення
їх з результатами розрахунку за розробленою методикою.
З аналізу результатів вимірювань коефіцієнтів захисту різних
вузькосмугових перешкод для деяких приймальних пристроїв було визначено
існування однакової залежності прирощення коефіцієнта захисту від
співвідношення ширини спектра перешкоди до ширини спектра корисного
сигналу ΔfП/Δfс. За результатами вимірювань була побудована нормована
залежність припустимої потужності перешкоди РП від співвідношення ширин
спектрів перешкоди та корисного сигналу ΔfП/Δfс, який представлено на
рисунку 1. Нормування проведено на границі між вузькосмуговою та
широкосмуговою перешкодою.
РП, дБ

.

Рисунок 1 – Нормована залежність припустимої потужності перешкоди від
співвідношення ширини спектру перешкоди до ширини спектру
корисного сигналу

Якщо відоме значення коефіцієнта захисту від вузько смугової перешкоди,
то для визначення припустимої потужності РП іншої вузькосмугової перешкоди
потрібно перемістити графік, що представлено на рисунку 1, до точки, яка вже
виміряна, та на цьому графіку визначити значення припустимої потужності
перешкоди РП з будь-якою шириною.
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Якщо відоме значення коефіцієнта захисту від вузько смугової перешкоди,
але потрібно визначити коефіцієнт захисту для широкосмугової перешкоди, тоді
потрібно визначити припустиму спектральну щільність потужності перешкоди
на границі між вузькосмуговою та широкосмуговою перешкодою та помножити
це
значення
на
ширину
спектра
будь-якої
широкосмугової перешкоди.
Для
широкосмугової перешкоди,
яка
вимірювалась, визначається припустима спектральна щільність потужності
перешкоди за допомогою відомого значення коефіцієнту захисту.
Перемножуючи цю величину на ширину спектру нової перешкоди, визначається
допущена
потужність
перешкоди
для
випадку
будь-якої
широкосмугової перешкоди.
Для іншої вузькосмугової перешкоди потрібно нормований графік (рисунок
1) сумістити зі значення припустимої потужності перешкоди РП з шириною
спектра, що дорівнює 3,5 ширини спектра корисного сигналу. Через
співвідношення потужності корисного сигналу РС до потужності перешкоди РП
визначається коефіцієнт захисту КЗ.
Ця методика була використана при виконанні науково-дослідної роботи (№
держреєстрації 0101U000642) метою якої було визначити вплив мобільних
засобів зв’язку на роботу бортового радіоелектронного обладнання, що
знаходиться на озброєнні Повітряних Сил Збройних Сил України. Після
проведення частотного аналізу електромагнітної сумісності були виявлені пари
потенційно не сумісних „ДНП-ОВП”. Для проведення енергетичного аналізу
електромагнітної сумісності цих пар були використані коефіцієнти захисту, що
визначались за розробленою методикою. Їх значення приведені в таблиці 1.
Таблиця 1
Захисні відношення між передавачами мобільних засобів зв’язку та
приймачами бортових радіоелектронних засобів
№
1
1
2

Потенційні рецептори завад
2

Потенційні джерела завад
3
Персональна рація LPD-діапазону
Р-832М, Баклан
Телефон транкінгового радіозв’язку
(1 діапазон)
3
Персональна рація LPD-діапазону
4
Мобільний термінал супутникової
системи Orbcom
Р-800Л, Р-802, Р-860, Р-862, АРК5
Телефон транкінгового радіозв’язку
У2, АРК-УД
(1 діапазон)
Телефон транкінгового радіозв’язку
6
(2 діапазон)
7
Персональна рація LPD-діапазону
8
Персональна рація PMR-діапазону
Р-800Л, Р-862,Р-832М, АРК-УД Персональна рація FRS2-діапазону
9
Персональна рація GMRS, FRS110
діапазону
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Кз, дБ
4
-2,2
-5,8
5
-7,5
-6,5
-5,5
3,7
1,3
3,7
3,7

1
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Продовження табл. 1
2
3
4
Радіотелефон стандарту CT-1R
1,3
Радіотелефон стандарту СT-2R
8,3
Телефон транкінгового радіозв’язку (1 0,1
діапазон)
Р-800Л, Р-862,Р-832М, АРК-УД
Телефон транкінгового радіозв’язку (2 1,3
діапазон)
Телефон транкінгового радіозв’язку (3 1,3
діапазон)
Мобільний телефон МРСЗ стандарту
4,5
IS-95 (cdma2000)
Радіотелефон стандарту DECT
0
Радіотелефон стандарту CT-1R
-6
Мобільний телефон МРСЗ
11
РСБН-2С, РСБН-5С. РСБН-6С стандартуUMTS
(далекомірний канал)
Мобільний телефон супутникового
-5
зв’язку Inmarsat, Thuraya
Мобільний телефон супутникового
6,3
зв’язку Globalstar
Мобільний телефон супутникового
-4
зв’язку Iridium
-3,7
Мобільний телефон МРСЗ стандарту
IS-95 (cdma2000)
Радіотелефон стандарту DECT
-8
Радіотелефон стандарту CT-1R
-17
Мобільний телефон МРСЗ
-93
РСБН-2С, РСБН-5С. РСБН-6С стандартуUMTS
(канал глісади)
-14
Мобільний телефон супутникового
зв’язку Inmarsat, Thuraya
Мобільний телефон супутникового
-3,7
зв’язку Globalstar
Мобільний телефон супутникового
-13
зв’язку Iridium
Мобільний телефон МРСЗ стандарту
-4
IS-95 (cdma2000)
Радіотелефон стандарту DECT
-8
Радіотелефон стандарту CT-1R
-15
РСБН-7С, А-324, Радикал, Урон Мобільний телефон МРСЗ
3
(далекомірний канал)
стандартуUMTS
Мобільний телефон супутникового
-13
зв’язку Inmarsat, Thuraya
Мобільний телефон супутникового
-4
зв’язку Globalstar
Продовження табл. 1
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1
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

2
3
РСБН-7С, А-324, Радикал, Урон Мобільний телефон супутникового
(далекомірний канал)
зв’язку Iridium
Мобільний телефон МРСЗ стандарту
IS-95 (cdma2000)
Радіотелефон стандарту DECT
Радіотелефон стандарту CT-1R
Мобільний телефон МРСЗ
РСБН-7С, А-324, Радикал, Урон стандартуUMTS
(канал глісади)
Мобільний телефон супутникового
зв’язку Inmarsat, Thuraya
Мобільний телефон супутникового
зв’язку Globalstar
Мобільний телефон супутникового
зв’язку Iridium
Мобільний телефон МРСЗ стандарту
РСБН-2С, РСБН-5С. РСБН-6С
DCS-1800
(азимутальний канал)
Радіотелефон стандарту CT-2R
Мобільний телефон МРСЗ стандарту
РСБН-2С, РСБН-5С. РСБН-6С
DCS-1800
(канал курсу)
Радіотелефон стандарту CT-2R
Мобільний телефон МРСЗ стандарту
РСБН-7С, А-324, Радикал, Урон
DCS-1800
(азимутальний канал)
Радіотелефон стандарту CT-2R
Мобільний телефон МРСЗ стандарту
РСБН-7С, А-324, Радикал, Урон
DCS-1800
(канал курсу)
Радіотелефон стандарту CT-2R
РВ-УМ
Мобільний телефон МРСЗ стандарту
GSM-900
Мобільний телефон МРСЗ стандарту
IS-95 (cdma2000)
СО-69
Радіоелектронне обладнання стандарту
ІЕЕЕ 802.11 (5,7 ГГц)
Мобільний телефон МРСЗ стандарту
IS-95 (cdma2000)
Мобільний телефон МРСЗ
СОМ-64
стандартуUMTS
Радіоелектронне обладнання стандарту
ІЕЕЕ 802.11 (5,7 ГГц)
CО-72М
Мобільний телефон МРСЗ стандарту
IS-95 (cdma2000)
СО-70
Мобільний телефон МРСЗ
стандартуUMTS
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4
-12
-3,7
-8
-17
-93
-14
-3,7
-13
8,3
3
-2,8
-5
-17
-19
-4
-7
-30
7
0
25
35
0
21
34

За результатами енергетичного аналізу були розроблені норми частотнотериторіального рознесення мобільних засобів зв’язку та бортового
радіоелектронного обладнання.
На основі цих норм визначені на аеродромі місця де дозволено або
заборонено використання мобільних засобів зв’язку окремо для кожного
стандарту, оператора, частотного каналу. Виявлені потенційно вражені частотні
канали авіаційного радіозв’язку.
Таким чином, було проведено аналіз електромагнітної сумісності великої
групи радіоелектронних засобів без проведення вимірювань із застосуванням
різноманітної вимірювальної апаратури та радіоелектронного обладнання в
діапазоні від 100 МГц до 12 ГГц.
Відповідна методика планується до використання в рамках нової науководослідної роботи, метою якої є проведення досліджень впливу мобільних
засобів зв’язку на роботу наземних засобів зв’язку та радіотехнічного
забезпечення польотів авіації Повітряних Сил Збройних Сил України.
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к.т.н. Ладик О. І. (ІТС НТУУ „КПІ”)
Нижник Д. Ю. (ІТС НТУУ „КПІ”)
ПІДВИЩЕННЯ СТІЛЬНИКОВОЇ ЄМНОСТІ МЕРЕЖІ CDMA
ШЛЯХОМ ЗБІЛЬШЕННЯ КІЛЬКОСТІ КАНАЛІВ
Перехід на стільниковий зв‘язок третього покоління висуває нові вимоги
для існуючих технологій та їх модернізації з метою покращення технологічних
параметрів. Застосування технології CDMA з багатьма носійними коливаннями
передбачає можливість використання декількома операторами однієї смуги
частот, що підвищує ефективність його використання та є актуальним для
операторів України в зв‘зку з швидкими тенденціями розвитку ринку
телекомунікацій та впровадження більшого набору послуг.
У вже спланованій та розгорнутій CDMA мережі з визначеним
розміщенням стільників та секторів не завжди можливо збільшити стільникову
ємність простим збільшенням кількості радіоканалів (носійних коливань).
Родина технологій CDMA передбачає декілька можливостей використання
багатьох носійних коливань, які визнечені в стандартах CDMA-2000 та
WCDMA [1]. В проекті CDMA-2000 пропонується два варіанти побудови
системи: з багатьма носійними коливаннями MC-CDMA (Multi Carrier CDMA)
та з прямим розширенням спектру DS-CDMA (Direct Sequence CDMA). В
варіанті з багатьма носійними коливаннями MC-CDMA модульовані символи
ущільнюються на декілька носійних коливань з шириною спектру 1,25 МГц .
Кількість носійних коливань N може змінюватися в залежності від ширини
спектру (N=1,3,6,9 та 12). На кожному носійному коливанні інформація
передається з чіповою швидкістю 1,2288 Мчіп/с. В другому варіанті сигнал
передається з розширенням спектру на одному носійному коливанні з чіповою
швидкістю, кратною 1,2288 Мчіп/с, при цьому може бути отримано наступний
ряд швидкостей R=N x 1,2288 Мчіп/с, де N=1, 3, 6, 9, 12. Базова швидкість в
проекті CDMA2000 прийнята рівною R=3,6864 Мчіп/с (N=3).

Рис. 1 Варіанти використання смуги частот 10 МГц при різних варіантах побудови
системи: а) MC-CDMA (N=7), б) DS-CDMA ( 1Х + 3Х + 3Х), де Х=1,25 МГц,
в) DS-CDMA ( 1Х + 6Х)
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В проекті WCDMA крок сітки частот вибраний кратний 200 кГц, що
дозволяє гнучко змінювати розніс носійних коливань та, таким чином, підвищує
спектральну ефективність системи в реальній завадовій обстановці. Частотний
план системи залежить від конкретних сценаріїв розгортання. Приклад
використння смуги частот наведений на рис.2.

Рис. 2 Частотний план WCDMA

Для пікових періодів завантаження в CDMA мережі подальше збільшення
ємності є компромісом між якістю (перш за все для голосових послуг) та
динамічним налагодженням системних параметрів.
Для мінімізації завантаження робочих каналів CDMA використовують метод
подрібнення стільника на сектори (сайти), що показано на рис.3.

Рис. 3 Приклад підвищення стільникової ємності CDMA шляхом подрібнення стільника

В середньому з урахуванням забезпечення необхідного відношення
сигнал/шум в секторі та для типових параметрів мережі CDMA (фактор голосової
активності d=40 %, R=9,6 кбіт/с; частотного реюзу F=0,6) 38 каналів на частотний
канал 1,23 МГц система CDMA2000 1х може підтримувати в одному секторі
близько 40–45 одночасних з‘єднань [2]. Збільшенням набору доступних частотних
каналів величина завад між сайтами стільника зменшується, та відповідно
збільшується стільникова ємність.
Додавання великої кількості носійних коливань призводить до того, що
мережа CDMA виявляється не спроможною підтримувати процедуру „м’якого”
хендоверу та повністю переходить в режим „жорсткого” хендоверу. Тому для
системи CDMA ефективним являється шлях розширення не одного сектору
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шляхом нарощування носійних коливань, а одночасне додавання носійних
коливань в декількох сусідніх секторах [3].
Математичний аналіз стільникової ємності CDMA мережі при збільшенні
кількості каналів дає вираз информаційної ємності в Ерлангах:
é
NW P ù
W /R
k £ ê1 +
- 0 - oc ú ,
P
P û
ë ( Eb / I 0 ) min

(1)

де k – кількість активних користувачів; W – ширина зайнятої смуги частот, R –
швидкість передачі; Poc – завада від сусідніх стільників.
Звідси максимальна ємність радіоканалу DS-CDMA в мультистільниковій
мережі визначається як:
W /R
K 0 » 1 + 1,45
,
(2)
1+ f
де f – фактор завад від інших стільників (зазвичай f =0,6-0,7).
Для аналізу стільникової ємності CDMA використовується мультирозмірна
Md/Mv/m модель втрат: модель обслуговування з пуасонівським розподіленням
та система з відмовою, а Md/Mv означає, що кожний користувач має
експоненційно розподілені інтервали обслуговування, Md=6 Mv=28; m– кінцеве
число доступних секторів .
При моделюванні мережі пердбачають [4]:
1) Виклики групи j-го сервісу в домашній мережі генеровані однорідними
пуасонівськими процесами з нормою прибуття l j .
2) Система з відмовою.
3) Час утримання виклику експоненційно є однорідно розподілений та не
залежить від процесу приходу викликів.
Для мультисекторної CDMA системи з одним носієм:
– абоненти послуг передачі даних мають більший вплив, ніж голосові
абоненти, на інформаційну ємність системи CDMA за Ерлангом через те, що
ефективна смуга одного абоненту для режиму передачі даних більше, ніж
голосового. Таким чином в стільниках CDMA з додаванням робочих каналів
доцільно впроваджувати не голосові послуги, а послуги передачі даних;
– показник інформаційної ємності обмежений ймовірністю блокування для
послуг передачі даних.
Для мультисекторної CDMA системи з багатьма носійними коливаннями,
яка використовує одночасно велику кількість носіїв (більше 4), можуть
відбуватися відмови в обслуговуванні двох видів – жорстке блокування та м‘яке
блокування, а інформаційна ємність може характеризуватися двома
параметрами трафіку: навантаження найбільш завантаженого сектору та сума
навантажень двох секторів, що залишилися, замість навантажень
3-секторного трафіку.
Основні переваги цього методу оцінки стільникової ємності полягають в
тому, що стільникову ємність за Ерлангом можна оцінювати для великої
кількості носійних коливань (5, 6, 7 та 8), використовуючи лінійну регресію для
ємностей Ерланга з малою кількістю носій них коливань (до 4). При цьому
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варто відмітити, що величина ємності Ерланга насичується після визначеного
числа комплектів канального обладнання (СЕ). Величина насичення ємності
Ерланга
визначається
кількістю
носійних
коливань
CDMA,
що
використовується, де блокування викликів в основному викликано обмеженням
кількості канального трафіку на сектор.
Збільшення кількості робочих каналів в одному секторі призводить до
зростання абонентської ємності. Максимальна кількість абонентів CDMA
визначається згідно виразу:
N = (W / R ) dB - ( Eb / N 0 + I 0 ) dB ,
(3)
де W – зайнята смуга частот; R – швидкість передачі; Eb – енергія на один біт
корисного сигналу; N0 – спектральна густина потужності теплового шуму; I0 –
потужність завад.
Згідно поставленій задачі, розглядається три варіанти кількості робочих
каналів для системи CDMA:
1 варіант – 3 робочі канали;
2 варіант – 4 робочі канали;
3 варіант – 5 робочих каналів.
У відповідністю з технічними характеристиками системи CDMA:
1 варіант – (загальна смуга частот 3,75 МГц) (W/R)dB = 25,8 дБ;
2 варіант – (загальна смуга частот 5 МГц) (W/R)dB = 27,1 дБ;
3 варіант – (загальна смуга частот 6,25 МГц) (W/R)dB = 28 дБ.
В числовому переводі загальне число користувачів в одному стільнику:
1 варіант – (загальна смуга частот 3,75 МГц) складає 100,1*19,8 = 95 абонентів;
2 варіант – (загальна смуга частот 5 МГц) складає 100,1*21,1 = 128 абонентів;
3 варіант – (загальна смуга частот 6,25 МГц) складає 100,1*22 = 158 абонентів.
Представлені числові значення збільшення абонентської ємності системи
CDMA при переході від кількості робочих каналів з 3 до 5 МГц пригодні для
випадку одностільникового покриття. В випадку ж мультистільникового
покриття (стандартний випадок розгортання мережі мобільного зв’язку) через
вплив завад від БС інших стільників збільшення абонентської ємності буде
менше і складатиме:
1 варіант (загальна смуга частот 3,75 МГц) складає 100,1*19,8 = 78 абонентів;
2 варіант (загальна смуга частот 5 МГц) складає 100,1*21,1 = 105 абонентів;
3 варіант (загальна смуга частот 6,25 МГц) складає 100,1*22 = 129 абонентів.
Ємність мережі CDMA істотно перевищує типові вимоги по навантаженню
(60 Ерлангів на базову станцію). Ємність CDMA з одним каналом складає 79,3
Ерланги на базову станцію; з 2 каналами ємність складає 158,4 Ерланги на
базову станцію; а з 3 каналами доступна ємність буде 237,6 Ерланги на
базову станцію.
Підвищити абонентську ємність на соту можливо шляхом секторизації сот,
причому зріст абонентської ємності прямопропорційний кількості секторів
в соті.
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На сьогодні в мережах CDMA застосовується кратна 3-м секторизація
(тобто 3-секторна або 6-секторна конфігурація стільника). Тому для одного
стільника виділяється кількості каналів кратна 3.
В цифрових телекомунікаційних системах спектральна (частотна)
ефективність визначається як [5]:
g = Rb / BW
(4)
де Rb – швидкість передачі інформації, біт/с; Bw – смуга частот каналу, Гц.
В реальних умовах доступна смуга частот каналу Bw може
використовуватися не повністю, тому навіть достатньо ефективна система
передачі в її конкретному застосуванні за даним критерієм оцінки буде
неефективною. Крім того, необхідно враховувати критерій спектральної
ефективності, пов‘язавши його зі смугою частот Найквіста BN та коефіцієнтом
округлення спектру a , значення котрого характеризує розширення практично
займаної спектром сигналу смуги частот каналу BL більше смуги частот
Найквіста BN :
BL = BN (1 + a )
(5)
де BL – смуга частот спектру сигналу з урахуванням смуги частот Найквіста та
коефіцієнту округлення спектру, Гц; BN – смуга частот Найквіста, Гц;
α – коефіцієнт округлення спектру.
Таким чином, при Bw = BL реальна спектральна ефективність:
h = lg 2 ( M ) / (1 + a )

(6)
Аналізуючи формулу (6), можна визначити загальні шляхи підвищення
пропускної спроможності:
– збільшення ширини частотного спектру сигналів, які використовуються в
системах зв’язку;
– використання багатопозиційної модуляції сигналів;
– збільшення потужності корисних сигналів.
В цифрових стільникових каналах з ростом відношення сигнал/шум питома
швидкість передачі спочатку зростає, але при досягненні визначеного порогу її
ріст різко сповільнюється, і вона практично перестає залежати від відношення
сигнал/шум, досягаючи свого номінального значення, обумовленого кількістю
значущих позицій для каналу без шуму.
Шлях збільшення пропускної спроможності підвищенням потужності
корисних сигналів наразі не являється ефективним, враховуючи:
– широке використання стільникових систем мікростільникового покриття
з жорсткими обмеженнями на потужність передатчиків;
– введення жорстких санітарних норм на потужності випромінювання
радіозасобів стільникового зв’язку.
Сучасні стільникові системи підтримують мультимедійне обслуговування
завдяки використанню широкосмугових сигналів. Тому підвищення системної
ефективності шляхом простого збільшення ширини каналу обмежено частотним
ресурсом, що знаходиться в розпорядженні. Крім того, стільниковий канал
55

характеризується
багатопроменевими
завмираннями
та
випадковою
статистикою, що накладає додаткові обмеження на ширину робочого каналу.
Стосовно збільшення кількості робочих каналів в системі CDMA такий
підхід має переваги, в першу чергу в питаннях оптимізації покриття на
неоднорідній забудованій місцевості (рис. 4).

Зона покрытия

Рис. 4 Переваги використання об’єднання 3-х носійних коливань CDMA

Практичну реалізацію різних режимів передачі з використанням технології
CDMA з багатьма носійними коливаннями можна представити на прикладі
впровадження системи CDMA-450 в смузі системи NMT [6,7].
Для режиму передачі голосу в системі CDMA-450 використовується
переважно одне носійне коливання, обмежене з обох сторін захисними смугами
по 275 кГц (рис. 5).
2,7 МГц

Защитные
полосы
275 кГц

275 кГц

216 радиоканалов

1,25 МГц

4,5 МГц

Рис. 5 Режим передачі голосу на одному носійному коливанні CDMA-450

Для організації одночасної передачі голосу та даних повинен
використовуватися режим з двома носіями, де перший носій здійснює передачу
голосу, а другий – даних (рис. 6). Важливо відмітити, що всередині між носіями
одного оператора необхідності в захисних смугах відсутня. Таке розподілення
може
змінюватися
в
залежності
від
типу
інформаційного навантаження.
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Защитные
полосы
275 кГц

1,5 МГц
275 кГц

116 радиоканалов

2,5 МГц
4,5 МГц

Рис. 6 Режим передачі голосу та даних на двох носійних коливаннях CDMA-450
(один оператор)

Для випадків, коли система CDMA-450 підтримує одночасну реалізацію
двох технологій (CDMA2000 1X та CDMA2000 EV-DO), тоді перші два носії
відводяться під CDMA2000 1X (голос + дані, просто голос або просто дані), а
третя – трафік CDMA2000 1Х EV-DO. Потреба в додаткових захисних смугах
між каналами CDMA2000 1X та CDMA2000 EV-DO у одного оператора також
відсутня (рис. 7).
Защитные полосы
275 кГц

275 кГц

3,75 МГц

0,2 МГц

16
радиоканалов

4,5 МГц

Рис. 7 Режим передачі голосу та даних на двох носійних коливаннях CDMA-450 1X та
передача даних на носійному коливанні CDM-450 EV-DO (один оператор)

Починаючи з IS-95 та до Revision B, 1X та EV-DO використовують 1,25
MГц двохсторонній канал для мови та даних. Враховуючи спеціальні
характеристики CDMA систем, кожна активна частота може потенційно бути
призначена на кожну окрему ділянку стільника. Таким чином, CDMA оператор
тільки повинен вивільнити одне носійне коливання для розгортання нової
технології (наприклад, EV-DO). Навпаки, оператори GSM, котрі впроваджують
нову технологію в смузі частот WCDMA, повинні не тільки знайти та
призначити 5 МГц неперервного спектру, але і спроектувати повністю нову
схему частотного реюзу.
57

Збільшення кількості робочих каналів в системі CDMA дозволяє здійснити
повномасштабний міжнародний роумінг иіж носіями.
Система CDMA з розширеною кількістю робочих каналів, модернізована
до технологіх EV-DO, може ефективно застосовуватися для побудови мереж
передачі даних з піко- та мікросотовим покриттям в зонах з дуже високим
абонентським трафіком.
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ЕФЕКТИВНІСТЬ МЕТОДУ БАГАТОЕТАПНОГО КОДУВАННЯ
ПОВНИМ І ПЕРФОРОВАНИМ ЗАВАДОСТІЙКИМ КОДОМ
Однією з найважливіших задач як існуючих автоматизованих систем
управління так і перспективних, а також сучасних телекомунікаційних систем та
мереж спеціального призначення є забезпечення гарантованої якості передачі
інформації.
Якість
обслуговування
характеризується
швидкістю
й
достовірністю передачі.
Можливість
забезпечення
високої
достовірності
забезпечується
застосуванням більш ефективних методів завадостійкого кодування, які
забезпечують: виявлення, стирання або виправлення помилок.
Висока ефективність завадостійкого кодування досягається за рахунок
збільшення надмірності, що вводиться, а також ускладненням пристроїв, що
кодують і декодують. Ці методи володіють і істотним недоліком, що
характерний для методів, які використовують корекцію помилок. Усунення
даного недоліку досягається використанням систем зі зворотним зв’язком.
Дослідження показали, що в системах зі зворотним зв’язком при певному
відношенні сигнал/перешкода час доставки істотно зростає. Таке зростання
відбувається як за рахунок часу передачі повідомлення, так і часу очікування в
черзі на обслуговування.
Скорочення часу доставки повідомлення можливе шляхом розробки нових
алгоритмів завадостійкого кодування, які припускали б збільшення
енергетичної ефективності їхнього застосування, при цьому забезпечували
задані імовірнісні характеристики й були прості в практичній реалізації.
Як новий алгоритм авторами був розроблений метод багатоетапного
кодування повним і перфорованим завадостійким кодом, що має високу
енергетичну ефективність його застосування, при простій реалізації кодеків.
Даний метод щодо традиційного кодування додатково дозволяє виявляти групи
перекручених сегментів, при цьому зменшує час доставки повідомлення
споживачеві за рахунок повторення передачі не всієї кодової комбінації, а тільки
її перекрученої частини.
Розроблений метод завадостійкого кодування заснований на комплексному
використанні традиційного методу кодування й кодування з використанням
перфорованого коду. Тому при аналізі властивостей запропонованого методу
необхідно визначити, чи не погіршуються властивості завадостійкого коду при
традиційному кодуванні.
Оскільки за основу в більшості випадків прийнятий циклічний код,
спочатку розглянемо його властивості з виявлення помилок:
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1. Код забезпечує виявлення 100 % двократних помилок, якщо довжина
переданої кодової комбінації n не більше довжини циклу багаточлена l ( n £ l ),
що породжує;
2. Виявляються 100 % групових помилок тривалістю в „ r ” і менше
розрядів, де r – ступінь багаточлена, що породжує;
3. Імовірність невиявлення групових помилок тривалістю в r + 1 символ
1
дорівнює Р но1 = r -1 ;
2
4. Імовірність невиявлення групових помилок тривалістю більше r + 1
1
символ дорівнює Р но2 = r .
2
Проаналізуємо властивості запропонованого методу кодування відповідно
до перерахованих властивостей.
Відповідно до першої властивості отриманий при декодуванні кодової
комбінації із двократною помилкою синдром не повинен дорівнювати нулю.
Оскільки при перекручуванні i -го розряду в результаті декодування отримаємо
hi стовпець перевірочної матриці, а при перекручуванні j -того розряду
отримаємо h j стовпець, то при перекручуванні двох розрядів, повинна
виконуватися умова hi + h j ¹ 0 . Це буде в тому випадку, якщо перевірочна
матриця не містить двох однакових стовпців. При n £ l ця умова виконується.
Запропонований метод припускає можливість використовування кодової
комбінації довжиною n £ h × l , де h – тривалість формованої групи. У цьому
випадку всі двократні помилки, розташовані на відстані l при декодуванні на
першому етапі не будуть виявлені. Число варіантів таких помилок дорівнює
Сg2 × l , де g – число формованих груп. Максимальне число формованих груп
l
дорівнює
g max = рез ,
де
l рез
–
довжина
циклу
результуючої
h
перевірочної матриці.
Припустимо, що маємо дві помилки на позиціях i та i + l . При
декодуванні на першому етапі отримаємо синдром C1 = hi + hi +l = 0 , тому що
hi = hi +l . Нехай у перетвореній матриці стовпець h i вихідної матриці відповідає
стовпцю hi + а , а hi +l стовпцю hi +l+в , тоді при декодуванні на другому етапі
отримаємо синдром C2 = hi +а + hi +l +в . Для того, щоб C2 = 0 , необхідне дотримання
рівності hi+ а = hi +l+ в . Це буде в тому випадку, якщо в - а = l + 1 . Така нерівність не
може бути виконано, так g max = l , а можливе максимальне число зсувів
дорівнює максимальному числу груп, тобто g max = l .
Так як в пропонованому методі при двоетапному кодуванні формуються дві
групи перевірочних символів і число інформаційних розрядів збільшується
вдвічі (два сегменти інформаційних символів) перша властивість повинна
інтерпретуватися у такому вигляді: код повинен забезпечувати виявлення 100 %
двократних помилок в обох сегментах інформаційних розрядів, якщо довжина
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кожного сегмента n не більше довжини циклу багаточлена, що породжує, тобто
повинне бути забезпечене виявлення y × x кратних помилок попарно
розташованих у двох m – розрядних сегментах.
Доведемо, що ця властивість виконується. Код повинен виявити 4 х кратні
помилки, попарно розташовані у двох m – розрядних кодових комбінаціях.
Припустимо, що відбулася 4 х кратна помилка, перекручені елементи i , j , e
та z . При цьому i £ m , j £ m , e > m і z > m . При першому декодуванні отримаємо
синдром
C1 = hi + h j + he + hz = S i -1 × h1 + S j -1 × h1 + S e -1 × h1 + S z -1 × h1 .
(1)
Помилки відбулися в групах а, b, c і d, тому синдром отриманий, при
другому декодуванні має вигляд
C 2 = hi +а + h j +b + he + c + hz + d = S i + a -1 × h1 + S j +b -1 × h1 + S e +c -1 × h1 + S z + d -1 × h1 .
(2)
х
4 кратна помилка не буде виявлена, якщо перекручені розряди попарно
розташовані відносно один одного на відстані, рівній довжині циклу вихідної
матриці. Отже, помилки при першому декодуванні не будуть виявлені, якщо
C1 = 0 або C1 = hi + h j + hi +l + h j + l = 0 . Щоб помилки не були виявлені при другому
декодуванні, необхідні рівності i + a - e - c = l ; j + b - z - d = l .
Оскільки i - e = l й j - z = l , отримаємо a - c = 0 й b - d = 0 , тобто номера а і
с, а також b і d збігаються, що не може бути з умови задачі. Отже, зазначені
помилки виявляються. Все зазначене виконується, якщо довжина сформованої
кодової комбінації не більше l рез = l × h .
Друга властивість. Багаточлен групи помилок тривалістю в „ r ” і менше
розрядів записується у вигляді E (x ) = x i × (x r -1 + x r -2 + ... + 1) , де x i – вказує місце
групової помилки в розрядній сітці. При декодуванні E (x ) ділиться на P(x ) .

Одночлен x i на багаточлен P(x ) без остачі не ділиться, а багаточлен, що стоїть
в дужках має ступінь менше r , тому він також не ділиться на багаточлен P(x ) .
У результаті будуть отримані синдроми на першому й другому етапах
декодування C1 ¹ 0 й C2 ¹ 0 . Однак, ця властивість повинна при пропонованому
методі декодування доповнюватися наступною умовою: Повинні виявлятися всі
групові помилки довжиною в r і менше розрядів, якщо ці помилки виникли в
одному або обох m – розрядних довжин сегментів. Групові помилки
тривалістю в „ r ” розрядах записуються у вигляді
Sg × (Sr-1 × h1 + Sr-2 × h1 + ... + h1 ) + Sg + b × (Sr-1 × h1 + Sr-2 × h1 + ... + h1 ) .
У результаті декодування на першому етапі отримаємо синдром виду
С1 = Sg × (Sr -1 × h1 + Sr-2 × h1 + ... + h1 ) + Sg + b × (Sr-1 × h1 + Sr-2 × h1 + ... + h1 ) = hx + h y .
Нехай у перетвореній матриці для першої групової помилки відбулося n
зсувань, а для другої L зсувів. Тоді в результаті декодування отримаємо
синдром виду

(

)

(

)

С 2 = Sg +n × Sr-1 × h1 + Sr-2 × h1 + ... + h1 + Sg + b + L × Sr-1 × h1 + Sr-2 × h1 + ... + h1 =
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= hi +n + hg + b + L

Припустимо, що C1 = 0 (помилка не виявлена), тоді hx + hy = 0 . Отже
x - y = l . Якщо помилка не виявлена й при другому декодуванні на другому
етапі, то C2 = 0 . Отже hi +n + hg + b + L = 0 . Це буде в тому випадку, якщо
g + L + b - i -n = l або j + L + b - i -n = 2 × l .
Оскільки g - i = l , повинне дотримуватися рівність L + b -n = l , або
L + b - n = 0 . Так як рівність L + b - n = 0 не повинне бути з умови задачі,
повинне дотримуватися рівність L + b - n = l . При цьому повинні бути
сформульовані групи на інтервалі від n до L + b . Виходить, число зсувів
l
стовпців перевірочної матриці на цьому інтервалі повинне дорівнювати ,
h
тобто менше l . Отже розглянуті групові помилки виявляються.
Відповідно до третьої властивості при традиційному (одноетапному)
кодуванні (декодуванні) імовірність невиявлення групових помилок тривалістю
1
в ( r + 1 ) розрядів дорівнює r -1 .
2
Під груповою помилкою розуміють групу перекручених розрядів, у якій
перший і останній розряди перекручені, а усередині допускаються неспотворені
символи. Оскільки з ( r + 1 ) розрядів значення двох розрядів (першого й
останнього) зафіксовано, усього число варіантів таких групових помилок
дорівнює 2 r -1 . Із цього числа варіантів один збігається за структурою з
багаточленом P(x ) і тому не виявляється. Отже, імовірність невиявлення
1
помилки в ( r + 1 ) розрядній групі дорівнює Р но1 = r -1 . У n – розрядної кодової
2
комбінації число варіантів групових помилок тривалістю в ( r + 1 ) розряд
дорівнює n - r . Тому імовірність невиявленої групової помилки тривалістю в
( r + 1 ) розряд на першому етапі декодування дорівнює
1
Р но =
× å Р ноi .
n-r
1
1
Оскільки всі Р ноi = Рно1 = r -1 , отримаємо Р¢но = r-1 .
2
2
На другому етапі декодування використовується перетворена матриця, у
якої при переході від однієї групи до іншої перевірочної матриці йде зсув на D
стовпців. Якщо тривалість стовпців h < r + 1 , то деякі символи групової помилки
будуть входити в різні групи. Тому, якщо на першому етапі отримаємо синдром
C1 = 0 , то синдром на другому етапі декодування не буде дорівнювати нулю
( C2 ¹ 0 ). Покажемо це на наступному прикладі. Нехай виробляючий багаточлен
має вигляд P(x ) = х х + х + 1 = х 3 + х + 1. Групова помилка має тривалість у r + i

(

)

(

)

розряд і має вигляд x i × х х + х + 1 = x i × х 3 + х + 1 . У результаті декодування на
першому етапі отримаємо синдром
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C1 = х r × mod P(x ) + х r -1 × mod P(x ) + 1 = х 3 × mod P(x ) + х × mod P(x ) + 1 = 0 .
Відповідно до матриці, зображеної на рис.1 отримаємо синдром
1
0 1 0
4

C1 = å h i =h 4 + h 2 + h1 = 1 + 1 + 0 = 0 .
i =1
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Рис.1 Результуюча перевірочна матриця

Матриця відповідає тривалості групи h = 3 й D = 2 . При декодуванні на
другому етапі отримаємо синдром для розглянутої групової помилки
1 0 1 0
6
C1 = å h¢i =h 6 + h 2 + h1 = 1 + 1 + 0 = 0 ¹ 0 .
i =1

1 0
0 1
Таким чином, при h < r + 1 всі групові помилки тривалістю в r + 1 розряд
виявляються. При h ³ r + 1 виникла групова помилка може входити в якусь одну
1
сформовану групу й тому не буде виявлена з імовірністю r -1 . Число таких
2
варіантів у групі із h символів дорівнює h - r . Число ж сформованих груп
n
дорівнює g = . Отже, число варіантів невиявлення помилки дорівнює
h
(h - r ) × n .
h
У результаті імовірність невиявлених помилок буде дорівнювати
h- r n 1
.
Р¢но¢ =
× ×
n - r h 2r -1
Тому що n = l рез = l × h , отримаємо
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h× l - r × l 1
l × (h - r ) 1
.
(3)
× r -1 =
×
l×h- r 2
l × h - r 2r -1
Так як l × h - r > l × h - l × r , то імовірність невиявлення помилки в цьому
1
випадку буде менше r -1 . Таким чином, при використанні запропонованого
2
двохетапного декодування імовірність невиявлення групової помилки
тривалістю в r + 1 розряд буде менше, ніж при традиційному одноетапному
декодуванні.
Як вказувалося раніше, при запропонованому двоетапному методі
кодування розглянута властивість повинна інтерпретуватися таким чином:
імовірність невиявлення групових помилок тривалістю в r + 1 розряд, якщо ці
групові помилки розташовані в різних сегментах об'єднаної кодової комбінації,
1
повинна дорівнювати Р но1 = 2×(r -1) . Оскільки виниклі помилки взаємонезалежні,
2
то імовірність невиявлення розглянутої групової помилки при декодуванні на
1
¢ = (Р¢но )2 = 2×(r -1) . Як показано вище, з
першому етапі буде мати вигляд Р¢но
2
огляду на незалежність виникнення групової помилки й можливості виконання
умов як h < r + 1 , так і h ³ r + 1 імовірність невиявлення буде дорівнювати
¢ =
Р¢но

æ l × (h - r ) ö
1
¢¢ = (Р¢но¢ ) = ç
(4)
Р¢но
÷ × r -1 .
l
×
h
r
2
è
ø
Відповідно до четвертої властивості при декодуванні на першому етапі
імовірність невиявлення групових помилок тривалістю D × Nгр більше r + 1
2

2

1
. Як показано вище, якщо D × N гр > h всі розглянуті
2r
групові помилки на другому етапі декодування виявляються. У випадку
виконання нерівності h ³ D × N гр виникла групова помилка може входити в
розрядів дорівнює Р но1 =

якусь одну сформовану групу й не буде виявлена з імовірністю

1
. Число
2r

n
варіантів таких помилок дорівнює (h - D × N гр + 1) × . Тоді відповідно до (3)
h
імовірність невиявлення групової помилки тривалістю більше r + 1 розряд буде
дорівнювати
h - D × N гр + 1
1
Р (ноIV ) =
(5)
× r -1 × P × (D × N гр < h) ,
l × h - D × N гр + 1 2

де P(D × N гр < h) – імовірність виникнення групової помилки тривалістю

більше h.
Дарма, що в запропонованому методі формуються два m – розрядних
сегменти й групова помилка взаємонезалежна, імовірність невиявлення групової
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помилки тривалістю D × Nгр > r + 1 на першому етапі декодування дорівнює

1
. З урахуванням другого етапу декодування імовірність невиявлення
2 2×r
розглянутих групових помилок дорівнює
Р но1 =

2

æ h - D × N гр + 1 ö 1
÷ ×
× P 2 × (D × N гр > h) ,
Р (ноV ) = ç
ç l × h - D × N + 1 ÷ 2 2×r
гр
è
ø
1
Порівнюючи цю імовірність з імовірністю Р но1 = 2×r бачимо, що
2
(V )
Р но << Pно1 .

(6)

З наведеного вище аналізу, можна відзначити, що при застосуванні
запропонованого
двохетапного
методу
кодування,
заснованого
на
комплексному використанні повного й перфорованого коду імовірність
невиявлення виникаючих помилок значно менше, ніж при традиційному методі.
При цьому довжин а отриманої кодової комбінації n кк £ l гр = l × h . Довжина
групи зменшується ( h), довжина циклу l рез = l × h також зменшується.
Так як взято два m – розрядних сегменти ( 2 × m ), а при традиційному
кодуванні n = m + r £ l , те n рез £ 2 × l . Отже, мінімальна довжина групи 2 × l .
Максимальна довжина групи обмежується тривалістю групової помилки, що
виявляється кодом.
Висновок: Таким чином, розроблений раніше метод багатоетапного
кодування повним і перфорованим завадостійким кодом не погіршує
можливостей з виявлення помилок щодо традиційного кодування й додатково
дозволяє виявляти групи перекручених сегментів. Це дозволяє істотно знизити
втрати інформації, коли стирається тільки перекручений сегмент, а не все
повідомлення, і зменшується час доставки повідомлення споживачеві за
рахунок повторення передачі не всієї кодової комбінації, а тільки її перекрученої
частини.
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к.т.н. Макаров С.А. (ХУПС)
АНАЛІЗ НАПРЯМКІВ ВПРОВАДЖЕННЯ БЕЗДРОТОВИХ МЕРЕЖ
ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ У НАЗЕМНУ СИСТЕМУ РАДІОЗВ’ЯЗКУ
АВІАЦІЙНОЇ БРИГАДИ
Стрімкий розвиток телекомунікаційних, інформаційних та комп’ютерних
технологій, інтеграція і конвергенція фіксованих та мобільних мереж,
застарілість техніки зв’язку, що знаходиться на озброєнні Збройних Сил
України, стали поштовхом до створення Програми реформування та розвитку
військ зв’язку Збройних Сил України, яка передбачає удосконалення існуючих і
створення якісно нових ліній, вузлів і мереж зв’язку (інформаційних мереж)
різного призначення для задоволення зростаючих потреб систем управління
військами (силами) щодо забезпечення обміну інформацією, її обробки,
зберігання й документування, розв’язання інформаційних і розрахункових задач
та досягнення потрібної якості всіх видів зв’язку. В рамках цієї програми засоби
зв’язку та радіотехнічного забезпечення (РТЗ) авіаційних бригад потрібно
адаптувати до міжнародних стандартів з управління повітряним рухом
(стандарти ICAO та EUROCONTROL) і стандартів передачі даних. Метою
роботи є дослідження напрямків впровадження бездротових мереж передачі
даних у наземну систему радіозв’язку для забезпечення обміну інформацією
між об’єктами авіаційної бригади.
Система наземного радіозв’язку авіаційної бригади (авбр), як складова
частина системи зв’язку, РТЗ, автоматизованих та інформаційних систем (ІС)
Повітряних Сил, по відношенню до Єдиної національної системи зв’язку
України має статус відомчої і не входить до її складу, та призначена для
забезпечення зв’язку в інтересах тільки Повітряних Сил.
Система наземного радіозв’язку авбр будується з урахуванням структури її
системи управління та систем управління вищого рівня. Її теперішній стан не в
повній мірі відповідає потребам системи управління. Існуюча система
наземного радіозв’язку авбр ґрунтується переважно на аналогових засобах
радіозв’язку, які є застарілими і не забезпечують сполучення з цифровими
засобами зв’язку.
Вищевикладене обумовлює необхідність доведення можливостей системи
наземного радіозв’язку авбр до рівня, здатного забезпечити вирішення завдань,
що стоять перед авбр, шляхом впровадження бездротових мереж зв’язку.
Для реалізації бездротових мереж передачі даних у наземній системі
радіозв’язку авіаційної бригади необхідно:
– забезпечити впровадження в систему наземного радіозв’язку авбр
сучасних телекомунікаційних, інформаційних і комп’ютерних технологій;
– забезпечити раціональне використання систем і засобів зв’язку;
– удосконалити забезпечення польотів в межах зони відповідальності авбр
та порядок надання її органам управління, іншим користувачам
достовірної інформації;
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– удосконалити нормативно-правову базу у сфері інформаційного
забезпечення управління авбр, забезпечити її гармонізацію з нормами
міжнародного права у зазначеній сфері;
– забезпечити створення необхідних умов для інтеграції системи наземного
радіозв’язку авбр у єдину інформаційну систему Повітряних Сил.
Впровадження
сучасних
телекомунікаційних,
інформаційних
і
комп’ютерних технологій в систему наземного радіозв’язку авбр повинне
здійснюватися з урахуванням таких основних принципів:
– сучасні телекомунікаційні мережі будуються на основі концепції
відкритих систем, які дозволяють в подальшому включати в них
технології майбутнього;
– новітні технології повинні бути сумісними з системами, які
використовуються сьогодні;
– забезпечення еволюційного розвитку системи наземного радіозв’язку
авбр, збереження та ефективне використання існуючої інформаційної
інфраструктури авбр;
– пріоритетна орієнтація на використання національного науковотехнічного потенціалу;
– збалансоване використання коштів державного бюджету та інших джерел
фінансування для створення бездротових мереж зв’язку (БМЗ);
– органічне поєднання державного регулювання і ринкових механізмів
створення та експлуатації БМЗ;
– ефективне використання радіочастотного ресурсу;
– використання сучасних геоінформаційних систем для побудови БМЗ.
БМЗ на основі сучасних технологій бездротового доступу повинна
забезпечувати виконання таких функцій:
– формування інформації про повітряну обстановку;
– забезпечення передавання (приймання) сигналів, команд управління
і оповіщення;
– забезпечення інформаційного обміну в системах управління ПС;
– вирішення інших завдань з управління авіацією.
Створення системи наземного радіозв’язку на основі новітніх
телекомунікаційних технологій, в яких знаходять широке застосування способи
передачі інформації (даних, мови) за допомогою ТСР/IP – протоколів
(транкінгові системи, стільникові системи зв’язку, DECT-системи, мережі
стандарту IEEE 802.11 – комерційна назва Wi-Fi та IEEE 802.16 – комерційна
назва WiМАХ, мережі авіаційного електрозв’язку) необхідно здійснювати таким
чином, щоб реалізувати можливість адаптивного поєднання кореспондентів з
одночасним чітким визначенням прав їх доступу до системи та забезпеченням
безпеки зв’язку. Поява нових бездротових технологій інформаційного обміну,
таких як VoIP, Wi-Fi, WiМАХ, Bluetooth, DЕСТ, D-АМРS, IS-95 СDМА, GSM,
UMTS, 3G, 4G, дозволяють по-новому розглянути питання організації зв’язку в
Збройних Силах. Так, в арміях провідних країн світу зараз широко
впроваджуються бездротові мережі. Вони використовуються, як для
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забезпечення повсякденної та навчальної діяльності військ, так і для
інформаційного забезпечення бойових дій.
Узагальнену еволюцію перспективних мереж фіксованого та мобільного
радіозв’язку загального призначення, які можуть бути використані для
створення бездротових мереж зв’язку у системі наземного радіозв’язку авбр
представлено на рисунку 1. Також на рисунку представлено етапи розвитку
мобільного сегменту широкосмугової мережі передачі даних WiMAX. Слід
зазначити, що WiMAX стандарту IEEE 802.16 здатний забезпечити БМЗ на
відстанях до 10 км, яка за можливостями на рівні з технологією DSL. Після
2008 року слід очікувати широкого використання обладнання стандартів 3,75G,
WiMAX IEEE 802.16e й IEEE 802.20. У міру зниження цін на обладнання,
WiMAX має всі шанси витиснути традиційну телефонію 3G. Інфраструктура
802.16 повністю базується на IP протоколі, що разом з високими швидкостями
дає можливість розглядати WiMAX як одну з можливих основ для 4G.

Рисунок 1.

Аналіз можливостей сучасних технологій бездротового доступу за
характеристиками перепускної здатності та дальності дії персональної,
локальної, міської та глобальної мереж як окремих елементів БМЗ наведений на
рис. 2 та у табл. 1.
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Рисунок 2. – Аналіз можливостей технологій бездротового зв’язку

Таблиця 1
Характеристики технологій бездротового доступу
Технологі Стандар
Масштаб
Перепускна Дальність
Робоча
я
т
застосування
Здатність
дії
Частота
Бездротова
110…480
персональна
802.15.3
до 10 м
7,5 ГГц
UWB
Mbps
мережа
a
(WPAN)
802.11a
до 54 Mbps
5 ГГц
Бездротові
Wi-Fi
802.11b локальні мережі до 11 Mbps до 100 м
2,4 ГГц
(WLAN)
до 54 Mbps
2,4 ГГц
802.11g
бездротові
802.16d
міські мережі
до 75 Mbps до 50 км
до 11 ГГц
WiMAX
(WMAN)
802.16e Mobile WMAN до 30 Mbps до 10 км
2–6 ГГц
EDGE
2.5G
WWAN
до 348 Kbps 2…10 км
1900 МГц
Бездротова
до 2 Mbps
глобальна
WCDMA
1800, 1900,
(до 10 Mbps 2…10 км
3G
мережа
(UMTS)
2100 МГц
для HSDPA)
(WWAN)
400, 800,
до 2,4 Mbps
900, 1700,
(звичайно
CDMA20
2…10 км
3G
WWAN
1800, 1900,
300–600
00
2100 МГц
Kbps)
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Досвід впровадження бездротових технологій в арміях різних країн світу
доводить, що:
– бездротові технології активно використовуються в усіх сферах
життєдіяльності військ. Устаткування бездротових мереж має свою область
ефективного застосування, але найчастіше, з певними обмеженнями може бути
використане в суміжних областях;
– армії деяких країн використовують власні мережі стільникового зв’язку
різних стандартів;
– широко використовуються Wi-Fi мережі із застосуванням ТСР/ІР
протоколів;
– найбільш перспективним напрямком розвитку БМЗ є впровадження у
військах Mesh-мереж та мереж стандартів ІЕЕЕ 802.16е і ІЕЕЕ 802.20;
– застосування протоколу ASTERIX дозволяє передавати радіолокаційну
інформацію по бездротових мережах;
– при використанні бездротових технологій для побудови БМЗ велику увагу
приділяють вирішенню питань безпеки інформації.
На підставі аналізу можливостей БМЗ та досвіду їх впровадження в арміях
різних країн світу визначимо основні напрямки впровадження бездротових
мереж передачі даних у наземну систему радіозв’язку авіаційної бригади:
– використання існуючої мережі стільникового зв’язку стандартів GSM,
CDMA, UMTS, 3G для вирішення питань повсякденної діяльності авбр;
– впровадження стандарту ІЕЕЕ 802.11 в систему управління авіаційної
бригади, що потребує адаптації зазначеного стандарту шляхом взаємної
інтеграції апаратно-програмного комплексу мережі Wi-Fi із засобами зв’язку та
РТЗ польотів авіації з метою забезпечення їх сумісного функціонування та
задоволення вимог щодо безпеки польотів та безпеки інформації. При цьому
найбільш ефективним режимом роботи мережі стандарту ІЕЕЕ 802.11 є режим
TurboCell. За критерієм ефективність-вартість” впровадження стандарту ІЕЕЕ
802.11 у наземну систему радіозв’язку авіаційної бригади є найбільш доцільним,
тому що устаткування для побудови мережі Wi-Fi має порівняно до інших
бездротових мереж низьку вартість, а переважна більшість засобів
обчислювальної техніки може бути обладнана приладами з вбудованою
технологією Wi-Fi.;
– впровадження стандарту ІЕЕЕ 802.16 в наземну систему радіозв’язку
авіаційної бригади, що потребує створення відомчої мережі WiMAX за умови
отримання
відповідного
радіочастотного
ресурсу
для
побудови
широкосмугових систем передачі даних в системі управління авіаційної
бригади, тобто наявності великих коштів на закупівлю устаткування та монтаж
обладнання. Низьку безпеку і захищеність даних у мережах Wi-Fi, WiMAX
можна вважати головним недоліком бездротових технологій, але відстежити
можливого зловмисника або його апаратуру на аеродромі і прилягаючої
території можливо. При цьому, для вирішення питань безпеки інформації та
підвищення завадозахищеності БМЗ авбр можливо використання додаткових
програмних засобів шифрування.
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Маковецький О.М. (ВІТІ НТУУ „КПІ”)
ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РЕАЛІЗАЦІЇ В
ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ
Бурхливий розвиток новітніх інформаційних технологій та інтенсивне
впровадження
інформаційно-телекомунікаційних
систем
(ІТС)
різко
активізували проблему забезпечення їх інформаційної безпеки, цілісності і
конфіденційності повідомлень, які передаються.
Захист інформації в сучасних умовах стає все більш складною проблемою,
що обумовлено цілим рядом обставин і причин.
По-перше, значним розповсюдженням телекомунікаційних систем і
комп’ютерних мереж, зокрема мережі Internet, по яких передаються великі
обсяги конфіденційної інформації державного, військового, комерційного та
приватного характеру.
По-друге, широким розповсюдженням засобів і методів несанкціонованого
і негласного здобуття інформації з використанням як природних, так і штучних
каналів витоку інформації.
По-третє, появою нових потужних комп’ютерів, технологій мережевих і
нейронних обчислювань, які дають можливість дискредитації і компрометації
захищеної інформації.
Одним з найважливіших технічних аспектів безпеки інформаційнокомунікаційних систем і мереж, наряду з радіоелектронним захистом і
застосуванням захищених інформаційних технологій є криптографічний
захист інформації.
Найбільш проблемними напрямами реалізації криптографічного захисту
інформації є наступні:
передача
великих
обсягів
конфіденційної
інформації
від
віддалених абонентів;
забезпечення цілісності повідомлень, що передаються між абонентами
різних рівнів впорядкованості;
збереження інформації (документів) на носіях в зашифрованому вигляді;
управління ключами з можливістю впровадження окремих елементів
інфраструктури відкритих ключів;
вдосконалення алгоритмів апаратного шифрування і впровадження засобів
програмного
шифрування
з
можливістю
використання
сучасних
засобів зв’язку;
дослідження статистичної безпеки криптографічних алгоритмів в сучасних
і перспективних криптографічних системах.
Проблема шифрування „великих” повідомлень і потоків даних виникла
відносно недавно через появу засобів і мереж, що забезпечують високу
пропускну здатність інформації, яка передається. Особливої актуальності ця
проблема набула в теперішній час з появою сучасних інформаційно71

комунікаційних технологій (факсимільний, відео і мовний зв'язок, системи
відеоконференцій), що вимагають передачі суттєво більших обсягів інформації в
режимі реального часу і в багатьох випадках – конфіденційності.
Найбільш прийнятною технологією шифрування для даних умов є потокове
шифрування. Перевагою потокового шифрування є відсутність додаткових
затримок інформації, а недоліками – суттєве зниження пропускної здатності
алгоритму шифрування.
Альтернативою потоковому шифруванню є блочне шифрування, яке
відрізняється великою швидкістю обробки інформації блоками від 64 до 1024
біт і більше, але має відповідну затримку за часом.
Серед
можливих напрямів вирішення цієї проблеми можна
назвати наступні:
впровадження сучасних алгоритмів автоматизації обробки і розпізнавання
інформації (від FormReader до нейронних і генетичних алгоритмів),
представленої в різних формах;
використання шифруючих ЕОМ, ЕОМ з нульовою зоною, приладів типу
PRAGMA, пристроїв співcпряжіння апаратних засобів шифрування з
програмними ЕОМ тощо;
застосування стеганографічних методів захисту при передачі зображень,
мовних повідомлень і текстової інформації;
використання гібридних технологій шифрування, що поєднують
можливості і переваги потокового і блочного шифрування;
дослідження можливостей впровадження в криптографічні системи кращих
світових алгоритмів потокового і блочного шифрування.
Наступне актуальне питання, яке безпосередньо пов’язано з передачею
великих об’ємів інформації, є забезпечення їхньої цілісності. Одним із основних
криптографічних механізмів контролю цілісності повідомлень, які передаються,
є електронний цифровий підпис (ЕЦП).
Як відомо, в Україні прийнятий стандарт ЕЦП ДСТУ–4145–2002, що
реалізується у групі точок еліптичних кривих. Крім того, у відповідних
державних і комерційних структурах використовується російський стандарт
цифрового підпису ГОСТ Р 34.10–94, що використовує хеш-функцію,
відповідно до стандарту ГОСТ Р 34.11–94.
Аналіз існуючих алгоритмів ЕЦП показує, що всі вони мають достатньо
високу стійкість, проте неоднакову можливість реалізації і перетворення.
В теперішній час проблема впровадження стандарту ЕПЦ ДСТУ–4145–
2002 в криптографічні системи має два аспекти:
розробка програмних і апаратних засобів, що реалізують алгоритм ЕЦП;
розробка методики застосування алгоритму ЕЦП в практичній діяльності.
Можливим варіантом реалізації ЕЦП є застосування криптографічного
схемного пристрою, що обчислює хеш-код повідомлення, і відповідного
апаратного або програмного забезпечення, що формує ЕЦП.
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Слід відмітити, що існують і інші підходи щодо обчислення хеш-функції і
формування ЕЦП, що базуються на векторному представленні символів
текстової послідовності.
Крім вибору належної для ІТС криптографічної системи (криптографічного
алгоритму)
одночасно
постає
задача
надійного
керування
ключовою інформацією.
Керування ключами – інформаційний процес, що включає генерацію
ключів, їх зберігання і розподіл.
В симетричній криптосистемі відправник і одержувач використовують один
і той же секретний ключ. Процес розподілу і доставки секретних ключів для
учасників інформаційного обміну в симетричних криптосистемах має достатньо
складний характер.
У випадку N абонентів для забезпечення незалежного обміну інформацією
між ними в S сеансах зв’язку необхідно згенерувати SN(N-1)/2 ключів і мати
закритий канал їх поширення.
Стійкість симетричної криптосистеми визначається добротністю (якістю)
ключової послідовності (гами шифруючої) і характеризується двома рівнями –
як теоретично не дешифрувальна (безумовно стійка) або гарантовано стійка
(обчислювально стійка).
Асиметрична криптосистема передбачає використання двох ключів –
відкритого і секретного. Оскільки з відкритого ключа практично неможливо
отримати секретний, відкритий ключ можна поширювати вільно всім учасникам
інформаційного обміну, забезпечивши його цілісність та справжність. Таким
чином, вирішуються дві головні проблеми симетричної криптографії – через
розповсюдження
усього
SN
ключів
і
відкритість
каналу
їх поширення.
Стійкість асиметричних криптосистем визначається вибраним алгоритмом
криптоперетворення (складністю криптоаналізу) і може бути охарактеризована
як доказова стійка (імовірно стійка). З найбільш розповсюджених асиметричних
алгоритмів найбільшу складність криптоаналізу можна забезпечити при
використанні перетворень в групі точок еліптичних кривих.
Захищений обмін повідомленнями, надійна їх ідентифікація, цілісність і
конфіденційність базуються на створенні в ІТС спеціальної інфраструктури
керування ключами – набором служб безпеки, центрів сертифікацій й інших
реєстраційних центрів, що виконують вищеназвані функції щодо виготовлення,
видачі, відновлення, скасування і поширення ключів.
Цілком зрозуміло, що процес створення інфраструктури відкритих ключів з
забезпеченням їх суворої автентифікації та сертифікації є достатньо складним і
вимагає великих витрат.
В той же час окремі складові цієї технології для окремих абонентів можуть
бути відпрацьовані вже найближчім часом.
Тепер дозвольте ознайомити вас з сучасними зразками техніки
спеціального зв’язку і програмного захисту інформації.
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Система програмного забезпечення „Автограф”
Призначена для попереднього шифрування (розшифрування) файлів, що
містять текстову, табличну, відеоінформацію з грифом не вище ДСК,
підтвердження авторства та забезпечення цілісності, з записом зашифрованих
(розшифрованих) файлів на ГМД і передачею (прийомом) по каналах АСУ
„Дніпро”, „Карпати” і т.д. Обсяг передаваємих повідомлень – від 2 до 256 Мб.
Застосовується в вищих ланках управління, зв’язок встановлюється за
31 напрямами.
Програмне забезпечення „Автограф” встановлюється на окреме АРМ, ПК
АРМ повинен мати 4 категорію, тактову частоту не менше 200 МГц, 64 Мб
ОЗП, СД-дисковод (для ПЗ), ОС типу W95, W98, W2000 ХР, WNT4.
Складається з одного диска СД, на якому встановлені: 1) ПЗ (загальне для
всіх). 2) АВТ-О – ключові дані для забезпечення шифрованого зв’язку між ЦУ і
спецорганом (різні для кожного напряму).
Найближчим часом на озброєння Служби шифрованого зв’язку ЗС
України поступить апаратура попереднього шифрування З-001 „Зарево”,
державні випробовування вітчизняної апаратури закінчилися тільки нещодавно.

Апаратура 3-001 „Зарево”. Зовнішній вигляд

Другий вид техніки – національна апаратура передачі повідомлень з
перфострічки З-501 – надійшла до ЗС України два роки тому.
Планується розпочати її модернізацію з метою розширення функціональних
можливостей апаратури по електронному введенню інформації, а також для
забезпечення обміну нею не тільки аналоговими, а і цифровими каналами
зв’язку.
Апаратура передачі інформації з перфострічок 3-501 призначена для:
передачі інформації, що розміщена на п’ятидоріжковій перфострічці або
введена з клавіатури виробу, комп’ютерною мережею або телефонними
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каналами зв’язку які утворені провідними, УКХ-радіо, радіорелейними,
тропосферними чи космічними засобами;
прийому інформації з комп’ютерної мережі або телефонних каналів зв’язку
з реєстрацією її на перфострічці або виведення на індикацію.
Виріб 3-501 призначено для забезпечення шифрувальних органів і кодогруп
ЗС України, та застосування за призначенням в стаціонарних і польових умовах.
Може бути використана у підрозділах зв’язку для забезпечення
оперативності доведення інформації за умов відсутності, або низької якості
телеграфного зв’язку.

Апаратури 3-501. Зовнішній вигляд

Виріб 3-501 забезпечує роботу з абонентом в одному з режимів:
1) передача на виріб 3-501 телефонними каналами зв’язку, що утворені
провідними, радіо, радіорелейними, тропосферними, космічними засобами, до
чотирнадцяти введених повідомлень;
2) прийом від виробу 3-501 вищевказаними телефонними каналами
зв’язку, зберігання та виведення, у відповідних режимах, до чотирнадцяти
повідомлень;
3) прийом від виробу 3-501 каналами зв’язку, зберігання та передача
каналами зв’язку на виріб 3-501 до чотирнадцяти повідомлень;
4) передача в ПК до чотирнадцяти введених у відповідних режимах
повідомлень;
5) прийом із ПК, зберігання та виведення, у відповідних режимах, до
чотирнадцяти повідомлень;
6) прийом від виробу 3-501 каналами зв’язку, зберігання та передача в ПК
до чотирнадцяти повідомлень (ТЛГ та КДГ).
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Перфоратор виробу 3-501 забезпечує швидкість перфорації паперової
стрічки 19 знаків/сек.
Трансмітер виробу 3-501 забезпечує швидкість зчитування інформації з
перфострічки 90 знаків/сек.
Виріб 3-501 забезпечує швидкість передачі інформації 600 і 1200 біт/сек.
Виріб 3-501 забезпечує коефіцієнт помилок при роботі по каналу ТЧ не
більше 10~4.
Виріб 3-501 зберігає кількість знаків прийнятої телеграми стосовно
переданої при короткочасних (до 300 мс) зникненнях інформації в
каналах зв’язку.
Виріб 3-501 нормально функціонує при живленні від мережі змінного
струму напругою 220 В (плюс 10 %, мінус 15 %) 50 Гц і від джерела постійного
струму напругою 27 В (плюс 10 %, мінус 18 %).
При відключенні первинного електроживлення виріб 3-501 забезпечує
збереження на строк до 7 діб наявних у ОЗП ТЛГ та КДГ.
Споживана виробом 3-501 потужність – не більше 50 Вт.
І насамкінець, слід відмітити, що серед можливих потенційних причин
ненадійності криптографічних систем особливої уваги заслуговують
неправильне застосування криптографічних алгоритмів і людський фактор.
Непрофесійні дії користувачів зводять нанівець самий стійкий алгоритм і саму
коректну його реалізацію.
Ці фактори слід ураховувати в навчальному процесі і при впровадженні
криптографічного захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних
системах.
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Сіренко В.В. (ВАТ „Олімп”)
ЦИФРОВІ СТАНЦІЇ ТРОПОСФЕРНОГО
ТА РАДІОРЕЛЕЙНОГО ЗВ’ЯЗКУ
ВАТ „Олімп” більше 40 років працює на телекомунікаційному ринку і є
ведучим розробником та виробником малоканальних та багатоканальних
засобів зв’язку.
Пріоритетними напрямками діяльності підприємства є розробка і
впровадження в виробництво сучасних цифрових станцій тропосферного та
радіорелейного зв’язку. Інженерами-розробниками ВАТ „Олімп” виконані
роботи по створенню нових модифікацій станцій тропосферного зв’язку,
завершаються роботи по розробці технічної документації на новітню станцію
радіорелейного
зв’язку
спеціального
призначення.
При
розробці
конструктивних рішень даних виробів застосовані сучасні радіоелектронні
елементи, оригінальні схемно-конструктивні рішення, що дало можливість
створення виробів, які по своїм технічним характеристикам відповідають
сучасним міжнародним вимогам і аналогів яких на Україні та ближньому
зарубіжжі не існує. Цифрові станції тропосферного та радіорелейного зв’язку
мають практичну направленість та актуальність, у зв’язку з необхідністю
модернізації та заміни морально застарілого обладнання, яке використовується
в Збройних Силах України і на даний час, практично, відпрацювало робочий
ресурс. За результатами наробок ВАТ „Олімп” сьогодні має можливість
виробництва та поставок слідуючих засобів зв’язку для побудови мереж
спеціального призначення:
ЦИФРОВІ СТАНЦІЇ ТРОПОСФЕРНОГО ЗВ’ЯЗКУ Р-417МУ, Р-423-1МУ
Станціям тропосферного зв’язку немає альтернативи при побудові ліній
зв’язку в умовах воєнних подій при складній електромагнітній обстановці, в
умовах надзвичайних ситуацій (повені, землетруси, урагани), в умовах складної
рельєфної місцевості. Застосування станцій тропосферного зв’язку дає
можливість побудови в короткий термін, без капітальних затрат,
багатоінтервальних ліній зв’язку на відстань до 1500км. Вузьконаправлені
антени та складні методи апаратурної обробки сигналів запезпечують високу
завадостійкість та надійність ліній тропосферного зв’язку.
Станції тропосферного зв’язку Р-417МУ, Р423-1 МУ є модернізованими
модіфікаціями станцій Р-417, Р4-423-1. Фахівцями ВАТ „Олімп” розроблена
технічна документація на дані вироби і проведена технічна підготовка
їх виробництва. Станція тропосферного зв’язку Р-417МУ прийнята в 2007 році
на озброєння Збройних Сил України, створення станції тропосферного зв’язку
Р-423-1МУ знаходиться на стані виготовлення дослідних зразків та проведення
їх випробування в лютому 2009 року.
Модернізовані вироби працюють в діапазоні частот 4435 – 4750 МГц і
забезпечують зустрічну роботу між собою. Головні задачі, які були вирішені
при створенні модернізованих виробів, являються:
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– заміна з відновлюванням робочого ресуру станцій Р – 417, Р-423 – 1, які
експлуатуються в Збройних Силах України і відпрацювали свій ресурс роботи;
– покращення енергетичних показників станцій і надійності ліній зв’язку
при збільшення відстані одноінтервальної лінії зв’язку, практично до
180–200км;
– забезпечення передачі цифрової інформації на швидкістях кратних N х
64кбіт/с з можливістю інтеграції тропосферних мереж зв’язку в мережі
спільного використання;
– покращення умов життєдіяльності і експлуатації станцій.
Вищеназвані задачі фахівці ВАТ „Олімп” успішно вирішили і ми можемо
заявити, що сьогодні Збройні Сили України мають новітні станції
тропосферного зв’язку, які задовольняють вимогам сучасного часу за
технічними характеристиками, при цьому виробництво апаратури станції
виконується винятково підприємствами України.
БАЗОВА ЦИФРОВА РАДІОРЕЛЕЙНА СТАНЦІЯ Р-425
В даний час ВАТ „Олімп” виконує дослідно-конструкторську роботу зі
створення радіорелейної станції спеціального призначення, яка призначена для
розгортання магістральних ліній цифрового радіорелейного зв’язку в
стаціонарному та мобільному компонентах системи зв’язку та автоматизації
управління військами Збройних Сил України, організації оптоволоконних,
проводових
та
радіорелейних
ліній
прив’язки
вузлів
зв’язку
пунктів управління.
Основні технічні характеристики станції: Станція Р-425 працює в діапазоні
частот 4420 – 4800МГц, 14800-15350 МГц, з незалежними перестроюваннями
частот приймача і передавача, що забезпечує можливість одночасної роботи до
4-х радіорелейних станцій в одній апаратній, передачу по одному напрямку
потоків Е1 або Е2, або Е3, або цифрового потоку Ethernt 10/100 Base-T в
потоках Е1, Е2, Е3. Максимальна довжина багатоінтервальної лінії зв’язку до
960 км., при середній довжині інтервалу 35 км., або 60км. при відкритому
інтервалі. Коефіцієнт помилок цифрових потоків не хуже 10-8 в найгірший по
метеоумовах. Станція має функцію завадостійкого кодування.
Апаратна машина має можливість моніторингу та управління всіма РРС,
що розгортають магістральну радіорелейну лінію. Апаратура станції
розміщується в контейнері „Шелтер” який установлено на шасі КрАЗ. Антеннощоглова машина, на шасі КрАЗ, забезпечує оперативне розгортання та підйом
4-х антен, з приймально-передавальними блоками на висоту до 30 м., за
допомогою гідравлічного пристрою управління розвертанням телескопічної
щогли. Управління антенами по азимуту і куту місця дистанційне з індикацією
положення антен на пульті наведення антен.
Таким чином, за своїми технічними і експлуатаційними показниками
базова цифрова радіорелейна станція Р – 425 є новітня в цій області і не має
аналогів як на Україні, так і в ближньому зарубіжжі. В Збройних Силах України
станція Р-425 призначена на заміну радіорелейних станцій Р-414.
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д. т. н. Слюсар В.І. (ЦНДІ ОІ ВТ)
к. т. н. Тітов І.В.(ХУПС)
Карєв В.Г.(ХУПС)
КОНЦЕПЦІЯ ПЕРСПЕКТИВНОЇ
ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ
Розробивши ще на початку 80-х років так звану „концепцію інтеграції
систем управління, зв’язку, розвідки та РЕБ” (C3IEW), Пентагон послідовно на
протязі останніх двадцяти років здійснював цілеспрямовану технічну та
інвестиційну політику в цій галузі. В результаті, в середині 90-х років, на основі
останніх досягнень в галузі мікроелектроніки та обчислювальної техніки
визначився принципово новий напрямок технологічного прориву, пов’язаний з
подальшим розвитком концепції C3IEW, що отримав назву „концепції інтеграції
систем управління, зв’язку, розвідки РЕБ і комп’ютеризації для воїна”
(C4IFTW). Зараз ця концепція отримала нову назву C4KISR, а її сутність
зводиться до гарантованої поразки будь-якої наземної цілі на основі
застосування інформаційних систем та мереж в сполученні із засобами
управління, зв’язку, спостереження та розвідки, що реалізує так звану
„мережоцентричну парадигму” ведення бойових дій в умовах гострого
інформаційного протиборства. Сьогодні фахівці говорять про перехід від так
званої „платформоцентричної” війни до „мережоцентричної” (Network Centric
Warfare, NCW), авторами якої вважаються віце-адмірал ВМС США Артур
Цебровски та Джон Гарстка. Однією з головних особливостей
мережоцентричної концепції є об’єднання різних джерел інформації (як про
наземну так і про повітряну обстановку) в єдину інформаційну мережу. В
рамках такої концепції доцільним вважається створення перспективної
інформаційно-телекомунікаційної системи (ІТС) радіозв’язку, радіолокації,
радіонавігації та радіотехнічної розвідки, призначенням якої має бути всебічне
інформаційне забезпечення. Для досягнення максимальної ефективності така
система має відповідати ключовим положенням концепції систем стільникового
зв’язку 3-го і 4-го поколінь (3G, 4G) та застосовувати в якості базової
технологію цифрового діаграмоутворення (ЦДУ). Така ІТС може бути створена
на основі перспективної інфраструктури стільникового зв’язку, яка вже зараз
охоплює значну територію та має стійку тенденцію до розширення. Зазначена
ІТС буде являти собою багатопозиційну систему, в якій приймальними та
передавальними позиціями будуть базові станції (БС) системи стільникового
зв’язку (ССЗ) з цифровими антенними решітками (ЦАР). Концепція
перспективної ІТС полягає в побудові уніфікованого багатофункціональної ІТС
з програмною реконфігурацією, яка повинна забезпечувати прив’язку до
опорної мережі зв’язку, мереж загального користування, доступ до цифрових
мереж із інтеграцією служб, створення необхідної кількості радіомереж,
радіонапрямків та абонентських груп для передачі різноманітної інформації
посадовим особам різних рівнів.
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Для забезпечення конфіденційності та безпеки зв’язку в мережах всієї
системи зв’язку необхідно мати спеціальний підрівень таємності. В підрівні має
застосовуватись шифрування інформації, що циркулює між базовими та
абонентськими станціями, а з метою додаткового захисту від перехвату
необхідно шифрувати весь трафік. Структура перспективної ІТС має бути
ієрархічною, а кількість рівнів, мереж та підмереж, що їх необхідно мати може
бути різною. Так, можливий варіант розбивання на підрівні із виділенням
головних вузлів зони, вузлів-шлюзів та внутрішніх вузлів. Такий підхід є
аналогічним тому, що застосований у проекті RDRN, де запропоновані крайові
(Edge Nodes ) та віддалені вузли (Remote Nodes). На головний вузол
покладаються функції розподілу ресурсів між зонами (частотного, часового,
кодового) і поширення маршрутної інформації. Кожен вузол у зоні має
інформацію про інші вузли своєї зони. Така ієрархічна організація ІТС
дозволить збільшити стабільність мережевої топології, багаторазово
використовувати частотний (кодовий) радіоресурс за рахунок його
просторового рознесення, підвищити ефективність управління мережею
динамічного створення і підтримки зон мережі, динамічної адресації абонентів,
внутрішньозонової і міжзонової маршрутизації пакетів, відновлення управління
зоною в наслідок знищення головних вузлів зони.
Як зазначалось раніше, одним з ключових положень концепції
перспективної ІТС має бути застосування ЦАР. Відомо, що побудова ЦАР на
основі цифрових сигнальних процесорів або програмуємих логічних
інтегральних схем (ПЛІС) дозволяє уніфікувати операції та апаратуру обробки
сигналів, а також спрощує їх адаптацію до того чи іншого стандарту. При цьому
технологія ЦДУ забезпечує максимальну простоту проведення змін конфігурації
систем зв’язку, яка частіше за все зводиться до заміни їхнього програмного
забезпечення. Це цілком погоджується із актуальною зараз концепцією
програмно-реконфігуруємого радіо (Software Defined Radio). Характерною
особливістю мереж стільникового зв’язку третього та четвертого поколінь є їх
динамічний характер, коли площа покриття змінюється в залежності від
інтенсивності навантаження. В таких умовах важливе значення для оптимізації
мережі має можливість оперативної зміни форми та розмірів зон покриття, і
саме цифрове формування промінів діаграми спрямованості антени, що є
ключовою особливістю ЦАР, спроможне якнайкраще вирішити це питання.
Передбачається, що при застосуванні ІТС на основі технології ЦДУ буде
можливо паралельно або послідовно у часі вирішувати як зв’язкові задачі, так і
задачі радіотехнічної розвідки та радіолокаційного контролю повітряного
простору, застосовуючи при цьому не тільки стандартні для режиму зв’язку, а й
специфічні за параметрами сигнали з метою досягнення необхідного
енергетичного потенціалу. При виконанні таких задач можливим буде
забезпечення придушення заважаючих сигналів, які виникають внаслідок
багатопроменевого розповсюдження радіохвиль, а значить суттєве зниження
глибини федінгової модуляції; підвищення інтенсивності корисних сигналів за
рахунок фокусування в напрямках необхідних джерел радіовипромінювань
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максимумів діаграми спрямованості антени; покращення відношення
сигнал/завада шляхом формування нулів діаграми спрямованості антени в
напрямках джерел завад, в тому числі сусідніх базових станцій.
Для ІТС можливо запровадити такі режими роботи: пасивний режим;
активний режим; режим із зовнішнім „підсвітленням”. У пасивному режимі
виявлення, вимірювання координат, розпізнавання, класифікація та траєкторне
супроводження повітряних цілей можливе за випромінюванням їх власних
радіоелектронних засобів (РЕЗ). В активному режимі передбачається, що одна
чи декілька БС зондуватимуть повітряний простір, а решта БС будуть приймати
відбиті від цілей сигнали. В якості зондуючого можливе використання як
штатного зв’язкового сигналу, так і спеціальних безперервних – для підвищення
загальної енергетики ІТС. В режимі роботи із зовнішнім „підсвітленням” для
опромінювання цілей можливе застосовування різних РЕЗ військового та
цивільного призначення (системи навігації, керування повітряним рухом,
радіолокаційних систем посадки), випромінювання телевізійних передавачів і
ретрансляторів, радіомовних центрів, систем стільникового зв’язку тощо. В усіх
режимах функціонування, не зважаючи на малу кількість приймальних каналів в
ЦАР, розташованих на БС, необхідної точність виміру координат повітряних
цілей можна буде досягти за рахунок застосування методів надрелеївського
розрізнення сигналів. Необхідно зазначити, що використання, так званих,
неспеціалізованих джерел опромінювання повітряних об’єктів на сьогоднішній
день вже має ряд практичних реалізацій. Англійські компанії BAE Systems and
Roke Manor Research, що виступають значними військовими підрядчиками,
заявили про розробку концепції „стільникового телефонного радару”
CELLDAR, за допомогою якого можна буде забезпечити виявлення повітряних,
наземних і надводних об’єктів що рухаються, використовуючи існуючі мережі
мобільного зв’язку. CELLDAR використовує для відстеження й ідентифікації
об'єктів сигнали випромінювання мереж стільникового зв’язку і працює на
частотах розповсюдженого в Європі й Америці стандарту GSM-900, 1800 і 1900
МГц. Система постійно передає сигнали між базовими станціями і створює
„невидимий екран”, який кожен раз порушується при перетинанні його якимнебудь літальним апаратом чи іншим об’єктом, наприклад, піднятим
перископом підвідного човна, та засікає його по змінах у сітці радіохвиль.
Причому такий принцип дозволяє знайти навіть літаки, створені за технологією
Stealth. Іншим прикладом є робота фахівців німецької компанії „Siemens”, які
вивчають можливості застосування базових станцій мобільного зв’язку в якості
джерела сигналів, що зондують повітряний простір.
Відповідно до цього проекту вони передбачають створити спеціальну
апаратуру, здатну приймати сигнали мобільної телефонної системи, відбиті від
літальних апаратів. Іншою розробкою західних вчених є проект Manastash Ridge
Radar – пасивна радіолокаційна система, що використовує в якості джерела
сигналів випромінювання FM-радіостанцій. Система функціонує у діапазоні 88108 Мгц і використовує багатоканальні приймачі, які синхронізуються за
допомогою супутникової навігаційної системи GPS (Global Positioning System).
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Функції розробленої радарної системи – нагляд за іоносферною турбулентністю,
що відбувається в той області, що і північне сіяння. Але крім цього вона може
слідкувати за трасами літаків, навіть виконаних за технологією Stealth.
Зазначені проекти мають такі недоліки, як забезпечення синхронізації
вимірів, низька завадозахищеність, особливо при застосуванні активних завад та
недостатня роздільна здатність. ІТС на основі ЦДУ що пропонується буде
вільна від більшості вказаних недоліків. На сьогоднішній день можливо
констатувати наявність необхідних технічних рішень для практичної реалізації
перспективної ІТС. Зараз найбільш привабливим для ЦДУ є інтерфейс PCI
Express – комп’ютерна шина, що використовує програмну модель шини PCI і
високопродуктивний фізичний протокол, заснований на послідовній передачі
даних. Розвитком стандарту PCI Express займається організація PCI Special
Interest Group. На відміну від шини PCI, що використовувала для передачі даних
загальну шину, PCI Express є пакетною мережею з топологією типу зірка,
пристрої PCI Express взаємодіють між собою через середовище, утворене
комутаторами, при цьому кожний пристрій прямо зв’язаний з’єднанням типу
точка-точка з комутатором. Також вважається доцільним використання
модульних конструктивних компонент Advanced TCA (монтажні стійки, плати,
модулі управління тощо), які надають можливість забезпечувати протягом
усього життєвого циклу телекомунікаційної продукції такі важливі переваги, як
спрощене технічне обслуговування, полегшена модернізація, підтримка кількох
протоколів, розширені можливості взаємодії, а також можливість резервування
підсистем для підвищення надійності й готовності до використання. Додаткова
перевага модульних конструктивних компонентів Advanced TCA полягає у
зниженні вартості розробки й скороченні часу виходу продукції на ринок.
Одним із виробників модульних рішень стандарту Advanced TCA є корпорація
Intel. Крім того для реалізації ЦАР пропонується застосування спеціалізованих
модулів багатоканальної обробки сигналів на базі ПЛІС типу FPGA, наприклад,
фірми Xilinx (США) та цифроаналогові перетворювачі фірми Texas Instruments.
Щодо аналогових компонентів, то зараз ступень їх реалізації для побудови
ЦАР суттєво відстає від рівня розвитку цифрових модулів обробки сигналів. В
числі виробників аналогової елементної бази можна відзначити фірми Airgo
Networks, що виготовляє чіпсет AGN300 та ізраїльську фірму Metalink
Broadband, що є виробником радіочастотного чіпу WLAN Plus MtW8150. Іншим
прикладом може служити продукція фірм RF Tune та Telasic, яка спрямована на
роботу з „інтелектуальними” антенами. Використання чіпсетів трансиверів та
багатоканальних програмованих тюнерів ТС4000 виробництва цих фірм може
суттєво спростити технологію побудови приймально-передавальних антенних
решіток. В цілому необхідно зазначити, що створення перспективної ІТС на
сьогоднішній день є актуальним питанням та заслуговує уважного розгляду і
всебічної підтримки.
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СПОСІБ ВИМІРЮВАННЯ ЧАСТОТИ ЗАДАЮЧИХ ГЕНЕРАТОРІВ
ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ КОМПЛЕКСІВ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ
ПРИЙМАЧА АПАРАТУРИ СПОЖИВАЧА СУПУТНИКОВОЇ
НАВІГАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ В ПОЛЬОВИХ УМОВАХ
Вступ.
Перехід до цифрових методів передачі інформації і обробки сигналів
значно загострив проблему стабілізації частоти задаючого генератора і
синхронізації, як окремих пристроїв, так і систем передачі і обробки інформації
в цілому.
Для військової техніки зв’язку ця проблема актуальна ще і тим, що
відхилення частоти сигналу від номінала є індивідуальна розвідувальна ознака,
що полегшує роботу супротивника по виявленню системи зв'язку.
Аналіз літератури.
Враховуючи важливість вказаної проблеми, її рішенню завжди надавалося
багато
уваги,
що
знайшло
віддзеркалення
в
багатьох
публікаціях [1–3].
Найближчими до цілей і задач, вирішуваних в нашій статті, є [1], але
недоліком запропонованого в [1] методу є використовування несучих частот
сигналу GPS як еталонних. Істотним недоліком вказаного способу вимірювання
частоти задаючого генератора є:
– необхідність введення додаткового режиму роботи приймача АК СРНС
(апаратура користувача супутникової радіонавігаційної системи);
– відсутність впливу на результат доплеровского ефекту, обумовленого
рухом навігаційного супутника;
– робота від одного навігаційного супутника, що може привести до втрати
опорного сигналу.
Мета. Запропонувати спосіб вимірювання частоти задаючих генераторів з
складу телекомунікаційних комплексів польової компоненти військової системи
зв’язку в польових умовах із застосуванням приймача АК СРНС. Виробити
пропозиції для досягнення необхідного рівня достовірності проведення
контролю даним способом.
Основна частина
Задачу вимірювання частоти задаючих генераторів з складу
телекомунікаційних
комплексів польової компоненти військової системи
зв’язку, в процесі вживання за призначенням пропонується вирішувати з
використанням приймачів апаратури споживача супутникової радіонавігаційної
системи, в абсолютному режимі роботи на основі проведення
псевдодалекомірних вимірювань.
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Вибір даного режиму роботи приймача АК СРНС обумовлений
наступними чинниками:
– простота реалізації (відсутність необхідності використовувати додаткову
інформацію від зовнішніх джерел, окрім навігаційних супутників)
– достатньо малий час початку проведення вимірювань (контролю) в
районах без проведення попередніх робіт (одиниці хвилин)
– високим рівнем швидкодії (відсутність не проводиться постобробка
результатів вимірювання)
– низька вартість (даний режим реалізується з використанням одного
приймача АК СРНС)
– забезпечення необхідної точності вимірювання.
Як відомо, процедура вимірювання навігаційних величин в глобальних
супутникових системах визначення місцеположення реалізує односторонній
метод далекомірних вимірювань. При виконанні супутникових вимірювань
визначальним параметром є відстань між навігаційним супутником і приймачем
АК СРНС. Тоді одночасне визначення значення відстані до декількох
навігаційних супутників дозволяє за умови знання їх координат з
використанням методу просторової лінійної засічки обчислити значення
погрішності задаючого генератора входить з складу телекомунікаційних систем
польової компоненти військової системи зв'язку. Основним показником таких
вимірювань є різниця між моментом передачі кодової посилки (при відліку часу
по годиннику, встановленому на навігаційному супутнику) і моментом часу
прийому згаданої посилки (при відліку часу по годиннику приймача АК СРНС).
Покази годинника на супутнику і в приймачі, як правило, розходяться, що
приводить
до
виникнення
відповідної
погрішності
вимірювання
шуканої відстані.
Таким чином, співвідношення для псевдодалекомірних вимірювань
має вигляд:
[(t п + Dt c ) - (t с + Dt c )] × c = R + DR
де t с – покази годинника приймача АК СРНС і навігаційного супутника,
реєстровані у момент вимірювання псевдодальності;
Dt п , Dt с – відхід показів годинника щодо еталонного часу на момент
проведення відповідного відліку;
с – швидкість розповсюдження електромагнітних хвиль у вакуумі;
R – зміряне значення геометричної відстані між приймачем АК СРНС і
навігаційним супутником на момент вимірювання;
DR – сумарне значення погрішності вимірювання геометричної відстані
між приймачем АК СРНС і навігаційним супутником.
Аналіз переліку технічних засобів входять до складу навігаційного
супутника, алгоритму формування кодових посилок реалізовуваних в них,
дозволяє зробити наступний висновок: елементом визначаючим точність ходу
годинника супутника є генератори, встановлені на ньому. Як вказано в [4], на
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борту навігаційних супутників, що входять до складу глобальної супутниковій
системі визначення місцеположення GPS, використовуються високостабільні
генератори на базі рубідієвих і цезієвих атомних генераторів, а також водневі
молекулярні генератори (мазери). Дані генератори мають характеристики,
приведені в табл. 1.
Таблиця 1
Тип генератора
Характеристика
Рубідій
Цезієвий
Водневий
Відносна
настабильність
частоти за:
1с
1 × 10 -11
5 × 10 -11
5 × 10 -13
1 хвилина

2 × 10 -12

6 × 10 -12

6 × 10 -14

1 година

1 × 10 -12

8 × 10 -13

1 доба

5 × 10 -12

3 × 10 -13

3 × 10 -11
(за місяць)

3 × 10 -12
(за рік)

3 × 10 -14
2 × 10 -14
Не знайдений

Систематичний
дрейф

Аналіз відомих телекомунікаційних систем з складу польової компоненти
військової системи зв'язку, показує, що в їх склад входять задаючі генератори,
побудовані на базі кварцевих резонаторів.
Тоді, виходячи з даних приведених в табл. 1, а також з вище приведеного,
видно, що точнісні характеристики високостабільних генераторів, встановлених
на навігаційних супутниках на 4 – 7 порядків вище, ніж у генераторів з складу
телекомунікаційних систем. Також з метою зменшення погрішності відходу
годинника сектором управління і контролю глобальній супутниковій системі
визначення місцеположення GPS не рідше одного разу на добу проводиться їх
коректування. Таким чином, виходячи з правил підсумовування погрішностей,
приведених в [5], при розрахунку значення DR складової погрішності
обумовленою нестабільністю високостабільних генераторів з складу
навігаційних супутників можливо нехтувати.
Тоді для визначення погрішності частоти задаючого генератора при
проведенні
псевдодалекомірних
вимірювань
розв'язується
наступна
система рівнянь:

R1/ =

( X C1 + X П )2 + (YC1 + Y П )2 + (Z C1 + X П )2

+ DR

R2/ =

( X C 2 + X П )2 + (YC 2 + YП )2 + (Z C 2 + X П )2

+ DR

R3/ =

( X C 3 + X П )2 + (YC 3 + Y П )2 + (Z C 3 + X П )2

+ DR

R4/ =

( X C 4 + X П )2 + (YC 4 + YП )2 + (Z C 4 + X П )2

+ DR

де R ,– значення псевдодальності до відповідного супутника;
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X C1..C 4 , – поточні координати чотирьох одночасно спостережуваних
супутників;
X П , – поточні координати телекомунікаційної системи, для якої
проводяться вимірювання частоти задаючого генератора;
DR – сумарне значення погрішності вимірювання геометричної відстані між
приймачем АК СРНС і навігаційним супутником обумовлене погрішністю
задаючого генератора.
Для досягнення необхідного рівня достовірності контролю частоти
задаючих генераторів, з використанням АК СРНС необхідно враховувати вплив
зовнішнього середовища на результат вимірювання. Виходячи з аналізу
вимірювального процесу, характерного для системи GPS, всі основні джерела
погрішностей
можна
умовно
розділити
на
три
основні групи:
1) складові погрішності, пов’язана з неточністю знання початкових даних, з
яких визначальна роль належить погрішностям знання ефемерид супутників,
значення яких повинні бути відомі на момент проведення вимірювань;
2) складові погрішності, обумовлені впливом зовнішнього середовища,
серед яких виділяють такі джерела, як дія атмосфери (іоносфери і тропосфери)
на результат супутникових вимірювань, а також віддзеркалення від навколишніх
об'єктів радіосигналів;
3) інструментальна складова погрішності, до якої, як правило, відносяться
неточність знання положення фазового центру антени приймача АК СРНС,
невраховані часові затримки при проходженні інформаційних сигналів через
апаратуру, а також погрішності пов'язані з роботою реєструючих пристроїв GPS
приймачів. Аналіз значень кожної групи складових погрішності показує, що
значення погрішності першої і другої групи в середньому на один – два порядки
перевершують складові третьої групи. Виходячи з вищенаведених зауважень
про правила підсумовування погрішностей, розглянемо способи зменшення
впливу на точність вимірювання частоти задаючих генераторів погрішностей
віднесених до першої і другої групи. З метою зменшення впливу погрішності
ефемерид навігаційних супутників у складі інформаційного повідомлення
передаються поточні значення їх ефемерид. Вживання даної інформації
забезпечує точність вимірювання на рівні 1 × 10 -6 . Для збільшення точності
вимірювання доцільно використовувати апостеріорний метод визначення
ефемерид. Єство даного методу полягає в тому, що при остаточній обробці
супутникових вимірювань використовують не ті значення ефемерид, які
скидаються з супутника по радіоканалу, а від спеціально організовуваних
служб, які накопичують реальні значення ефемерид в банку даних на основі
використовування результатів вимірювань або тими, що входять в сектор
управління і контролю станцій стеження, або спеціальних служб, в які поступає
інформація від спеціально створеної для цих цілей наземних супутникових
станцій, що входять до складу відповідної високоточної глобальної мережі.
Більш детально даний метод описаний в [6].
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Зменшення погрішності вимірювання частоти задаючих генераторів,
обумовлену впливом іоносфери, найбільше поширення набула модель
Клобушара.
Перелік
початкових
даних,
послідовність
виконання
обчислювальних операцій, необхідних для використовування вказаної моделі
висловлений в [7]. Облік погрішності обумовлену впливом тропосфери
проводять з використанням моделей Холфілда, або Саастмойнена. Перелік
початкових даних, послідовність виконання обчислювальних операцій,
необхідних для використовування вказаних моделей приведено в [8].
Аналіз відомих теоретичних і експериментальних досліджень дозволяє
сформулювати наступні рекомендації по ослабленню впливу на точність
вимірювання, обумовлених багатопутністю:
– при розробці антенних систем приймачів АК СРНС необхідно звертати
увагу на установку екрануючих пристосувань, перешкоджаючих попаданню
відбитих радіосигналів на вхід антени;
– на пунктах, схильних впливу віддзеркалень, слід використовувати
циклічну криву зміни погрішностей через віддзеркалення, з подальшим
усереднюванням результатів.
Висновки. В розглянута можливість вживання приймача АК СРНС
працюючого в абсолютному режимі вимірювання для проведення контролю
частоти задаючих генераторів складу телекомунікаційних комплексів польової
компоненти військової системи зв'язку. Запропоновані методичні основи,
перелік моделей необхідних рішення даної вимірювальної задачі.
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ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМИ НЕЙРО-НЕЧІТКОГО ВИВОДУ ДЛЯ
УПРАВЛІННЯ ТАЙМЕРОМ ПОВТОРНОЇ ПЕРЕДАЧІ В
ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІЙ МЕРЕЖІ ВІЙСЬКОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
1. Обґрунтування актуальності досліджень
Специфіка завдань, що покладаються на функціонування сучасних
телекомунікаційних мереж військового призначення, потребує виконання
підвищених вимог щодо забезпечення доставки великих обсягів інформації з
потрібною вірогідністю та оперативністю. Особливої актуальності набувають
питання, пов’язані з виконанням зазначених вимог при передачі даних в
мобільних радіомережах, що будуються за технологією MANET (Mobile Ad-Hoc
Networks) [1]. Доставка інформації в таких мережах суттєво ускладнюється
такими факторами як швидка зміна мережної топології в наслідок мобільності
вузлів комутації та впливу деструктивних дій в бойових умовах, високий рівень
перешкод в радіоканалах, децентралізоване управління мережними ресурсами,
що ґрунтується на відсутності базових станцій та фіксованих маршрутів
передачі. Наявність цих особливостей відбивається на характеристиках трафіку
мобільних радіомереж, якому притаманні висока нестаціонарність, що
приводить до частих перевантажень мережі, великі значення імовірності
роз’єднань та перекручень інформації. Дані в таких мережах потрібно
передавати якомога швидше через короткочасність існування з’єднань.
Відомо, що найбільш прийнятним серед сучасних засобів, що забезпечують
доставку даних в телекомунікаційних мережах з потрібною якістю
обслуговування, є протокол ТСР. Це пов’язано, насамперед, з тим, що при
передачі даних висуваються жорсткі вимоги щодо забезпечення високої
вірогідності доставки інформації. Відповідні можливості надає протокол ТСР,
що передбачає для боротьби з перекрученнями даних використання квитанцій
(підтверджень від адресата) та повторних передач.
Для забезпечення ефективного функціонування мережі протоколом ТСР
передбачено виконання процедури управління потоками даних за допомогою
таймера повторної передачі [2]. Важливу роль при цьому грає правильний вибір
тайм-ауту – параметру, значення якого встановлюється на передавальному боці
для кожного ТСР-з’єднання. При відправленні ТСР-сегмента в мережу цей
таймер починає відлік часу. Якщо квитанція на відправлений сегмент на
передавальний бік повернеться раніше, ніж таймер відрахує час тайм-ауту z , то
вважається, що цей сегмент успішно доставлено адресатові. Якщо до моменту
вичерпання тайм-ауту, тобто спрацювання таймеру, квитанцію на відправлений
сегмент не буде одержано, то цей сегмент передається знову.
Правильний вибір значення z є важливим завданням. Встановлення
занадто малого значення тайм-ауту (недооцінка z ) приведе до виникнення
зайвих повторних передач та переповнення мережі безкорисними сегментами.
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Якщо ж встановити занадто велике значення z , тобто допустити переоцінку z ,
то при втратах або перекрученнях відправлених сегментів тривалість доставки
повідомлень буде суттєво підвищуватись за рахунок марного очікування тих
квитанцій, які у підсумку не надійдуть до передавального боку.
В мережах, що працюють згідно з протоколом ТСР, вибір значення таймауту здійснюється за допомогою алгоритму Джекобсона, що має суттєві
недоліки [2, 3]. По-перше, даний алгоритм ґрунтується на приблизному
розрахунку тайм-ауту та не забезпечує встановлення в мережі раціональних
значень параметру z . По-друге, при розрахунку тайм-ауту використовуються
одні й ті ж значення коефіцієнтів, тобто недостатньо враховуються особливості
певної мережі. Головною причиною зазначених недоліків є те, що в основі
розрахунку параметру z , що запропоновано Джекобсоном, використовуються
формули, в яких значення коефіцієнтів було підібрано експериментальним
шляхом, тобто зазначений алгоритм управління тайм-аутом, на теоретичному
рівні обґрунтовано не досить переконливо.
Недосконалість алгоритму Джекобсона може привести до того, що при
високій імовірності втрати даних через перекручення або перевантаження в
мережі, тривалість процесу доставки повідомлень буде досягати неприпустимих
значень. Від функціонування телекомунікаційних мереж військового
призначення, як зазначено вище, вимагається вірогідна доставка даних в дуже
обмежений час в умовах перевантажень та впливу високої інтенсивності
перекручень інформації. Тому цілком логічно припустити, що використання
алгоритму Джекобсона для управління тайм-аутом в таких мережах є не
прийнятним.
Отже, існуючий метод управління тайм-аутом повторної передачі, що
ґрунтується на алгоритмі Джекобсона та застосовується в більшості сучасних
телекомунікаційних мереж з комутацією пакетів, потребує удосконалення для
його ефективного використання в телекомунікаційних мережах військового
призначення. Одним з перспективних науково-технічних напрямків, що
дозволяють успішно вирішувати подібні завдання, є застосування гібридних
інтелектуальних систем, а саме систем нейро-нечіткого виводу.
2. Аналіз останніх досліджень і публікацій
Основна перевага систем з нечіткою логікою – це здатність
використовувати умови та методи вирішення задач, що описані на мові,
близької до природної [4]. Основним компонентом системи з нечіткою логікою
є база правил нечітких продукцій, що займає центральне місце в процедурах
нечіткого виводу. Однак, існують окремі класи прикладних завдань, в яких
виявлення та побудова правил нечітких продукцій неможливі або пов’язані зі
значними труднощами концептуального характеру. До таких завдань
відносяться завдання розпізнавання образів, екстраполяції та інтерполяції
функціональних залежностей, класифікації та прогнозування, нелінійного та
ситуаційного управління, а також інтелектуального аналізу даних [5].
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Загальною особливістю подібних завдань є існування деякої залежності або
відношення, що пов’язує вхідні та вихідні змінні моделі досліджуваної системи.
При цьому виявлення та визначення даної залежності в явному теоретикомножинному або аналітичному вигляді не є можливим через брак інформації
про досліджувану предметну область або складності урахування багатьох
різноманітних факторів, що впливають на характер даного взаємозв’язку [5].
Відомо, що класичним системам з нечіткою логікою, не здатним
автоматично вивчатися, притаманний суттєвий недолік: набір нечітких правил,
вид та параметри функцій приналежності, що описують вхідні та вихідні змінні
системи, а також вид алгоритму нечіткого виводу обираються суб’єктивно
експертом-людиною, та вони можуть бути не досить адекватними дійсності [4].
Для усунення зазначеного недоліку використовують апарат систем нейронечіткого виводу [6]. Такі системи є по суті гібридними та об’єднують в собі
переваги нейронних мереж та систем нечіткого виводу. З одного боку, вони
дозволяють розробляти та подавати моделі систем у формі правил нечітких
продукцій, що володіють наочністю та простотою змістовної інтерпретації. З
іншого боку, для побудови правил нечітких продукцій використовуються
методи нейронних мереж, що є більш зручним та менш складним процесом для
системних аналітиків [5].
Нечітка нейронна мережа – це багатошарова нейронна мережа, в якій шари
виконують функції елементів системи нечіткого виводу. Нейрони такої мережі
характеризуються набором параметрів, настройка яких здійснюється в процесі
навчання, як у звичайних нейронних мережах [4].
Існує достатня кількість прикладів успішного використання систем нейронечіткого виводу для вирішення задач управління в різних галузях науки та
техніки [7]. Тому цілком виправданою є спроба застосувати таку гібридну
систему для здійснення управління тайм-аутом повторної передачі в
телекомунікаційній мережі військового призначення.
3. Формулювання мети та завдань наукового дослідження, суть якого
викладено в доповіді
Отже, виникає актуальне науково-технічне завдання, що полягає в
удосконаленні методу управління таймером повторної передачі в
телекомунікаційних мережах військового призначення шляхом застосування
системи нейро-нечіткого виводу.
Метою наукового дослідження, суть якого викладено в цій доповіді, є
підвищення ефективності доставки інформації в телекомунікаційній мережі
військового призначення за рахунок використання в ній системи нейронечіткого виводу для управління таймером повторної передачі.
Для досягнення поставленої мети потрібно вирішити наступні
часткові завдання.
По-перше, необхідно обґрунтувати вибір показників, за допомогою яких
доцільно оцінювати ефективність управління таймером повторної передачі.
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По-друге, потрібно розробити математичну модель управління тайм-аутом
шляхом використання системи нейро-нечіткого виводу.
По-третє, з використанням розробленої моделі оцінити ефективність нейронечіткого управління тайм-аутом та порівняти її з ефективністю управління
тайм-аутом, що здійснюється згідно з алгоритмом Джекобсона.
4. Обґрунтування вибору показників для оцінки ефективності процесу
управління таймером повторної передачі
Ефективність управління таймером повторної передачі доцільно оцінювати
за допомогою величин, що враховують негативний вплив переоцінок та
недооцінок тайм-ауту на тривалість доставки повідомлень, що передаються по
мережі.
Проміжок часу, що вимірюється між моментами часу відправлення
сегмента з номером i в мережу та одержання на нього квитанції, позначимо M i
та в подальшому будемо іменувати як час очікування i -ї квитанції. Якщо
z i > M i , де z i – значення тайм-ауту, що було встановлене при очікуванні
квитанції на сегмент з номером i , то фіксується переоцінка тайм-ауту, значення
якої дорівнює z i - M i . При z i < M i має місце недооцінка тайм-ауту.
Припустимо, в процесі доставки повідомлення мали місце випадки
спрацьовування таймера повторної передачі, причому інтервали, впродовж яких
тайм-аут було повністю відлічено, не накладаються в часі.
Тоді час Tп , що потрібний на доставку цього повідомлення адресатові, буде
містити ненульову складову Dt , що являє собою суму інтервалів часу Dti
безкорисного очікування тих квитанцій, які так і не були одержані:
K

K

i =1

i =1

Dt = å Dt i = å N i × z i ,

(1)

де K – кількість сегментів в повідомленні; N i – параметр, що враховує
успішність доставки адресатові i -о сегмента. Значення параметру N i = 0 , якщо
сегмент з номером i був успішно доставлений адресатові з першої спроби.
Якщо цей сегмент в процесі доставки було втрачено або перекручено,
то N i = 1 .
З використанням величини Dt можна врахувати негативний вплив
переоцінок тайм-ауту на ефективність доставки повідомлень в мережі. З виразу
(1) видно, що невиправдане збільшення значень z i , тобто значне
„переоцінювання” тайм-ауту, приводить до зростання величини Dt та часу
доставки повідомлення. З іншого боку, як зазначено вище, на ефективність
доставки повідомлень в мережі негативно впливають і недооцінки тайм-ауту.
Тому слід враховувати кількість недооцінок тайм-ауту, збільшення якої теж
приводить до зростання часу доставки повідомлення.
Отже, для оцінки ефективності управління таймером повторної передачі
пропонується використовувати два показника:
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1) значення імовірності недооцінки тайм-ауту К но , що визначається як
відношення кількості недооцінок тайм-ауту, які зафіксовано в процесі доставки
повідомлення до загальної кількості сегментів в повідомленні:
K

å Gi

К но = i =1 ,
(2)
K
де Gi – параметр, що показує наявність або відсутність недооцінки тайм-ауту
z i ( Gi = 0 , якщо недооцінка тайм-ауту z i відсутня, в протилежному випадку –
Gi = 1 );
Dt
2) величину
– частку часу, що безкорисно витрачається в процесі
Tп
Dt
доставки повідомлення; Зрозуміло, що чим меншими будуть значення
та
Tп
К но , тим більш ефективним буде управління таймером повторної передачі та
процес доставки повідомлень в цілому.
5. Удосконалення методу управління таймером повторної передачі на
основі застосування системи нейро-нечіткого виводу
З використанням системи комп’ютерної математики MATLAB + Simulink
розроблено математичну модель, що імітує процес управління таймером
повторної передачі в телекомунікаційній мережі з використанням системи
нейро-нечіткого виводу (рис. 1). Функціонування даної моделі здійснюється
згідно з удосконаленим методом управління таймером повторної передачі. Суть
цього методу полягає у наступному. За допомогою застосування системи нейронечіткого виводу здійснюється прогнозування значення часу очікування
квитанції з номером ( i + 1 ) на основі наявної інформації про значення величин
M i , M i -1 та M i - 2 . У таймері повторної передачі після одержання i -ї квитанції
встановлюється таке значення тайм-ауту:
~
z i +1 = M i +1 + Dz ,
(3)
~
де M i +1 – прогнозоване значення часу очікування квитанції з номером ( i + 1 );
~
Dz > 0 – постійна величина, що додається до значення M i +1 для усунення
можливих недооцінок тайм-ауту в наслідок недостатньо точного
прогнозування.Функції елементів моделі, поданої на рис. 1, зазначено нижче.
Одержання виміряних поточних значень M i імітується за допомогою
елемента From File 1. Визначення величини M i -1 виконується з використанням
блоку М(і-1) шляхом затримки значень M i на один такт роботи моделі.
Аналогічно з використанням блоку М(і-2) імітується одержання значень M i - 2
на основі відомих значень M i -1 .
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Рис. 1. Математична модель, що імітує процес управління таймером повторної передачі в телекомунікаційній мережі з використанням
системи нейро-нечіткого виводу.
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Головним елементом розробленої моделі є блок NFIS, що імітує
функціонування системи нейро-нечіткого виводу. На вхід зазначеного блоку
надходять попередньо одержані значення M i , M i -1 та M i - 2 . Вихідним
~
параметром цього блоку є прогнозоване значення M i +1 .
Система комп’ютерної математики MATLAB+Simulink надає можливість
побудови імітаційної моделі нечіткої нейронної мережі з алгоритмом нечіткого
виводу Сугено 0-го або 1-го порядку, з вибором кількості та типу функції
приналежності для термів вхідних змінних. Для простоти розробки було
використано по дві трикутні функції приналежності вхідних параметрів
відповідним термам, для нечіткого виводу було обрано алгоритм Сугено
0-го порядку.
Суттєвою перевагою подібних нейро-нечітких систем в порівнянні з
класичними системами нечіткого виводу є те, що набір нечітких правил,
параметри функцій приналежності не задаються людиною-експертом. Для їх
знаходження
використовуються
спеціальні
процедури
навчання
нейронних мереж.
Система, що пропонується, навчається згідно з гібридним методом, що є
комбінацією методу найменших квадратів та методу убування зворотного
градієнта [5]. В даному випадку нейро-нечітка мережа навчається відтворювати
залежність M i +1 = f (M i , M i -1 , M i - 2 ) (i =1, 2, …, 100) на основі наявної
інформації про значення параметрів M i , M i -1 , M i - 2 та M i +1 , тобто даних для
навчання, одержаних в минулому.
В результаті навчання нейро-нечіткої мережі сформовано базу правил
системи нечіткого виводу:
Якщо ( M i* = a11 ) і ( M i*-1 = a12 ) і ( M i*- 2 = a13 ), то M i*+1 = c1 ;
Якщо ( M i* = a11 ) і ( M i*-1 = a12 ) і ( M i*- 2 = a32 ), то M i*+1 = c2 ;

Якщо ( M i* = a11 ) і ( M i*-1 = a22 ) і ( M i*- 2 = a13 ), то M i*+1 = c3 ;
Якщо ( M i* = a11 ) і ( M i*-1 = a22 ) і ( M i*- 2 = a32 ), то M i*+1 = c4 ;
Якщо ( M i* = a12 ) і ( M i*-1 = a12 ) і ( M i*- 2 = a13 ), то M i*+1 = c5 ;

Якщо ( M i* = a12 ) і ( M i*-1 = a12 ) і ( M i*- 2 = a32 ), то M i*+1 = c6 ;
Якщо ( M i* = a12 ) і ( M i*-1 = a22 ) і ( M i*- 2 = a13 ), то M i*+1 = c7 ;
Якщо ( M i* = a12 ) і ( M i*-1 = a22 ) і ( M i*- 2 = a32 ), то M i*+1 = c8 ,

де M i* , M i*-1 та M i*-2 – чіткі значення вхідних змінних M i , M i -1 , та M i - 2
відповідно; M i*+1 – чітке значення вихідної змінної M i +1 ;

a11 – терм (нечітка множина) „мале значення” вхідної змінної M i ;
a12 – терм „велике значення” вхідної змінної M i ;
a12 – терм „мале значення” вхідної змінної M i -1 ;
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a 22 – терм „велике значення” вхідної змінної M i -1 ;
a13 – терм „мале значення” вхідної змінної M i - 2 ;
a32 – терм „велике значення” вхідної змінної M i - 2 ;
c1 … c8 – чіткі значення індивідуальних висновків правил.
Нейро-нечітка система виводу, застосування якої пропонується для
прогнозування часу очікування квитанції, структурно є нейронною мережею,
що складається з чотирьох шарів (рис. 2). Кожний шар виконує певні функції
елементів системи нечіткого виводу.

Рис. 2. Структура нечіткої нейронної мережі, призначеної для прогнозування часу очікування
квитанції

Перший шар нейронів виконує процедуру фазифікації, тобто приведення до
нечіткості [5, 7]. В результаті виконання цієї процедури обчислюються значення
функцій приналежності для вхідних змінних. Результати цих обчислень можна
одержати шляхом підстановки конкретних значень M i* , M i*-1 та M i*-2 вхідних
змінних у відповідні вирази:
1,
якщо
M i < 3,75;
ì
ï
ï 26,74 - M i
m1(M i ) = í
, якщо 3,75 £ M i £ 26,74;
22
,
99
ï
ïî
0,
якщо
M i > 26,74;
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0,
ì
ïï M - 8,3
m 2 (M i ) = í i
,
24
,
67
ï
ïî
1,

якщо

M i < 3,63;

якщо

3,63 £ M i £ 28 ,3;

якщо

M i > 28 ,3;

1,
якщо
M i - < 3,566 ;
ì
ï
ï 27 ,57 - M i - 1
m 1 ( M i -1 ) = í
, якщо 3, 75 £ M i £ 27 ,57 ;
23
,
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ï
ïî
0,
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M i > 27 ,57 ;
0,
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ì
- 3,535
ïï M
m 2 ( M i -1 ) = í i -1
, якщо 3,535 £ M i -1 £ 27,87;
24
,
335
ï
ïî
1,
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M i -1 > 27,87;

1,
якщо
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ì
ïï 27,83 - M i - 2
, якщо 3,594 £ M i - 2 £ 27,83;
m1(M i - 2 ) = í
24
,
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ï
ïî
0,
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M i - 2 > 27,83;
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ï
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ïM
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24
,
392
ï
ïî
1,
якщо
M i - 2 > 27,9;
де m 1 (M i ) , m 1 ( M i -1 ) та m 1 (M i - 2 ) – функції приналежності до терму „малі
значення» вхідних параметрів M i , M i -1 та M i - 2 відповідно; m 2 ( M i ) ,
m 2 ( M i -1 ) та m 2 ( M i - 2 ) – функції приналежності до терму „великі значення”
вхідних параметрів M i , M i -1 та M i - 2 відповідно.
Процедура агрегування виконується другим шаром нейронів. Як відомо, суть
агрегування полягає у визначенні ступеня істинності умов по кожному правилу
системи нечіткого виводу [7]. В результаті виконання цієї процедури
визначаються рівні „відсікання” для умов кожного з правил:

A1 = m 1 (M i* ) Ù m1 ( M i*-1 ) Ù m 1 ( M i*- 2 ) ;

A2 = m1 ( M i* ) Ù m 1 ( M i*-1 ) Ù m 2 ( M i*- 2 ) ;
A3 = m1 ( M i* ) Ù m 2 ( M i*-1 ) Ù m 1 ( M i*- 2 ) ;

A4 = m1 ( M i* ) Ù m 2 (M i*-1 ) Ù m 2 ( M i*- 2 ) ;
A5 = m 2 ( M i* ) Ù m 1 (M i*-1 ) Ù m1 ( M i*- 2 ) ;

A6 = m 2 (M i* ) Ù m1 ( M i*-1 ) Ù m 2 (M i*- 2 ) ;

A7 = m 2 ( M i* ) Ù m 2 ( M i*-1 ) Ù m 1 ( M i*- 2 ) ;
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A8 = m 2 ( M i* ) Ù m 2 ( M i*-1 ) Ù m 2 ( M i*- 2 ) .
де Ù – позначення операції логічного мінімуму.
Третій шар нейронів виконує функцію активізації, суть якої в алгоритмі
Сугено полягає у визначенні індивідуальних висновків правил [5]. В результаті
навчання нейро-нечіткої мережі одержано такі значення індивідуальних
висновків правил: c1 = 3,837 , c2 = -6,012 , c3 = 7,257 , c4 = 8,733 , c5 = 31,48 ,
c6 = 20,88 , c7 = 29,89 , c8 = 26,36 .
За допомогою останнього (четвертого) шару нейронів виконується функція
дефазифікації, в результаті якої методом центру тяжіння для одноточечних
множин [7] визначається чітке значення вихідної змінної за таким виразом:
8

å ci Ai
~*
M i +1 = i =1
.
8
å Ai
i =1

Розрахунок по формулі (6) значення тайм-ауту z i +1 , що встановлюється в
таймері повторної передачі, здійснюється за допомогою елементу TA(i + 1) в
блоці Timer. Одержання значень z i здійснюється шляхом затримки значень
z i +1 на один такт роботи моделі.
Решта елементів даної моделі імітують: From File 2 – генерацію значень
N i ; Tп – ввід значення Tп ; Кно – розрахунок значення К но ; delta_T –
Dt
розрахунок значення Dt ; delta_T/Tп – розрахунок значення
. Віртуальний
Tn
регістратор Scope 1 призначений для відображення поточних значень M i
сумісно зі значеннями z i . Віртуальні дисплеї Display 1 – 3 дозволяють
Dt
спостерігати результуючі значення величин К но , Dt та
відповідно.
Tп
6. Результати імітаційного експерименту та висновки
Розглянемо, як здійснюється імітаційний експеримент при застосуванні
розробленої математичної моделі. Відомо, що в процесі моніторингу реальної
телекомунікаційної мережі проводились вимірювання параметрів Tn , K , M i ,
N i . В результаті встановлено, що Tn = 748,1 мс, K = 200 . Крім того, в процесі
спостереження встановлено, що випадкова величина M i приймала значення,
подані на рис. 3, а величина N i приймала значення, відображені на рис. 4.
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Рис. 3. Поточні значення M i сумісно зі значеннями

zi.

Рис. 4. Значення величини N i .

Сегменти з тими номерами, для яких N i = 1 (рис. 4), не були успішно
доставлені адресатові з першої спроби та передавалися повторно.
З використанням початкових даних, зазначених вище, здійснено
імітаційний експеримент для дослідження ефективності процесу управління
тайм-аутом за допомогою системи нейро-нечіткого виводу. В результаті
експерименту встановлено, що випадків недооцінки тайм-ауту не зареєстровано.
Це видно з рис. 3, на якому можна спостерігати значення часу повернення
кожної з квитанцій M i сумісно з відповідними значеннями тайм-ауту z i ,
встановленими для їх очікування.
Аналіз результатів моделювання, поданих на рис. 3, показує, що величина
переоцінки тайм-ауту z i - M i є відносно малою (не перевищує 5 мс).
Відсутність випадків недооцінки тайм-ауту підтверджується також
результатами розрахунку величини Кно. На віртуальному дисплеї Display 2
(рис. 1) можна спостерігати результуюче значення імовірності недооцінки таймауту К но = 0 .
Dt
В ході імітаційного експерименту одержано значення
= 0,2690 , що
Tn
відображено на віртуальному дисплеї Display 3 (рис. 1). Цей результат свідчить
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про те, що при управлінні тайм-аутом за допомогою запропонованого методу в
процесі доставки повідомлення безкорисно витрачається 26, 19 % часу.
Аналогічні початкові дані використано для дослідження процесу
управління таймером повторної передачі, що здійснюється згідно з алгоритмом
Джекобсона. Проведення відповідного імітаційного експерименту показало, що
в порівнянні з результатами попереднього дослідження значення коефіцієнта
недооцінки не змінилось ( К но = 0 ), але суттєво збільшилося значення другого
Dt
показника ефективності ( = 0,4179 ). Отже, результати імітаційного
Tn
експерименту показали, що застосування удосконаленого методу управління
таймером повторної передачі дозволяє скоротити безкорисне використання часу
в процесі передачі повідомлення на 15,6 %, тобто суттєво підвищити
ефективність доставки інформації в телекомунікаційній мережі.
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ЗБЕРІГАННЯ ЗАСОБІВ ЗВ’ЯЗКУ ТА АВТОМАТИЗАЦІЇ
ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ
На теперішній час цілісного єдиного нормативного документа, який
регламентує термінологію щодо порядку (умов) зберігання засобів зв’язку та
автоматизації ЗСУ не розроблено.
Не визначені правила (умови) зберігання для вищезгаданих технічних
засобів. Це може привести до передчасного виходу з ладу засобів зв’язку та
автоматизації. Враховуючи вищевикладене, доцiльно провести роботу зi
створення у Збройних Силах України вiйськового стандарту, який би
регламентував умови зберiгання засобiв зв’язку та автоматизації ЗСУ.
Змiст такої роботи можуть розкрити наступнi заходи:
– упорядкування організації зберігання засобів зв’язку і автоматизації
в ЗСУ;
– термінологічне забезпечення зберігання засобів зв’язку та автоматизації;
– правила (умови) зберігання техніки зв’язку та автоматизації.
Вiйськовий стандарт (ВСТ) призначений для ЗСУ і може бути застосований
в інших військових формуваннях України, що зберігають засоби зв’язку та
автоматизації.
В основній частині ВСТ розглянутi наступні основні питання:
– загальні терміни (положення) щодо баз і складів засобів зв’язку та
автоматизації ЗСУ;
– планування роботи баз і складів засобів зв’язку та автоматизації ЗСУ;
– зберігання засобів зв’язку та автоматизації ЗСУ;
– консервація техніки зв’язку та автоматизації ЗСУ;
– технічне обслуговування засобів зв’язку та автоматизації ЗСУ.
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НАБЛИЖЕНИЙ МЕТОД ВИРІШЕННЯ РІВНЯННЯ РАДІОЗВ’ЯЗКУ
Постановка задачі. Необхідно отримати числове значення максимальної
дальності радіозв’язку (dm) (хоча б математичне очікування і дисперсію), якщо
відомі дальність радіозв’язку у вільному просторі (d0), висота приймальної
антени радіозасобу зв’язку (hA) та статистичні характеристики величин, які
характеризують розподіл радіохвиль на трасі.
Першим етапом вирішення поставленої задачі буде наступне. Відомі d0, hA і
параметри, від яких залежить множник послаблення (V) на трасі радіозв’язку.
Необхідно знайти dm, як функцію параметрів множника послаблення у формі,
зручній для отримання числових характеристик дальності.
Оскільки перелік та зміст параметрів, що характеризують умови
розповсюдження, будуть залежати від характеру траси, то необхідно окремо
розглянути два випадки:
– пересічена місцевість;
– рівнинна місцевість.
У зв’язку із тим, що рівняння радіозв’язку для рівнинної місцевості
вирішується класичним шляхом [1], розглянемо випадок для пересіченої
місцевості.
Відоме рівняння радіозв’язку
dm = d0 V (d, hA, α, dГВ, λ, аЗ, а)
(1)
де α – кут закриття на трасі;
dГВ – дальність до переважаючої висоти;
λ – довжина хвилі;
аЗ – ефективний радіус землі;
а – середнє значення радіуса кривизни переважаючої висоти, в межах суттєвої
для розповсюдження радіохвиль області.
Необхідно визначити dm.
Визначаючи V як функцію заданих величин будемо виходити із можливості
використання моделі землі у вигляді сферичної землі з однією переважаючою
висотою.
Характер залежності множника ослаблення на трасі від дальності такий, що
дозволяє грубо наближено вказати дальність радіозв’язку в залежності від hA, α,
d0.
Дійсно, якщо hA є таким, що dГ ≤ d0, то можна очікувати
dm ≈ dГ ,
де dГ – дальність прямої видимості (рис. 1).
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(2)

hA

Рис. 1

Рівність (2) витікає з того факту, що V швидко міняється, коли точка hА
перетинає лінію горизонту, у межах від 1 до дуже малої величини.
Якщо ж hA таке, що dГ > d0 та одночасно з цим d1 < (1 + Р) d0, де d1 –
дальність до точки прийому, яка знаходиться в першому максимумі
напруженості поля; Р – коефіцієнт відбиття в області, суттєвій для відбиття; то
можна вважати, що (рис. 1)
dm ≈ d1.
(3)
Якщо ж hA таке, що d1 > (1 + Р) d0 та одночасно d2 < (1 + Р) d0, то можна
очікувати, що
dm ≈ d2,
(4)
де d2 – дальність до точки, яка знаходиться на висоті hA, у якій спостерігається
2-й максимум напруженості поля. Співвідношення (2), (3), (4) дозволяє
використати наступний наближений метод вирішення рівняння радіозв’язку.
Якщо виконуються умови
dГ < d0,
(5)
то V розкладається у ряд в області точки dm = dГ та у розкладенні утримуються
перші два члена. Отримуємо лінійне рівняння відносно величини dm, що
шукається.
Якщо виконуються умови
dГ > d0 та d1 < (1 + Р) d0
(6)
або
d1 > (1 + Р) d0 та d2 < (1 + Р) d0,
(7)
то V розкладається у ряд в області d1 або d2 відповідно та у розкладенні
утримуються перші два відмінні від нуля члени. Отримуємо рівняння, які
вирішуються відносно dm.
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КОДОНЕЗАЛЕЖНІСТЬ І СИНХРОНІЗАЦІЯ ПРОТОКОЛУ HDLC
HDLC є кодопрозорим протоколом. Він не залежить від конкретного коду
при виконанні функцій керування каналом. Крім того, двійкові комбінації
керуючих полів помилково займають у кадрі фіксовані розряди. Восьмибітова
комбінація прапора розміщується на початку і в кінці кадру, щоб дати
можливість приймачеві розпізнати початок і кінець кадру.
Крім унікальної прапорової послідовності 01111110 протоколом HDLC
використовуються два інших сигнали. Сигнал аварійного завершення
складається з послідовності одиниць, число яких не менше від семи і не більше
за чотирнадцять.
Сигнал аварійного завершення (abort) розміщається в кінці кадру.
Передавальна станція поміщає цей сигнал, коли виникає виняткова ситуація,
котра потребує відновлення. Слідом за повідомленням про аварійне завершення
можуть надсилатися прапори для того, щоб підтримати канал в активному стані
і продовжити передачу.
Сигнал спокою означає, що канал знаходиться в стані спокою. Стан спокою
надається послідовністю п’ятнадцяти або більшого числа одиниць. Одне із
застосувань стану спокою використовується у напівдуплексному сеансі, коли
при виявленні сигналу спокою провадиться зміна напрямку передачі на
протилежний.
Фактичний час між передачами кадрів каналом називається міжкадровим
часовим заповненням. Це заповнення супроводжується передачею між кадрами
безперервної послідовності прапорів. Прапори можуть бути або восьмибітовими
комбінаціями, або останній 0 попереднього прапора суміщується з першим 0
наступного прапора.
Можливі випадки, коли прикладний процес розміщує в потоці даних
користувача послідовність 01111110, що збігається з прапором. Щоб не
допустити вставки в потік користувача прапорової комбінації, передавальна
станція поміщає 0 після п’яти послідовних одиниць, що зустрілися в будь-якому
місці між початковим і кінцевим прапорами кадру.
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Артюх О.І. (ІПМЕ)
МЕТОД КОНТРОЛЮ ПОМИЛОК В СИСТЕМАХ ПЕРЕДАЧІ
ДАНИХ З ТУРБОКОДУВАННЯМ
Передача повідомлень при малих чисельних значеннях відношення сигналшум (ВСШ) в каналі передбачає використання потужного коду корекції
помилок для отримання на боці прийому повідомлень з задовільною
достовірністю. Одним з різновидів подібних кодів корекції помилок є турбокоди
(ТК), що являють собою паралельне об’єднання декількох компонентних
кодерів, на які подаються ідентичні послідовності інформаційних символів, у
вигляді відмінних одна від одної перестановок (досягається використанням
пристрою перемежіння).
Подібний метод формування коду корекції помилок дозволяє отримати код
з високою коректуючою здатністю, але неспроможного здійснювати контроль
помилок в послідовності, що піддається декодуванню. (Ознакою того, що в
виправленій послідовності виправлені всі помилки, є монотонне зростання
однієї з двох функцій правдоподібності, що обчислюються для кожного
інформаційного біта впродовж тривалого інтервалу часу, що неможливо
спостерігати на практиці).
Задачу контролю помилок при використанні ТК можна розв’язати за
допомогою використання послідовного каскадного кодування, коли
послідовність, що передається, з використанням ТК, в свою чергу також
утворює код корекції помилок (найчастіше це блоковий код, який може навіть
не виконувати корекцію помилок, а тільки їх контроль).
Недоліком подібного підходу є зниження інформаційної швидкості системи
передачі даних (СПД) з ТК, яке буде тим суттєвіше, чим нижча швидкість
кодування додаткового блочного коду.
Для недопущення зниження інформаційної швидкості пропонується
альтернативний метод контролю помилок у виправленій послідовності ТК, який
дозволить розв’язати задачу контролю без передачі додаткової перевірочної
інформації.
Суть методу, що пропонується, полягає в тому, що по завершенні процесу
декодування ТК на боці прийому відбувається повторне кодування виправленої
декодером послідовності.
Після цього за допомогою порівняння перевірочних послідовностей,
отриманих в результаті повторного кодування, та наборів канальних відліків, що
відповідають переданим по каналу перевірочним символам робиться висновок
про
наявність
або
відсутність
помилок
у
виправленій
інформаційній послідовності.
Розглядаються різноманітні види процедур порівняння двох наборів
перевірочних послідовностей. На основі аналізу властивостей повторно
закодованих перевірочних послідовностей даються рекомендації щодо синтезу
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пристрою контролю. Робота методу контролю відбувається з використанням
апріорно найденого параметра, який є функцією від ВСШ в каналі.
Метод контролю, що пропонується у роботі, може бути застосований до
СПД, протокол передачі даних в яких передбачає, що деякі пакети через сильні
перешкоди в каналі можуть не бути коректно декодовані на боці прийому, та
мають бути видалені.
Застосування методу контролю, що пропонується, дозволить підвищити
достовірність декодованої інформації (знизить ймовірність бітової помилки) за
рахунок вилучення декодованих послідовностей ТК, що містять велику кількість
бітових помилок.
При цьому метод контролю не буде реагувати на інформаційні
послідовності ТК з малою кількістю бітових помилок: не буде відбуватися
вилучення декодованих послідовностей ТК більша частина символів в яких була
коректно виправлена, що може бути допустимим у ряді СПД в залежності від
цільової ймовірності помилки. Метод контролю розрахований на використання
при малих ВСШ в каналі та дозволяє знаходити близько 80 % послідовностей
ТК з помилками (точне число буде залежати від процедури порівняння, що
застосовується).
Помилки в рішеннях методу контролю будуть викликати вилучення пакетів
ТК, що насправді не містять помилок. Це призведе до зменшення корисного
трафіка та, як наслідок, до незначного зниження швидкості передачі.
Так при ВСШ в 1 дБ при передачі 10 000 послідовностей ТК методом
контролю було знайдено 1570 з 1883 декодованих послідовностей з помилками
(що становить 83,4 %) при наявності 3 помилкових рішень (1 помилка на 3 333
послідовності). Виключення знайдених послідовностей з помилками дозволило
знизити ймовірність бітової помилки з 8·10-3 до 3·10-4.
Подібне значення ймовірності бітової помилки є допустимим для багатьох
СПД (наприклад, для цифрових систем передачі голосу, для яких цільова
ймовірність бітової помилки становить 10-3). При впровадженні методу втрати
трафіка становили 15,7 %. Слід зазначити, що повне включення пакетів з
помилками вимагало б більших втрат трафіка (18,8 %), що при цільовій
ймовірності помилки порядку 10-3 не є необхідним.
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ТЕЛЕБАЧЕННЯ ВИСОКОЇ ЧІТКОСТІ. ВИЗНАЧЕННЯ
СФЕРИ ЗАСТОСУВАННЯ
Вчені розробляють нову технологію UHDTV (Ultra High Definition
Television). Основним розробником нового відеоформату є японська державна
телекомпанія NHK. Повна назва якого перекладається як Телебачення
Ультрависокої Чіткості, в шістнадцять разів перевищує якість зображення при
використанні HDTV. В даний час існує 18 різних стандартів цифрового
телебачення. П’ять з них визначаються як HDTV: 1125-, 1080-, і 1035-рядкові з
чергуванням рядків (i) і 720 – і 1080-рядкові з послідовними рядками (p). Проте
побутовий телевізор HDTV зобов’язаний відображати один з сигналів 720p або
1080i у форматі 16 : 9. Практично всі телевізори HDTV, що розробляються
сьогодні, відтворюють обидва формати, а телевіщальні компанії
транслюватимуть свої передачі в одному з них. У кожного з цих форматів
багато своїх особливостей, і їх не слід порівнювати, оскільки по суті це
різні системи.
Розмір картинки стандартом UHDTV визначений в 7680x4320 з кількістю
пік селів не менше 32 мільйонів. Для порівняння HDTV – картинка
представляється на екрані 2 мільйонами пік селів (1980x1080), а SDTV –
зображення формується всього лише за допомогою 200 тисяч пікселів.
Передбачається, що UHDTV – зображення проектується на екран з діагоналлю
до 450 дюймів, а для передачі звуку використовується більше двадцяти
каналів аудіо.
При розробці UHDTV вчені компанії NHK зосередилися на досягненні
якісного звукового уявлення. Новий стандарт звуку був названий 22.2. Десять
спікерів повинні знаходитися на рівні вух, дев’ять рівнем вище і три рівнем
нижче. NHK прикладають чималі зусилля до того, як перенести таку ж якість
зображення на менші екрани. Розвиток стандарту все ще знаходиться на дужу
ранніх стадіях, тому сам проект можна назвати довгостроковим.
Японська компанія NHK вказує на таку область застосування UHDTV, як
медицина, освіта, мистецтво. При розробці нового формату були також
враховані особливості сумісності з іншими стандартами, цьому моменту
приділяється велика увага, оскільки творці UHDTV не бажають повторення
ситуації з IMAX.
Стандарт IMAX має унікальну структуру, яка обмежує сферу застосування
тільки в кінотеатрах.
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Бевз О.О. ( ВІТІ НТУУ ,,КПІ” )
к.т.н. Могилевич Д.І. ( ВІТІ НТУУ ,,КПІ” )
ЕВОЛЮЦІЯ КОНЦЕПЦІЇ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ МЕРЕЖ
Необхідність удосконалювання техніки зв’язку завжди була пов’язана з
потребою введення нових послуг мереж зв’язку із другими факторами, такими
як збільшення ємності мереж зв’язку, скорочення обслуговуючого персоналу
і. т.д. Однак основною передумовою інтелектуалізації мереж стала поява вузлів
комутації із програмним керуванням, здатних на якісно новому рівні
реалізовувати інтелект мережі.
Архітектура початкового етапу розвитку інтелектуальної мережі (ІМ) була
уведена фірмою АТ&Т. В результаті поділу цієї фірми з’явилася Lucent
Technologies, з якої, в свою чергу – AVAYA communication. Спочатку розробляємі
стандарти ІМ були орієнтовані на Північну Америку. Потім пішла поетапна
розробка концепції ІМ і специфікацій у рамках міжнародної стандартизації. Ця
робота триває по теперішній час і супроводжується початком комерційної
експлуатації ІМ у багатьох країнах і розширенням переліку надаваних послуг.
Історію інтелектуальної мережі прийнято відраховувати з кінця 70-х років,
коли компанія Bell System проводила роботи з удосконалення послуги, яка
називається 800 INWATS, у вітчизняній технічній літературі іменованої як
,,Послуга 800”. Ця послуга в основному була призначена для нарахування
оплати за міжміські з’єднання абонентові, що викликається, й знайшла широке
поширення в сфері обслуговування й торгівлі.
Термін ,,Інтелектуальна мережа” вперше введена в 1984 році фахівцями
американської лабораторії Bell Communication Research Corp. (BellCore), що
запропонували концепцію Intelligent Network/1 (IN/1). Вона передбачала
створення централізованої БД, доступ до якої здійснювався за допомогою
мережі загальних каналів сигналізації. Необхідність розширення спектра послуг
підтримуваних IN/1, і розподілу БД обумовили розробку в 1986 році концепції
IN/2. Однак серйозні труднощі, пов’язані з істотним ускладненням апаратнопрограмних засобів комутаційних станцій і розподілених БД, заклали
розроблювачів відмовитися від ідеї IN/2. Вихід з положення, що створилося,
було знайдено у модернізації IN/1. У результаті була сформована тимчасова
концепція IN/1 + для переходу до IN/2.
В 1991 році лабораторією BellCore була розроблена концепція
вдосконаленої інтелектуальної мережі (Advanced Intelligent Network – AIN).
Відмінна риса AIN у порівнянні з попередніми версіями концепції IN полягає в
тому, щоб за стандартним образом об’єднати служби, комутатори й
інтелектуальне устаткування різних виробників.
Робота зі стандартизації концепції ІМ у рамках ITU-T (International
Telecommunication Union – Telecommunication standardization sector) і ETSI
(European Telecommunication Standard Institute) була розділена на трохи
спрямований напрямок. Ці напрямки реалізуються у вигляді концепцій: Набір
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можливостей 1 (Capability Set 1 – CS1), Набір можливостей 2 (CS2), Набір
можливостей 3 (CS3) і так далі. Термін ,,набір можливостей” ставиться до
набору послуг і особливостей послуг, які можуть бути побудовані з
використанням так званих незалежних від послуг конструктивних блоків
(Service Independed building Block – SIB), що втримуються в кожній концепції. Є,
однак, розходження між набором можливостей ITU-Т і ETSI. Наприклад, для
набору CS1 ITU-T визначив 13 блоків SIB плюс SIB для основного процесу
виклику (basic call process – ВСР). ETSI визначив ті самі блоки SIB плюс
ще сім для створення набору ETSI CS1.
У цілому стандарти ITU-T/ETSI багато в чому схожі на стандарт
AIN/BellCore. Так, якщо це
минула історія концепції ІМ, то що ж є
її майбутнім?
Одна з можливих концепцій спрямована на розвиток ІМ планується в
проекті TINA (Telecommunication Information Networking Architecture),
реалізованого з 1993 року в рамках Консорціуму TINA (TINA-C). TINA – це нова
архітектура телекомунікаційної інформаційної мережі, заснована на об’єктноорієнтованому підході до розподіленої обробки інформації й новітніх технологій
надання послуг зв’язку в ІМ і мережах керування TMN (Telecommunication
Management Network). У рамках концепції TINA інтелектуальна мережа
розвивається для підтримки архітектури клієнт/сервер зі складними послугами,
запропонованими постачальниками мережі кінцевим користувачам і численним
третім особам. Фактично, це є природним кроком, заснованим на використанні
розподілених обчислень, дійсно сумісних з первісним баченням ІМ як
розподіленої інфраструктури, що дозволяє взаємодіяти спеціалізованим
комп’ютерам і комутаційним станціям при реалізації послуг.
Концепція інтелектуальної мережі на сьогоднішній день є однією з
визначальних концепцій розвитку сучасних мереж зв’язку. Інтерес, що
проявляється до ІМ, не випадковий і заснований на перевагах, які одержують
адміністрації зв’язку, оператори мереж й абоненти при реалізації послуг ІМ,
називаних також послугами додаткових доходів (value added services). Крім
того, дана концепція дозволила здійснити вихід на ринок засобів зв’язку не
тільки виробників комутаційного встаткування, але й ведучих виробників
засобів обчислювальної техніки (ЗОТ) і сучасних засобів обробки інформації.
Концепція ІМ формується вже більше десяти років і після випуску в 1993 році
ITU-T пакета рекомендацій серії Q.1200 стала діючим міжнародним стандартом,
підтримуваним також практично всіма основними організаціями стандартизації
зв’язку – ETSI, ANSI та ін.
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к.т.н. Бердников О.М. (ІСЗЗІ НТУУ „КПІ”)
Богуш К.Ю. (ІСЗЗІ НТУУ „КПІ”)
АНАЛІЗ МОЖЛИВОСТЕЙ СИСТЕМ РОЗПІЗНАВАННЯ
МОВНИХ СИГНАЛІВ
Питання створення (реалізації) технологій, котрі дозволяють використовувати
природний для людини мовний інтерфейс для взаємодії з електронною технікою –
технологій розпізнавання і синтезу мови, мають і будуть мати величезне
економічне і соціальне значення. Мова йде про створення людино-машинного
інтерфейсу природною мовою. На сьогоднішній день найбільш актуальними
областями застосування систем розпізнавання мови є: інформаційно-пошукові
системи, системи диктовки текстів, системи зі штучним інтелектом та робототехнічні комплекси, системи автоматизованого управління, різного роду АРМ і
багато інших. Ситуація з системами диктовки є найбільш складною. Реальні
системи диктовки повинні, очевидно, відповідати наступним вимогам: час набору
тексту з голосу, включаючи час на виправлення помилок, менше часу набору того
ж тексту з клавіатури; користувач не повинен втомлюватись від набору тексту
голосом більше, ніж від набору того ж тексту з клавіатури; вартість системи
диктовки окупається виграшем в часі диктування за порівняно короткий період.
У табл. 1 наведені порівняльні характеристики найдосконаліших комерційних
систем розпізнавання, що існують на даний час.
Системою, що в найбільшій степені відповідає даним вимогам, та може
розглядатися для рішення задачі перетворення голосової інформації в текст, а
також мовного керування Windows-додатками, є Dragon Naturally Speaking 10. Але і
ця система, лідер ринку мовних технологій, має суттєві недоліки: вона не підтримує
ні російську, ні українську мови, є дикторозалежною, а також має досить великі
системні вимоги, що не дозволяє впровадити її у мобільних пристроях. Також слід
відмітити, що західні системи анонсують 95 – 99 % правильного розпізнавання
мови, однак на практиці це значення може бути нижче, і суттєво залежить від
набору очікуваних системою фраз, умов та якості каналу (наприклад телефонного).
У той же час перенесення систем машинного розпізнавання, що добре
зарекомендували себе на Заході, на слов’янські мови сполучений зі значними
труднощами. Акустичні моделі та моделі граматики мови, що використовуються в
закордонних програмних продуктах, не повною мірою сумісні з українською
(російською) мовою і тому програми розпізнавання мови, побудовані на їхній
основі, не дозволяють домогтися задовільної якості розпізнавання. Наприклад,
спроби були зроблені російськими компаніями Voice Lock та White Group та їх
системою диктовки „ГОРЫНЫЧ”, що згодом отримала назву „КОМБАТ”,
засновувались на ядрі американської „Dragon Dictate” і не отримали поширення
через низьку якість розпізнавання.
Отже задача розпізнавання злитого мовлення для мов слов’янської групи ще
не вирішена і, на основі аналізу існуючого програмного забезпечення в цій області,
найближчим часом в повній мірі вирішена не буде, тобто є актуальною.
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Табл. 1.

Білокінь Д.В. (ВІТІ НТУУ „КПІ”)
ОЦІНКА ДОВГОВІЧНОСТІ ОПТИЧНИХ КАБЕЛІВ
Технологія
оптоволоконного
середовища передачі є
найбільш
перспективною, і вимірювання в цій області найбільш важливі.
Комплекс вимірювань виконується в процесі будівництва і технічної
експлуатації волоконно-оптичних ліній зв’язку локальних і корпоративних
мереж і призначений для визначення стану кабельної системи та якості
функціонування оптичних приймально-передавальногоактивного обладнання,
для попередження пошкоджень і накопичення статистичних даних,
використовують при розробці заходів щодо підвищення надійності зв’язку.
Відповідно до класифікації, прийнятої в теорії надійності, оптичний кабель
(ОК) – об’єкт конкретного призначення виду в процесі експлуатації може
перебувати більш ніж в двох станах: працездатному, непрацездатному і частково
працездатному (при часткових відмовах), безперервного тривалого
застосування, відновлюваний (протягом терміну служби), обслуговуваний,
старіючий.
Одним з аспектів ідентифікації ОК як об’єкта визначення надійності є
встановлення наступної властивості: веде чи ні до катастрофічних наслідків
перехід об’єкта в граничний стан.
З цією властивістю пов’язаний вибір показника довговічності: середнього
або гамма-відсоткового терміну служби.
Критерієм властивості „не веде до катастрофічних наслідків” служить
перехід в граничний стан без небезпеки для життя і здоров’я людей, при
незначних або помірних економічних втратах.
В цьому випадку оцінюється середній термін служби. Коли перехід в
граничний
стан
супроводжується
катастрофічними
наслідками,
то
використовується гамма-відсотковий термін служби.
Основу конструкції ОК складають пластмаси, які з часом піддаються
процесу старіння, при цьому пластмаси повільно втрачають зі свого об’єму
конградієнти, що випаровуються: полівінілхлорид – пластифікатори,
поліетилен – антиоксиданти.
Одночасно із зміною маси в результаті випаровування пластифікатора або
антиоксиданту змінюються: електропровідність, тангенс кута діелектричних
втрат, електрична міцність, відносне подовження при розриві, деформація і
швидкість деформації пластмас, температура перетворення в скло.
Ці фізичні характеристики також можна використовувати при визначенні
показників довговічності, наприклад, терміну служби, що залишився.
Основним показником довговічності ОК , що визначається і гарантується в
процесі виробництва, є термін служби. Його значення, наприклад 25 років,
задається в процесі розробки конструкції ОК і забезпечується вибором матеріалу
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відповідної довговічності і підтверджується прискореними температурними
випробуваннями відповідної тривалості.
Основною причиною старіння оптичного волокна (ОВ) є корозія –
руйнування волокна при дії на нього механічної напруги і вологи.
Реальна міцність ОВ на 2 – 3 порядки менше теоретичної. Основний вплив
на міцність ОВ роблять мікротріщини на його поверхні, що утворюються в
процесі витягу.
Непряма оцінка залишкового терміну служби ОВ може бути отримана
шляхом багаторазового послідовного виміру його затухання. Якщо вимірюване
значення стало більше, то можливо, що мікротріщина досягла серцевини ОВ і
незабаром станеться його руйнування.
Термін служби ОВ тим більше, чим менші механічні навантаження вони
випробовують в процесі експлуатації.
Знаючи залишковий термін експлуатації ОК, можна визначити оптимальні
терміни капітального ремонту і реконструкції лінійних кабельних споруд
волоконно-оптичних ліній передачі.
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Благодир О.А. (ВIТІ НТУУ „КПІ”)
Помін А.Г. (ВIТІ НТУУ „КПІ”)
АНАЛІЗ ПЕРЕВАГ ВОЛОКОННО-ОПТИЧНИХ
СИСТЕМ ПЕРЕДАЧІ НА МЕРЕЖАХ ЗВ’ЯЗКУ
СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
ВОЛЗ розв’язують проблеми по безперервності і своєчасності бойового
управління та відкривають перспективи по покращенню оперативно-технічних
характеристик системи військового зв’язку в цілому.
Перевагами волоконно-оптичних систем передачі є:
1. Широка смуга пропускання.
Широка смуга пропускання оптичних систем обумовлює більш високу
швидкість передачі, а це в свою чергу більшу кількість звукових каналів ТЧ або
каналів передачі даних (ОЦК). При використанні ВОСП на мережах спеціального
призначення можна буде організувати велику кількість каналів ТЧ та каналів
передачі даних.
2. Низькі втрати.
3. Нечутливість до електромагнітних полів.
На відміну від мідних кабелів, оптоволокно не випромінює та не приймає
електромагнітні хвилі. Тому оптичні волокна є ідеальним середовищем для передачі
сигналу без спотворень.
4. Мала вага.
Оптичне волокно важить значно менше мідного провідника. Волоконнооптичний кабель цієї ж інформаційної ємності, що й мідний, важить набагато
менше, оскільки останній потребує більшої кількості ліній.
5. Малий розмір.
Оптичний кабель менший за розміром, ніж його мідний аналог. Крім того,
дуже часто одне оптичне волокно може замінити декілька мідних провідників.
6. Безпечність.
Волокно є діелектриком і не проводить електричний струм. Його
використання безпечне з точки зору іскро- та пожежної безпеки. Більш того,
волокно не притягує блискавку.
7. Таємність.
Оптичне волокно є безпечним середовищем для передачі інформації. Воно не
випромінює хвилі, які можуть бути отримані близько розташованою антеною,
Системи моніторингу (безперервного контролю) цілісності оптичної лінії зв’язку,
що використовують властивості високої чутливості волокна, можуть миттєво
відключити канал зв’язку, що „взламується” та подати сигнал тривоги. Сенсорні
системи, що використовують інтерференційні ефекти світлових сигналів (як по
різних волокнах, так і різної поляризації) мають дуже високу чутливість до
коливань та невеликих перепадів тиску.
8. Економічність ВОК.
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У теперішній час вартість волокна, по відношенню до мідної пари,
співвідноситься як 2 : 5, при цьому ВОК дозволяє передавати сигнали на значно
більші відстані без ретрансляції.
9. Тривалий термін експлуатації.
З часом у оптичному волокні відбувається явище деградації, тобто загасання в
прокладеному кабелі поступово збільшується. Але завдяки бездоганності сучасних
технологій виробництва волокон, цей процес значно сповільнений, і термін служби
ВОК складає приблизно 25 років. За цей час може змінитися декілька поколінь та
стандартів приймально-передавальних систем.
10. Низький рівень шуму.
Низький рівень шуму в волоконно-оптичному кабелі дозволяє збільшити
смугу пропускання, шляхом передачі різної модуляції сигналів з малою
збитковістю коду.
11. Гальванічна розв’язка елементів мережі.
Дана перевага оптичного волокна полягає в його ізолюючій властивості.
Волокно допомагає уникнути електричних „земельних” петель, які можуть
виникати, коли два мережних пристрої неізольованої обчислювальної мережі,
зв’язані мідним кабелем, мають заземлення в різних точках будівлі, наприклад на
різних поверхах. При цьому може виникнути велика різниця потенціалів, яка
спроможна нанести збитків мережному обладнанню. Для волокна цієї проблеми
просто не існує.
12. Віддалене електроживлення.
В деяких випадках необхідне віддалене електроживлення вузла
інформаційної мережі. Оптичне волокно не може виконувати функції силового
кабелю. Однак в цих випадках можна використовувати змішаний кабель, коли
разом з оптичними волокнами кабель оснащується мідним струмоведучим
елементом. Такий кабель знайшов досить широке використання.
Не дивлячись на суттєві переваги перед іншими способами передачі
інформації, ВОСП мають також і недоліки, пов’язані, головним чином, з
високою вартістю монтажного обладнання та надійністю лазерних джерел
випромінювання. Деякі з цих недоліків будуть з часом усунені з приходом
нових технологій в ВОСП.
Сучасні технології високошвидкісної передачі ґрунтуються, в першу чергу,
на використанні оптоволоконних середовищ, які в теперішній час забезпечують
максимально можливу пропускну спроможність. Саме тому технологія
оптоволоконних середовищ передачі продовжує швидко розвиватись в усьому
світі, в тому числі і в нашій країні.
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к.т.н. Богданов В.В. (ВІТІ НТУУ „КПІ”)
Маковецький О.М. (ВІТІ НТУУ „КПІ”)
ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РЕАЛІЗАЦІЇ КРИПТОГРАФІЧНОГО
ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ В ІНФОРМАЦІЙНОТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ
Захист інформації в сучасних умовах стає все більш складною проблемою,
що обумовлено цілим рядом обставин і причин.
По-перше, значним розповсюдженням телекомунікаційних систем і
комп’ютерних мереж, зокрема мережі Internet, по яких передаються великі
обсяги конфіденційної інформації державного, військового, комерційного та
приватного характеру.
По-друге, широким розповсюдженням засобів і методів несанкціонованого
і негласного здобуття інформації з використання як природних, так і штучних
каналів витоку інформації.
По-третє, появою нових потужних комп’ютерів, технологій мережевих і
нейронних обчислювань, які дають можливість дискредитації і компрометації
захищеної інформації. Одним з найважливіших технічних аспектів безпеки
інформаційно-комунікаційних систем і мереж, наряду з радіоелектронним
захистом і застосуванням захищених інформаційних технологій є
криптографічний захист інформації. Основними напрямами реалізації
криптографічного захисту інформації є наступні:
передача великих обсягів конфіденційної інформації від віддалених
абонентів;
забезпечення цілісності повідомлень, що передаються між абонентами
різних рівнів впорядкованості;
збереження інформації (документів) на носіях в зашифрованому вигляді;
управління ключами з можливістю впровадження окремих елементів
інфраструктури відкритих ключів;
вдосконалення алгоритмів апаратного шифрування і впровадження засобів
програмного
шифрування
з
можливістю
використання
сучасних
засобів зв’язку;
дослідження статистичної безпеки криптографічних алгоритмів в сучасних
і перспективних криптографічних системах. Проблема шифрування «великих»
повідомлень і потоків даних виникла відносно недавно через появу засобів і
мереж, що забезпечують високу пропускну здатність інформації, яка
передається. Особливої актуальності ця проблема набула в теперішній час з
появою сучасних інформаційно-комунікаційних технологій (факсимільний,
відео і мовний зв’язок, системи відео конференцій), що вимагають передачі
суттєво більших обсягів інформації в режимі реального часу і в багатьох
випадках – конфіденційності.
Серед можливих напрямів вирішення цієї проблеми можна
назвати наступні:
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впровадження сучасних алгоритмів автоматизації обробки і розпізнавання
інформації (від FormReader до нейронних і генетичних алгоритмів),
представленої в різних формах;
використання шифруючих ЕОМ, ЕОМ з нульовою зоною, приладів типу
PRAGMA, пристроїв сполуки апаратних засобів шифрування з програмними
ЕОМ тощо;
застосування стеганографічних методів захисту при передачі зображень,
мовних повідомлень і текстової інформації;
використання гібридних технологій шифрування, що поєднують
можливості і переваги потокового і блочного шифрування;
дослідження можливостей впровадження в криптографічні системи кращих
світових алгоритмів потокового і блочного шифрування.
Наступне актуальне питання, яке безпосередньо пов’язано з передачею
великих об’ємів інформації, є забезпечення їхньої цілісності. Одним із основних
криптографічних механізмів контролю цілісності повідомлень, які передаються,
є електронний цифровий підпис (ЕЦП). Як відомо, в Україні прийнятий
стандарт ЕЦП ДСТУ-4145-2002, що реалізується у групі точок еліптичних
кривих. Крім того, у відповідних державних і комерційних структурах
використовується російський стандарт цифрового підпису ГОСТ Р 34.10-94, що
використовує
хеш-функцію,
відповідно
до
стандарту
ГОСТ Р 34.11-94.
В теперішній час проблема впровадження стандарту ЕПЦ ДСТУ-4145-2002
в криптографічні системи має два аспекти:
розробка програмних і апаратних засобів, що реалізують алгоритм ЕЦП;
розробка методики застосування алгоритму ЕЦП в практичній діяльності.
Крім вибору належної для ІТС криптографічної системи (криптографічного
алгоритму) одночасно постає задача надійного керування ключовою
інформацією. Захищений обмін повідомленнями, надійна їх ідентифікація,
цілісність і конфіденційність базуються на створенні в ІТС спеціальної
інфраструктури керування ключами – набором служб безпеки, центрів
сертифікацій й інших реєстраційних центрів, що виконують вищеназвані
функції щодо виготовлення, видачі, відновлення, скасування і поширення
ключів. Цілком зрозуміло, що процес створення інфраструктури відкритих
ключів з забезпеченням їх суворої автентифікації та сертифікації є достатньо
складним і вимагає великих витрат. В той же час окремі складові цієї технології
для
окремих
абонентів
можуть
бути
відпрацьовані
вже
найближчим часом.
Слід відмітити, що серед можливих потенційних причин ненадійності
криптографічних систем особливої уваги заслуговують неправильне
застосування криптографічних алгоритмів і людинний фактор. Непрофесійні дії
користувачів зводять нанівець самий стійкий алгоритм і саму коректну його
реалізацію. Ці фактори слід ураховувати в навчальному процесі і при
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впровадженні криптографічного
телекомунікаційних системах.
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Паламарчук Н.А. (ВІТІ НТУУ „КПІ”)
СУЧАСНІ СТАНДАРТИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ:
АНАЛІЗ, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ
При проектуванні захищених інформаційно-телекомунікаційних систем
важливо чітко уявляти, яким вимогам вони повинні задовольняти, перелік
основних показників якості, методику контролю і оцінки їх ефективності. На
сьогодні ця задача значною мірою вирішується за допомогою спеціально
розроблених для цього нормативних документів, які отримали назву стандартів
інформаційної безпеки (СІБ). Відповідно до стандартів захищеною вважається
система обробки інформації, що відповідає встановленим в них вимогам
і гарантіям.
До нового покоління СІБ, що присвячені практичним питанням
забезпечення інформаційної безпеки комп’ютерних систем відносяться
міжнародні стандарти оцінки і керування інформаційною безпекою ISO/IEC
27001:2005 (ISO 27001), ISO 15408, ISO 17799, національні стандарти BSI
(Німеччина), NIST 800-30 (США) та стандарт аудиту інформаційної безпеки
COBIT 3rd Edition. Названі стандарти отримали широке розповсюдження в
Україні і послужили поштовхом для створення національних нормативних
документів в галузі захисту інформації НД ТЗІ 2.5-004-99, НД ТЗІ 2.5-005-99.
Виходячи з цього, виникає необхідність проведення загального огляду основних
стандартів в галузі захисту інформації, визначення проблемних питань і
перспектив їх подальшого практичного застосування.
Найкращим в світовій практиці управління інформаційною безпекою
визнаний міжнародний стандарт ISO 27001. Він встановлює вимоги до системи
менеджменту інформаційної безпеки (СМІБ) і використовується для
демонстрації здатності організації захищати свої інформаційні ресурси.
Основна мета СМІБ – захист інформаційних активів організації
від ризиків. Менеджмент інформаційної безпеки – частина загальної системи
менеджменту (управління), метою якого є забезпечення конфіденційності,
цілісності та доступності інформаційних активів (документів, носіїв, додатків,
інформаційних систем, знань персоналу тощо). Це безперервний процес
реалізації політики безпеки організації на постійній основі, а також її постійного
обновлення. Стандарт відрізняється логічним та зрозумілим викладом.
Стандарт ISO 15408 „Загальні критерії безпеки інформаційних технологій”
передбачає наявність двох типів вимог безпеки – функціональних і
гарантованості. Функціональні вимоги відносяться до сервісів безпеки, таких як
ідентифікація, автентифікація, керування доступом, аудит тощо. Вимоги
гарантій безпеки відносяться до технології розробки, тестуванню, постачанню,
супроводу, експлуатаційній документації, аналізу уразливостей.
Міжнародний стандарт ISO 17799 „Керування інформаційною безпекою –
Інформаційні технології” розроблений з врахуванням вимог до організації
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режиму інформаційної безпеки. В процесі впровадження стандарту створюється
так звана система менеджменту інформаційної безпеки, що дозволяє не тільки
забезпечити надійний захист інформації, але також організувати ефективний
доступ до даних та нормальну роботу з ними. З метою зручності користування
застосовано підхід, при якому стандарт використовується як деяке „меню”,
з якого слід вибрати елементи, які можна застосувати для конкретних умов.
Цей вибір здійснюється на основі оцінки ризику та ретельно обгрунтовується.
Німецький стандарт BSI (IT Baseline) „Керівництво по захисту інформаційних
технологій для базового рівня захищеності” представляє собою гіпертекстовий
довідник загальним обсягом біля 4 Мб. Суттєвою перевагою стандарту є
гіпертекстова структура, яка дозволяє оперативно вносити зміни до нього і
здійснювати корекцію зв’язків відповідних компонент.
На відміну від BSI стандарт США NIST 800-30 (National Instution Standart)
головну увагу приділяє питанням управління інформаційними ризиками на всіх
стадіях життєвого циклу інформаційної технології. Для оцінки ризиків
використовуються табличні, якісні або кількісні методики. Вважається, що
система управління ризиками повинна мінімізувати можливі негативні наслідки
застосування інформаційної технології і забезпечити надійне виконання
поставлених завдань.
Одним з найбільш актуальних і перспективних напрямів стратегічного
і оперативного менеджменту інформаційної безпеки в теперішній час є
аудит інформаційних систем. Найбільш відкритою є концепція, що
викладена в стандарті COBIT 3rd Edition – Conrol Objectives for Information and
related Technology (контрольні об’єкти інформаційної технології). Він
характеризується широким діапазоном вирішуємих задач, має відносно
невеликий обсяг, дозволяє вирішувати не тільки задачі аудита, а і проектування
систем з майже ідеальними характеристиками.
В НД ТЗІ 2.5-005-99 запропоновано використання в комп’ютерних
системах функціональних профілів захищеності, до яких включений перелік
мінімально необхідних рівнів послуг. В теперішній час на російському ринку
широке розповсюдження отримав типовий пакет програмних засобів
„АванГард”, в якому пропонується використання профілів захисту для окремих
компонентів системи відповідно до прийнятого ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408-2002.
Як слідує з приведеного огляду проблемними питаннями практичного
застосування стандартів є визначення профілів захисту, складання повного
переліку загроз і відповідних ймовірностей їх реалізації, оцінка ризиків.
Отже, більшість існуючих стандартів інформаційної безпеки включає
велику кількість довідкових і методичних матеріалів, що, незважаючи на їх
переваги, ускладнює їх використання. Тому питання ефективної реалізації будьякого стандарту невід’ємно від його інструментальних можливостей, що
дозволяють автоматизувати роботу, забезпечити гнучкість і адаптивність
застосування різноманітних „паперових” методик.
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Богуш К.Ю. (ІСЗЗІ НТУУ „КПІ”)
ВЕЙВЛЕТ-ПЕРЕТВОРЕННЯ ДЛЯ РОЗПІЗНАВАННЯ
МОВНИХ СИГНАЛІВ
Розробка перетворень Фур’є зіграла величезну роль у появі й розвитку ряду
нових галузей науки. Перетворення Фур’є стали класичним методом обробки
сигналів. Однак, з позиції точного подання довільних сигналів і функцій
перетворення Фур’є має ряд недоліків.
Порівняно новий напрямок в обробці сигналів – вейвлети. Вейвлети – це
узагальнена назва тимчасових функцій, що мають вид хвильових пакетів тої чи
іншої форми, локалізованих по осі незалежній змінної (t або x), і здатних до
зсуву по ній і масштабуванню (стиску/розтяганню). По суті, вейвлети – це новий
базис наближення функцій і сигналів довільної форми. Вейвлети
характеризуються наступними принципово важливими властивостями:
– мають вигляд коротких, локалізованих у часі (або в просторі), хвильових пакетів з нульовим значенням інтеграла;
– мають можливість зсуву за часом;
– здатні до масштабування (стиску/розтяганню);
– мають обмежений (або локальний) частотний спектр.
Мовний сигнал є прикладом нестаціонарного процесу, у якому
інформативним є сам факт зміни його частотно-часових характеристик. Для
аналізу таких процесів краще використовувати базисні функції, що володіють
властивостями частотно-часової локалізації.
Завдяки відображенню локальних особливостей сигналів, принципово
відсутньому в рядах Фур’є, і множині видів, вейвлети знайшли практичне
застосування для аналізу тонких особливостей складних сигналів. Однак
вейвлет-перетворення в розумінні, на жаль, істотно складніше.
Вейвлет-спектрограми є найважливішим продуктом вейвлет-аналізу
сигналів і бажаним доповненням до звичайних спектрограм на основі віконного
перетворення Фур’є. Вейвлет-спектрограми сигналів часом виділяють такі
особливості сигналів, які просто непомітні на графіках сигналів і на Фур’єспектрограмах.
Ці спектрограми представляють значення коефіцієнтів вейвлетів у площині
масштаб (номери коефіцієнтів) – час. Знизу вейвлет-спектрограми розташовані
коефіцієнти з малими номерами, що дають детальну картину сигналу, а зверху –
з більшими номерами, що дають огрублену картину сигналу. При цьому
значення коефіцієнтів визначають колір відповідної (зазвичай досить малої)
області спектрограми.
Чистим гармонійним сигналам відповідають яскраві горизонтальні смуги,
де модуль деякого коефіцієнта вейвлету великий. Локальним особливостям
(порушенням гладкості) відповідають вертикальні смуги, що виходять із точки,
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де перебуває особливість. Пікам сигналів відповідає згущення світлих областей
вейвлет-спектрограм, а впадинам – згущення темних областей
Як приклад, на рис. 1 наведено графік тестового сигналу у вигляді
синусоїди із двома розривами по вертикалі та його вейвлет-спектрограма, на
якій чітко видно наявність розривів. На рис. 2 наведено графік реального
звукового сигналу (звук „О”) з вибіркою в 500 відліків та його вейвлетспектрограма, на якій добре виділяються частотні компоненти звукового
сигналу, що мають різні частоти. Так у нижній частині чітко помітні часті зміни
яскравості спектрограми, що вказують на наявність періодичних
високочастотних компонентів, тоді як у верхній частині помітні зміни
яскравості менш часті, що відповідають більш низькочастотним компонентам.
Чим різкіше виражена особливість сигналу, тим сильніше вона виділяється
на спектрограмі. Вейвлет-спектрограми чітко виділяють такі особливості
сигналу, як невеликі розриви, зміна знаків першої й другої похідних та ін.
Вейвлет-аналіз сигналів відкриває принципово нові можливості в
детальному аналізі тонких особливостей сигналів. Це особливо важливо для
мовних сигналів, де саме такі особливості визначають якість їхнього
розпізнавання. В системах розпізнавання мови вейвлети можуть бути
застосовані для виявлення характерних рис сигналів мало помітних на часових
залежностях сигналів і на їхніх спектрах Фур’є та підвищення вірогідності
розпізнавання.
Sound signal

d2

Test signal

Amplitude

Amplitude
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n (samples)

n (samples)

РиhA

Рис. 2. Часова- та вейвлет-спектрограми мовного сигналу
(звук «О»)
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Боднар В.В. (ВІТІ НТУУ „КПІ”)
к.т.н. Голь В.Д. (ВІТІ НТУУ „КПІ”)
МЕТОДИ РОЗРАХУНКУ ЖИВУЧОСТІ
ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ МЕРЕЖ
Характеристиками телекомунікаційних мереж є: пропускна здатність,
надійність, живучість, виконане навантаження.
Живучість відграє важливу роль для всіх видів мереж, а особливо для
мереж спеціального призначення, так як більшість часу вони знаходяться під
агресивним впливом противника та природо-кліматичних умов.
Живучість – властивість мережі забезпечувати з’єднання та передачу
повідомлень між включеними в неї джерелами та споживачами інформації при
виході зі строю (в умовах зовнішнього агресивного впливу) її елементів або
ділянок без нормування якості обслуговування.
Показником живучості телекомунікаційної мережі є імовірність збереження
хоч би одного шляху встановлення з’єднання і передачу повідомлень які
забезпечуються цією мережею напрямів зв’язку.
Існують такі методи розрахунку показників живучості мережі зв’язку:
метод повного перебору;
метод Шеннона-Мура, або метод розкладання;
метод по сукупності шляхів або перерізів;
метод двосторонньої оцінки;
метод статистичної оцінки.
Найбільш точний з усіх методів є метод повного перебору, але він дуже
трудомісткий, має високу обчислювальну складність і потребує багато часу на
розрахунок. Метод Шеннона-Мура має меншу обчислювальну складність ніж
метод повного перебору, але все ж таки недопустимий для розрахунку
живучості реальних мереж, оскільки практично не підлягає автоматизації.
Метод двосторонньої оцінки для розгалужених телекомунікаційної мережі
дозволяє значно скоротити обчислювальну складність розрахунків в порівнянні
з методом повного перебору. При цьому метод гарантує будь-який заданий
рівень точності оцінки ймовірності зв’язності мережі.
Проведені
на
електронно-обчислювальній
техніці
випробування
конкретних мереж по методу повного перебору та методу статистичної оцінки
показали,
що
результати
випробувань
відповідають
приведеним
теоретичним оцінкам. Оцінивши всі методи розрахунку живучості
телекомунікаційної мережі можна показати, що з точки зору військового
призначення, де головним фактором є час, швидкість розрахунку (при заданих
обмеженнях по точності), отже найефективнішім є метод статистичної оцінки.
Він забезпечує необхідний рівень точності результатів за менший час порівняно
з усіма іншими методами. Крім того існує можливість його автоматизації, що
дозволить додатково скоротити час потрібний для проведення розрахунків.

Божко В.І. (ВІТІ НТУУ „КПІ”)
МОДЕЛЬ ОЦІНКИ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ АРХІТЕКТУРИ
ФРАГМЕНТУ ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ
СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
Пропонується модель оцінки функціональної безпеки архітектури
фрагмента інформаційно-телекомунікаційної системи спеціального призначення
(ІТС СП), що включає програмно-інформаційне забезпечення й апаратну
платформу відповідної конфігурації.
ІТС СП є технологічною основою керування країною в особливий період, її
збройними силами й військовими формуваннями. ІТС СП – складна розподілена
в просторі технічна система, що представляє собою функціонально зв’язану
сукупність програмно – апаратних засобів обробки інформації, надання
телекомунікаційних послуг гарантованої якості. ІТС СП включає інформаційну,
телекомунікаційну складову, а також підсистему керування.
Для проведення оцінки функціональної безпеки архітектури фрагменту ІТС
СП виділені такі її основні архітектурні елементи: сервер, клієнт,
маршрутизатор с відповідним спеціальним програмним забезпеченням.
Проведена класифікація основних видів можливих відмов системи
функціональної безпеки ІТС СП. Приведена графічна модель фрагменту ІТС
СП, що відображує можливі сценарії її функціонування.
Запропонована модель оцінки функціональної безпеки архітектури
фрагменту ІТС СП дозволяє одержати значення показників функціональної
безпеки, під якими маються на увазі ймовірності переходу фрагмента ІТС СП у
визначені стани, а також інтенсивності цих переходів. Структурні стани
окремих архітектурних елементів ІТС СП визначаються виходячи з
інваріантності функціонування й характеристик елементів. Визначення
структурних станів елементів програмної підсистеми фрагмента ІТС СП
доцільно
проводити
у
відповідності
з
принципами
компонентного програмування.
Слід зазначити, що пропонована модель дозволяє, при необхідності, без
яких-небудь припущень про закони розподілу випадкових величин одержати
значення показників функціональної безпеки. Замість функцій розподілу,
виражених в аналітичному виді, можна користуватися їхніми статистичними
еквівалентами, знайденими експериментально, що представляється особливо
корисним при проведенні розрахунку показників фрагментів функціональної
безпеки ІТС СП, що перебуває в дослідній експлуатації.
Деталізація методики може бути спрямована в напрямку урахування клієнтсерверної архітектури програмних додатків ІТС СП. Для аналізу функціональної
безпеки клієнт-серверних додатків ІТС СП можливе застосування аналітичних
виражень з методології формального аналізу програмного забезпечення на
різних етапах його життєвого циклу.
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Борисов І. В. (ВІТІ НТУУ „КПІ”)
Макарчук О.М. (ВІТІ НТУУ „КПІ”)
ВИБІР ПАРАМЕТРІВ СИГНАЛІВ З БАГАТЬМА
НЕСУЧИМИ ЧАСТОТАМИ
Основною проблемою теорії зв’язку є пошук методів передачі і приймання
сигналів, які забезпечують малі втрати інформації, закладеної в повідомленні, і
максимально можливу швидкість передачі при мінімальній вартості системи
зв’язку. На практиці кожна з цих вимог вирішується за рахунок інших. Найбільш
перспективними є системи передачі інформації, що дозволяють знайти
квазіоптимальне рішення сукупності вказаних завдань і базуються на методах
цифрової обробки сигналів.
Одним з часто використовуваних і перспективних методів цифрової обробки
сигналів є модуляція з багатьма несучими (МБН), заснована на дискретному
перетворенні Фурье (ДПФ). Системи зв’язку з МБН використовуються у
високошвидкісних цифрових лініях зв’язку, в бездротових локальних мережах, для
передачі даних в діапазоні НВЧ, а також для зв’язку з рухомими об’єктами. Одним
з напрямів розвитку таких систем є розробка і реалізація алгоритмів формування і
обробки сигналів з МБН, які для підвищення завадостійкості модемів при роботі в
умовах каналу зв’язку із змінними параметрами враховують безліч факторів. В
роботі при дослідженні завадостійкості модемів сигналів з МБН розглядалися
основні причини порушення ортогональності піднесучих: частотне розстроювання
між несучими в передавачі і приймачі, розстроювання частоти дискретизації
приймально-передавальної апаратури.
Запропонована процедура вибору параметрів модему сигналу МБН.
Початковими даними для процедури є смуга частот каналу зв’язку (КЗ), технічна
швидкість передачі інформації і параметри КЗ. В результаті застосування цієї
процедури можна одержати квазіоптимальний сигнал з МБН, що забезпечує
компроміс
між
швидкістю
передачі,
достовірністю
приймання
і
енергетичними витратами. Для вирішення завдання визначення параметрів КЗ був
розроблений алгоритм оцінювання їх, в якому застосований спосіб оцінювання,
заснований на сумісному використанні пілот-сигналів і відліків цифрової
послідовності. Для адекватного реагування на різку зміну стану каналу зв’язку і
зменшення впливу адитивного шуму на точність ітераційних процедур
рекурентного алгоритму найменших квадратів запропоновано через певний період
регулярно посилати пілот-сигнали з метою перенавчання еквалайзера.
Результати моделювання підтверджують теоретичні висновки: розроблений
алгоритм має підвищену завадостійкість і забезпечує мінімальну ймовірність
помилки на символ в порівнянні з досліджуваними аналогами в
багатопроменевому каналі зв’язку, як з повільними, так і з швидкими
завмираннями. Виграш у відношенні сигнал/шум по відношенню до найближчого
за якістю аналога – модему з еквалайзером по пілот-сигналах – досягає до 6 дБ
залежно від стану каналу зв’язку.
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д. т. н. Боровик О. В. (НАДПСУ)
Березенський О. І. (НАДПСУ)
ОЦІНКА РІВНЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СЛУЖБОВОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ОХОРОНИ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ ДЛЯ
ПОДАЛЬШОГО ВИКОРИСТАННЯ В СИСТЕМАХ ПІДТРИМКИ
ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
Аналіз сучасної моделі охорони державного кордону вказує на те, що основні
базові елементи моделі покладені на складову інформаційного забезпечення
службової діяльності органів охорони державного кордону (ООДК). Ця система
створюється для отримання випереджувальної інформації про підготовку або ж
порушення законодавства з прикордонних питань з метою своєчасного
реагування на ці події і формується шляхом щоденної оперативно-службової
діяльності сил і засобів ООДК, а також допоміжних організацій і структур. А
отже, інформація, яка надходить в орган управління ООДК може бути достатньо
різноплановою, несистематизованою, може мати різний рівень достовірності тощо.
Для того ж, щоб її можна було враховувати для прийняття рішень з використанням
систем підтримки прийняття рішень необхідним є попереднє опрацювання цієї
інформації, встановлення рівня інформаційного забезпечення для ділянки
відповідальності ООДК.
Окремим аспектам визначених проблемних питань були присвячені роботи
ряду науковців. Однак їх особливістю є наявність такого рівня абстрагування, який
забезпечує певну складність практичного застосування результатів, і неочевидність
відповідності
математичних
моделей
реальним
процесам,
що досліджуються.
Зважаючи на це, авторами запропоновано підхід до вирішення завдання
щодо визначення рівня інформаційного забезпечення службової діяльності
ООДК, який, на їх думку, характеризується відсутністю вказаних недоліків.
Суть підходу полягає в наступному.
1. Для ефективної роботи органа управління ООДК вбачається за доцільне
класифікувати інформацію за інформаційними позиціями, які представляють
службовий інтерес для ООДК. Такі інформаційні позиції можуть стосуватися,
зокрема, наступного: часу перебування правопорушників у заданому районі;
місця знаходження району та його площі; кількості правопорушників;
оснащеності правопорушників (наявності у них різноманітних технічних
засобів); характеру дій правопорушників тощо. Таких інформаційних позицій
може бути n . Саме ця інформація впливатиме на рішення, яке
прийматиметься керівником.
2. За доцільне вбачається поділити ділянку відповідальності ООДК на
окремі сектори, які будуть елементарними з точки зору закріплення за ними
джерел інформації та однорідності характерних особливостей (рельєфу,
наявності рослинності, інфраструктури тощо). Якщо джерело інформації
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перебуває в зоні сектора, то цей сектор називатимемо персональним для цього
джерела інформації, або джерело інформації вважатимемо персоналізованим за
сектором. Припустимо, що на ділянці відповідальності ООДК є m
елементарних секторів.
3. Далі джерела інформації та інформаційні повідомлення типізуються.
Позначення D j k визначає s -те джерело j -го типу, яке персоналізоване за k -м
сектором. Йому за встановленою ознакою присвоється числове значення.
Позначення (ir ) визначає інформаційне повідомлення стосовно i -ї
інформаційної позиції, яка стосується r -го сектора. Інформаційні повідомлення
(ir ) , які формуються джерелами інформації D j k , мають свої вагові коефіцієнти
K (ir ) , які визначають достовірність відносно об’єктивної реальності кінцевого
s

s

js k

результату. Існує можливість числової оцінки цих коефіцієнтів.
4. Знання параметрів D (ir ) і K (ir ) дозволяє здійснити розрахунок величини
js k

js k

інформаційного забезпечення службової діяльності ООДК по i -й інформаційній
позиції для r -го сектора:
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А далі величину інформаційного забезпечення по i -й інформаційній позиції
для r -го сектора, яка формується всіма типами джерел інформації,
пропонується знаходити за формулою
l
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.
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____

Сукупність значень величин E (ir ) "r : r = 1, m інформаційного забезпечення
по i -й інформаційній позиції називатимемо інформаційним полем i -ї
інформаційної позиції.
Для ділянки відповідальності ООДК є n інформаційних полів. Тому в разі
необхідності можна побудувати узагальнене єдине інформаційне поле для
ділянки відповідальності ООДК.
5. Побудова інформаційних полів i -х інформаційних позицій, або
загального інформаційного поля, а також їх подальше використання можуть
бути здійснені з урахуванням можливостей сучасних інформаційних технологій,
які на даний момент широко впроваджуються в діяльність прикордонного
відомства. Підходи до вирішення цього завдання опрацьовані і полягають у
використанні можливостей сучасних інформаційних технологій, зокрема
глобальних інформаційних систем.
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Бурба О.І. (в/ч А1906)
ФОРМУВАННЯ ПЛАНУ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ АСУ
Одним із основних і важливих результатів концептуального проектування
(КП) АСУ являється план реалізації концепції системи. Він дозволяє
обґрунтовано спрогнозувати строки створення системи, а також визначити
склад та зміст робіт по створенню АСУ.
Враховуючи значну неповноту початкової інформації на стадії КП, а також
наявність кількох можливих шляхів вирішення та необхідність вибору одного з
них, неможливість експериментальної перевірки запропонованих рішень і
точного передбачення їх наслідків, найбільш ефективними методами, які
можуть бути використані при створенні плану реалізації концепції АСУ,
є експертні.
Одним з найбільш ефективних методів проведення складних експертиз, що
використовуються при плануванні наукових та технічних робіт, необхідних при
створенні засобів АСУ та оцінці перспектив їхнього розвитку, на основі
експертних оцінок являється метод прогнозного графу (МПГ) В.М. Глушкова.
Сутність його полягає у колективному формуванні множини основних та
проміжних цілей, а також оцінці ймовірного часу їх досягнення. При цьому
експерту приходиться формувати плани досягнення основних цілей із
попередньо узгодженого переліку проміжних цілей і у випадку неузгодженості,
експерт уточнює свій прогноз на основі існуючих цілей. Характерною рисою
МПГ є те, що експертам пропонується оцінювати ймовірний час досягнення
цілей шляхом визначення точного і однозначного значення оцінки.
В доповіді пропонується більш конструктивний підхід, використовуючи
який експерти не колективно визначають перелік проміжних цілей і на основі
його елементів будують плани досягнення основних цілей, а самостійно
формують плани досягнення цих цілей. Окрім того, отримання експертних
оцінок полягає в тому, що експерти вказують не точкові оцінки ймовірного часу
досягнення цілей, а за допомогою нечітких значень на часовому інтервалі, що
більш властиво для логіки людини з нечіткими значеннями істинності.
В цілому запропонований в доповіді підхід може бути використаний в
якості методичної основи для створення методики формування плану реалізації
концепції АСУ. Використання цього підходу дозволяє більш обґрунтовано
вказати строки створення системи, а також визначити склад і зміст робіт по
створенню АСУ.

127

Василюк Ю.С. (ІСЗЗІ НТУУ „КПІ”)
МЕТОДИКА ЗАДАННЯ ЧИСЛА ТИПОВИХ ЕЛЕМЕНТІВ ЗАМІНИ ПРИ
КОМПОНУВАННІ ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ ЗВ’ЯЗКУ ЗГІДНО З
ВИМОГАМИ ДО РЕМОНТОПРИДАТНОСТІ
Методика призначена для наукового обґрунтування рекомендацій по
компонуванню перспективних зразків військової техніки зв’язку (ВТЗ) з метою
забезпечення заданого рівня ремонтопридатності при поточному ремонті
агрегатним методом в військових ремонтних органах (ВРО).
Суть методики заключається в визначенні кількості типових елементів
заміни (ТЕЗ) в конструкції ВТЗ, яка забезпечує задане значення середнього часу
відновлення (Тв) при обмеженнях на кваліфікацію спеціалістів і технологічне
оснащення ВРО, на основі комплексного використання всіх видів
надлишковості ВТЗ і отриманих нових аналітичних залежностей характеристик
діагностичного забезпечення (ДЗ) від керованих змінних.
Вихідні дані отримують із аналізу схем виробу, умов ремонту і
характеристик ВРО. Розглядається дворівнева система ремонту з локалізацією
дефектів за умовними алгоритмами мінімальної форми без врахування
організаційних втрат часу.
Математичний апарат методики оснований на використанні теорії
ймовірностей, дискретної математики і теорії дискретного пошуку при рішенні
задач: вибір варіанта ДЗ з врахуванням всіх видів надлишковості ВТЗ;
розрахунок характеристик ДЗ на всіх рівнях ремонту та визначення граничних
значень кількості ТЕЗ; обґрунтування кількості ТЕЗ згідно необхідного значення
Тв і формування рекомендацій по компонуванню ВТЗ.
Нові аналітичні залежності показників ДЗ від компонування ВТЗ
використані в алгоритмі реалізації методики, який формалізує процес
визначення кількості ТЕЗ. Застосування методики розглянуто на прикладі
компонування радіостанцій тактичної ланки управління п’ятого покоління. В
порівнянні з прототипами Р-168-5УТ(2)-25 і CNR-9000-NCW-3RD пропонується
варіант поділу радіостанції на конструктивні елементи, який забезпечує
аналогічні значення ймовірності правильної постановки діагнозу і Тв, але в
4…15 раз зменшує значення математичного сподівання відхилення діагнозу від
істинного при помилці ремонтника в оцінці результату виконання перевірки.
Наукова новизна методики заключається в комплексному використанні всіх
видів надлишковості ВТЗ при розробці ДЗ на основі використання нових
залежностей впливу компонування на показники ремонтопридатності,
збільшенні кількості оцінюваних показників ДЗ, обумовленого реалізацією
ремонту агрегатним методом в ВРО.
Методику доцільно використовувати в проектних організаціях при розробці
перспективних зразків ВТЗ. Отримані результати носять рекомендаційний
характер, оскільки при компонуванні крім вимог до ремонтопридатності ВТЗ
необхідно враховувати комплекс вимог до електромагнітної сумісності,
забезпечення теплових режимів і роботи в заданих кліматичних умовах при
припустимих механічних навантаженнях.
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Висоцька Т.М. (ВІТІ НТУУ „КПІ”)
Серих С.О. (ДУІКТ)
АНАЛІЗ СТРУКТУРИ СПЕКТРІВ СКЛАДОВИХ ФМ ШПС
ЗАВАДОЗАХИЩЕНИХ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ
Дослідження в області безпровідного зв’язку переконують, що мережі
нового покоління – NGN на основі мобільних систем радіозв’язку будуть
використовувати сигнали з розширеним спектром – складні сигнали (СС) з базою
Бс = ТсΔF >>1. Пристрої формування та обробки таких сигналів з використанням
передових цифрових технологій продовжують вдосконалення. При цьому одним
із
головних напрямків залишається
вибір оптимальної структури
використовуємих сигналів і алгоритмів їх формування.
В широкосмугових радіосистемах з підвищенними вимогами до
завадостійкості частіше знаходять застосування фазоманіпульовані сигнали (ФМ)
з прямим розширенням спектра або шумоподібні сигнали (ШПС). Комплексна
огинаюча таких ФМ ШПС представляє собою послідовність позитивних і
негативних відеоімпульсів, що чергуються за законом кодової послідовності А=(
a1a2…аn…aNэ), тобто амплітуд імпульсів значень 1 та (–1), що відповідає 0 і π ФМ
ШПС і позначається {an}Nэ.
Спектр ФМ ШПС (точніше спектр комплексної огинаючої) G(ω) – добуток
спектра імпульсу S0(ω) і спектра кодової послідовності H(ω). Нерівномірність
G ( w ) визначається спектром кодової послідовності, що залежить від вибору
структури {an}Nэ. При цьому число кодових послідовностей з гарними ВКФ і
АКФ в загальному ансамблі Q дуже мале, що не задовольняє вимозі до числа
одночасно працюючих в системі абонентів з індивідуальними ПСП. Для їх
збільшення необхідно збільшувати Бс, що в свою чергу обмежено ΔF, і надається
системі. Для простоти реалізації УО доцільно використовувати складні ФМ
ШПС і обробляти сигнал, поетапно накопичуючи несучі послідовності в СФ
першого щабля з числом елементів Nн і елементи модулюючої послідовності з Nм
на другому щаблі. При цьому Бс= Бн·Бм, а Тс=τэ·Nн·Nм. Ансамбль сигналів
складного ФМ ШПС також зростає пропорційно добутку Qн·Qм – ансамблів
М-послідовностей несучої і модулюючої ПСП відповідно.
Велика частина енергії складного сигналу Ес зосередженна в частотночасовому прямокутнику зі сторонами ΔF і τэ ´ Бс, відповідно може бути найдена
через квадрат модуля огинаючої, змінною структурою якого являється квадрат
модуля амплітудного спектра:
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Аналіз │Η(ω)│2 показує, що спалахи кодових послідовностей реальних ФМ
ШПС проявляються біля Бс – перша складова і для сигналів з ідеальною АКФ
без бокових піків не буде взагалі. Чим більший рівень бокових піків АКФ, тим
більше флуктуює амплітудний спектр і з більшою нерівномірністю розподілена
енергія ФМ ШПС. Наявність існуючих максимумів спектральної щільності
сигналу визначається значеннями наступних складових в формулі, які навіть при
приблизній рівності кількості (–1) і кількості 1 в {an}Nэ, досягають значення Бс/2 і
більше. Тому для використання в системах Q, які реалізуються, необхідний
додатковий підбір структур кодових послідовностей без узагальненої
опосередкованої оцінки їх ВКФ та АКФ, за реальними H(ω).
М-послідовності (Гоулда, Насами) найбільш рівномірні, особливо при
Nн≈Nм. Наявність максимумів в спектрах кодових послідовностей збільшує
імовірність постановки в них навмисних завад, що не бажано. Завада або завади в
максимумі або максимумах енергетичного спектра сигналу однозначно після
режекції завад зменшує енергію корисного сигналу, що призводить до
збільшення Рош – імовірності помилкового прийому сигналу, тобто
зниженню завадостійкості.
Функціонування системи в умовах дії завад (імпульсних або багаточастотних)
в загальному випадку навмисних потребує детального вибору структури H(ω)
для реалізації СС з рівномірним спектром.
Задача – виділення кодових послідовностей з загального Q, що мають
перевагу по ВКФ, для ФМ ШПС з більшого Бс при переборі і потактовому зсуві
М-послідовностей з більшим періодом ПСП.
Крім вибору структур {аi}Nн і {аj}Nм спектри кодових послідовностей
залежать і від Бн , Бм та їх відношення Бн /Бм при фіксованій ΔF.
Хоча найбільш переважними, з точки зору спрощення УО, слід вважати
такі, для яких – Бн /Бм ≈1, пошук оптимальної структури повинен проводитися
для будь-яких співвідношень баз з можливістю адаптації по завадозахисту при
зміні Бс.
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Волков О.В. (НЦЗІ ВІТІ НТУУ „КПІ”)
Мазниченко Ю.А. (НЦЗІ ВІТІ НТУУ „КПІ”)
Черкасова Ю.О. (НЦЗІ ВІТІ НТУУ „КПІ”)
ПОБУДОВА ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ ЗВ’ЯЗКУ НА ОСНОВІ
МОБІЛЬНИХ МЕРЕЖНИХ МОДУЛІВ
Територіальна мережа зв’язку (ТМЗ) призначена для забезпечення
телекомунікаційними послугами стаціонарних та мобільних абонентів на
локальній території при необхідності стислих термінів встановлення зв’язку і
складається із зон зв’язку, які розгортаються на основі мобільних мережних
модулів (МММ) з ретрансляторами. Модуль розміщується в контейнері з
повним комплексом апаратури для розгортання ліній зв’язку (прив’язки) і
забезпечення передачі мови і даних. За цільовим призначенням ТМЗ можуть
бути або автономними мережами абонентського зв’язку, або виконувати
допоміжні функції в інших мережах.
ТМЗ характеризуються: можливістю швидкої організації зв’язку і
конфігурації зони обслуговування на значних територіях; високою живучістю;
високою надійністю; можливістю створення системи у відносно
короткі терміни. Для забезпечення скритності зв’язку в ТМЗ використовуються:
режим псевдовипадкового перестроювання робочої частоти (ППРЧ),
застосування широкосмугових сигналів, маневр діапазонами частот, формою
діаграми спрямованості антен, структурою сигналу і потужністю
випромінювання по окремих напрямках зв’язку.
Використання МММ дозволяє: значно скоротити час розгортання і
встановлення зв’язку; оперативно здійснювати спряження ТМЗ з іншими
мережами зв’язку; забезпечити зв’язком мобільні об’єкти, для яких інші види,
окрім як стаціонарний і мобільний радіозв’язок, неприйнятні; нівелювати
жорсткі кліматичні й температурні обмеження, які можуть виникнути в умовах
їх експлуатації.
Практична реалізація прототипу мережного модуля здійснена в сумісній
розробці ТОВ ,,Телекарт-Прилад” (м. Одеса) і Наукового центру зв’язку та
інформатизації Збройних Сил України.
До складу модуля входять: радіорелейні станції Р-450; цифрова автоматична
комутаційна система К-201; комутатор А-101 і маршрутизатор А-201;
радіошлюз Р-126; цифровий кабельний модем М-201; переносні та перевізні
УКХ радіостанції; польові аналогові та цифрові телефонні апарати ТА-01 і ЦТА04. Апаратура зв’язку пройшла повний цикл випробувань і прийнята на
озброєння Збройних Сил України.
Таким чином, територіальні мережі зв’язку потенційно відповідають
вимогам, що пред’являються на цей час до мобільних систем зв’язку
військового і цивільного призначення, а застосування МММ дозволяє суттєво
скоротити кількість техніки зв’язку для розгортання мереж зв’язку.
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Поздняк В.П. (ХУПС)
ВИЗНАЧЕННЯ ЗАХИСНИХ ВІДНОШЕНЬ ДЛЯ ОЦІНКИ
ЕЛЕКТРОМАГНІТНОЇ СУМІСНОСТІ МОБІЛЬНИХ ЗАСОБІВ ЗВ’ЯЗКУ ТА
БОРТОВИХ РАДІОЕЛЕКТРОННИХ ЗАСОБІВ
З впровадженням новітніх телекомунікаційних технологій на території України
актуальною стає задача проведення досліджень щодо їх електромагнітної сумісності з
радіоелектронними засобами (РЕЗ) інших служб. На цей час ці дослідженні проводились
для радіомереж окремих стандартів та не носили систематичний характер. Але існують
задачі в рамках яких потрібно провести комплексний аналіз можливого впливу усіх РЕЗ
існуючих та перспективних телекомунікаційних технологій на окрему групу РЕЗ
спеціальних користувачів. Складність вирішення такої задачі полягає в різноманітності
радіоприймальних пристроїв спеціальних користувачів та радіопередавальних пристроїв
новітніх телекомунікаційних технологій.
Для проведення аналізу щодо електромагнітної сумісності РЕЗ потрібно знати
ключовий параметр – коефіцієнт захисту (захисне відношення) приймального пристрою
при впливі на його роботу конкретного джерела завади. Цей параметр можливо отримати
шляхом вимірювання із застосуванням зразків джерела та рецептора завади або їх
імітаторів. За умов відсутності обладнання для проведення вимірювань коефіцієнта
захисту було проведено інтерпретацію значень коефіцієнтів захисту, що виміряні або
відомі з інших джерел на нові пари потенційно несумісних РЕЗ. Для цього розроблена
відповідна методика. Згідно нової методики визначається залежність коефіцієнта захисту
від співвідношення ширини спектру перешкоди та ширини спектра корисного сигналу ΔfП
/Δfс за умови якщо відома хоча би одна точка. З аналізу результатів вимірювань
коефіцієнтів захисту різних вузькосмугових перешкод для деяких приймальних пристроїв
було визначено існування однакової залежності прирощення коефіцієнта захисту від
співвідношення ширини спектра перешкоди до ширини спектра корисного сигналу
ΔfП/Δfс. За результатами вимірювань була побудована нормована залежність припустимої
потужності перешкоди РП від співвідношення ширин спектрів перешкоди та корисного
сигналу ΔfП/Δfс. Нормування проведено на границі між вузькосмуговою та
широкосмуговою перешкодою. Через співвідношення потужності корисного сигналу РС
до потужності перешкоди РП визначається коефіцієнт захисту КЗ.
За цією методикою були визначені захисні відношення бортових РЕЗ, що
знаходиться на озброєнні Повітряних Сил Збройних Сил України, при впливі на їх роботу
мобільних засобів зв’язку, які використовуються на території України. На підставі
отриманих захисних відношень проведено дослідження щодо електромагнітної сумісності
потенційно несумісних РЕЗ та визначені на аеродромі місця де дозволено або заборонено
використання мобільних засобів зв’язку окремо для кожного стандарту, оператора,
частотного каналу. Виявлені потенційно вражені частотні канали авіаційного радіозв’язку.
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МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ ВАГОВИХ КОЕФІЦІЄНТІВ
У ЗАДАЧІ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИБОРУ СКЛАДУ
ВИМІРЮВАЛЬНИХ ЗАСОБІВ
Висока ціна створення та впровадження космічних інформаційних систем
спостереження земної поверхні вимагає зосереджування уваги на ефективності
їх застосування особливо на стадії експлуатації (виконання космічним апаратом
цільової задачі), що прямо залежить від своєчасного отримання споживачем
достовірних
відомостей
про
положення
космічного
апарата (КА) у просторі.
Основним наземним елементом, що виступає у якості джерела по
отриманню своєчасних високоточних відомостей про параметри руху
вітчизняних КА є наземні засоби вимірювань. Однак наявність позаштатних
ситуацій у процесі управління КА, що зумовлені відмовами штатного наземного
вимірювача, призводить до зниження оперативності набору поточних
навігаційних параметрів. У такому разі одним із можливих шляхів отримання у
стислі строки відомостей про параметри руху КА є використання додаткових
вимірювальних засобів іншого цільового призначення.
Особливість функціонування окремого вимірювального засобу поряд з
особливостями рішення задачі оперативного отримання параметрів руху КА за
даними траєкторних вимірювань, а також висока ціна створення складних
технічних систем вимагають проведення досліджень з метою визначення
раціонального складу вимірювальних засобів у створеній системі
траєкторних вимірювань.
Одним з необхідних етапів задачі раціонального вибору складу
вимірювальних засобів є підбір вагових коефіцієнтів часткових критеріїв. Для
визначення вагових коефіцієнтів пропонується застосування дуального підходу
суть якого полягає у ітераційному уточненні очікуваного рішення. При чому
початкова точка пошуку обирається як аксіоматично обґрунтоване рішення, що
є важливим фактором обумовлення ефективності застосування даного підходу.
Запропонований підхід було покладено в основу визначення параметрів
руху перспективних КА з цільової апаратурою високої розрізненності за
допомогою двох станцій надгоризонтного виявлення 5Н86 та двох квантовооптичних систем „Сажень-С”. Проведені випробування дали можливість
визначити склад вимірювачів з точки зору суперечності „вартість створення
системи - точність вимірювання параметрів руху КА”.
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Гахов С.О. (НАОУ)
УПРАВЛІННЯ ЗАХИЩЕНОЮ ІНФОРМАЦІЙНОЮ ВЗАЄМОДІЄЮ В
АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМАХ УПРАВЛІННЯ
ВІЙСЬКАМИ (СИЛАМИ)
Для Збройних Сил України визначальним є прийняття на озброєння базової
системи компонентів інформаційно-телекомунікаційної системи та системи
захисту інформації від несанкціонованого доступу (НСД), за допомогою яких
реалізовуються захищені системи зв’язку і автоматизації управління військами в
залежності від завдань, умов обстановки, складу сил та засобів угруповання
військ (сил) і т.ін.
Основою організації системи зв’язку та автоматизації управління військами
виступає ієрархія моделей: інформаційна модель системи управління
угруповання військ – модель системи зв’язку та автоматизації – модель системи
захисту інформації від НСД.
Роль і місце захищених АСУВ у сучасній збройній боротьбі вимагає
найвищого рівня гарантій безпеки як інформаційного ресурсу, так і системи в
цілому,
що
зумовлює
необхідність
застосування
методів
формального моделювання.
Відомо, що об’єкт управління визначає відповідний закон управління.
Система управління, яка реалізує закон управління, що не формалізується
апріорі, є результатом аналізу об’єкта управління. Відсутність формального
опису системи не дозволяє сформулювати вимоги до управління (визначити
критерій управління).
Аналіз моделей дозволяє встановити (формалізувати, оцінити) системні
властивості та визначити відповідний закон функціонування системи
(елементарної системи) та надалі реалізувати модель у середовище
функціонування, а також визначити умови забезпечення результативного
функціонування системи (задачі управляючої системи).
Таким чином, основою організації захищеної розподіленої інформаційної
взаємодії, яка забезпечує функціонування системи в реальному масштабі часу, є
забезпечення умов реалізації законів функціонування елементарних систем.
При функціонуванні АСУВ утворюються функціональні системи з
компонентів рівнів визначеної ієрархії, залучення яких до функціональної
системи визначається цілеспрямованим процесом її функціонування, тривалість
якого визначає час її існування та характеризується результатом.
Саме утворення функціональних систем визначає появу та прояв системних
властивостей. При цьому результат функціонування функціональної системи
через неоднорідність її (утворюючих) компонентів буде характеризуватися
сукупністю властивостей (як позитивних, так і негативних), які проявляються
(додаються, набуваються процесом) у процесі функціонування функціональної
системи.
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Захищеність системи (як відповідна якість системи) та інформації (як
відповідна якість процесу функціонування системи) є системними
(комплексними) властивостями та можуть бути оцінені непрямими методами,
наприклад, за допомогою векторів, які складаються із формалізованих із
застосуванням відношень типу коефіцієнта корисної дії основних властивостей
захищеності інформації і системи. Дані вектори можна розглядати як
формалізовані моделі якості захищеної системи і властивостей захищеності
інформації від НСД.
Математична формалізація властивостей, які характеризують захищеність
системи та інформації, допомагає визначити необхідний склад компонентів
захисту та функції, які повинні бути реалізовані з метою усунення вразливостей
системи та процесів її функціонування.
Аналіз моделей привів до такого важливого висновку: додавання
компонентів, які реалізують функції захисту, у систему призводить до
підвищення рівня системності як відсутності вразливостей.
Усунення вразливостей системи та процесів її функціонування (як ціль)
призведе до підвищення рівня системності і детермінованості АСУВ. І, навпаки,
підвищення рівня системності і детермінованості АСУВ приведе до підвищення
рівня захищеності системи і інформації від НСД, тобто, існує взаємна
зумовленість.
Таким чином, стає можливим сформулювати закон забезпечення безпеки
інформації від НСД: рівень системності і детермінованості АСУВ визначає
рівень захищеності системи і інформації від НСД.
Основними факторами, що впливають на результат функціонування
системи та рівень захищеності інформації, є:
якість системи, що полягає в наявності компонентів, які реалізують
відповідні функції безпеки (один із показників якості системи – повнота
реалізацій функцій безпеки), та зв’язків між усіма компонентами системи.
Основними показниками якості системи можна вважати рівень системності й
рівень детермінованості;
якість забезпечення умов функціонування системи (управління системою),
що визначається властивостями функціонування компонентів системи.
Основним показником якості управління (забезпечення умов функціонування
системи) можна вважати результативність процесу функціонування системи.
Застосування складних територіально розподілених АСУВ ставить високі
вимоги до правильної та раціональної організації управління цими системами,
що є визначальним у забезпеченні ефективного функціонування системи та, як
наслідок, в отриманні інформаційної та часової переваги над противником.
Складність управління складними системами зумовлює розробку та
наукове обґрунтування методів, алгоритмів методик та, на їх базі, відповідних
програмних засобів підтримки прийняття рішення та проведення розрахунків із
питань правильної організації управління цими системами (забезпечення умов
функціонування).
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МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАЛЕЖНОСТІ ТЕХНІКОЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ВІД ЙОГО ПАРАМЕТРІВ
Cучасний
стан
інформаційно-обчислювальної
підсистеми
АСУ
характеризується складністю, великою кількістю зразків комплексів засобів
автоматизації (КЗА), багато з яких на даний час морально застаріли і не
відповідають вимогам сучасного часу, а їх тактико-технічні характеристики ще
можуть в обмеженому обсязі забезпечити управління та обробку сьогоденного
об’єму інформації. В зв’язку з тим, що у кожній державі є певні обмеження на
модернізацію і виробництво нових типів АСУ та їх компонентів, виникає задача
побудови оптимальної мережі АСУ, яка б базувалася на типових
обчислювальних модулях (ТОМ). Під ТОМ слід розуміти такий елемент АСУ,
який проводить обробку, збереження та видачу інформації з оптимальними на
даний час параметрами.
Однією з основних задач при конструюванні та побудові техніки є вибір
параметрів ТОМ з метою оптимізації його техніко-економічних показників. Під
параметрами ТОМ розуміють його швидкодію та ємність пам’яті, а під технікоекономічними показниками вартість виробництва, час виготовлення, темп
постачання, надійність. Для рішення задачі необхідно встановити, яким чином
вказані показники залежать від параметрів ТОМ.
У публікаціях, які висвітлюють питання дослідження залежностей
показників складних технічних пристроїв від їх параметрів використовується
широкий набір методів обробки експериментальних даних [1 – 2]. Найбільший
розвиток отримали методи кореляційного і регресійного аналізу, які мають такі
властивості як висока достовірність та простота обчислень [2]. Тому в
подальшому для рішення поставленої задачі пропонується застосувати метод
кореляційно-регресійного аналізу. На основі наведених міркувань розроблена
методика дослідження функціональних залежностей техніко-економічних
показників ТОМ від його параметрів, яка дозволяє вирішити прикладні задачі,
які виникають під час виробництва ТОМ:
проведення обчислень значень техніко-економічних показників ТОМ при
визначених параметрах ТОМ;
оптимізувати процес виробництва за показниками вартості, темпами
випуску, надійності шляхом раціонального вибору параметрів ТОМ.
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ЛІНІЇ ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ СИСТЕМ
ОХОРОННОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ
У завдання будь-якої системи безпеки (охоронної) входить попередження
про можливі порушення і збої або відхилення від заданих станів захищеності,
захист від зловмисників, запобігання будь-яким протиправним діям. Проте
навіть найсучасніші системи охоронної сигналізації не можуть самі по собі
забезпечити належної безпеки. Завжди має місце людський чинник –
дисциплінованість,
уміння,
відповідальність
служби
безпеці
і
співробітників компанії.
В основному системи охоронної сигналізації (СОС) можна розділити на три
основні складові:
лінії передачі даних – канали кабельного або бездротового зв’язку;
охоронні сповіщувачі – контрольно-вимірювальні прилади, що виконують
вимірювання і реєстрацію фізичних параметрів;
концентратор – прилад приймально-контрольний, що здійснює прийом,
обробку інформації і відповідає за реагування сигналізації.
Особливу роль в системах охоронної сигналізації відіграють лінії передачі
даних. При виборі і проектуванні лінії передачі даних необхідно враховувати
технічні особливості існуючих способів підключення і вже наявні
канали зв’язку. Досить часто використовують бездротовий спосіб передачі
даних. Проте бездротові лінії зв’язку системи охоронної сигналізації мають ряд
недоліків. По-перше, вони обмежені дистанцією упевненого прийому
радіосигналів. По-друге, проблемою є перешкоди, які створюють різні
електричні прилади, лінії електропередач і різні металеві споруди. До того ж
охоронні сповіщувачі, які працюють по кабельних каналах, мають значно
більшу різноманітність та можливості.
Отже на сучасному етапі для систем охоронної сигналізації доцільно
використовувати кабельні лінії передачі даних. Проте кабельні лінії, якщо вони
побудовані на основі мідних (симетричних або коаксіальних) кабелів, теж не
позбавлені деяких недоліків, це зокрема можливість впливу тих самих
перешкод, за умови наявності досить потужного джерела випромінювання, а
також можливість несанкціонованого підключення для зняття інформації або
введення неправдивої інформації.
В якості рішення даного питання пропонується використання в якості ліній
передачі даних волоконно-оптичних кабелів, які позбавлені всіх вище названих
недоліків: на них абсолютно не впливають зовнішні випромінювання і вони
гарантовано не припускають можливості стороннього підключення. Отже не
зважаючи на деяке збільшення вартості системи охоронної сигналізації можна
обґрунтувати доцільність застосування в них в якості ліній передачі даних
волоконно-оптичних кабелів.
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ІНФОРМАЦІЙНА ПІДСИСТЕМА ОБЛІКУ ТА РОЗПОДІЛУ ДЖЕРЕЛ
РАДІОВИПРОМІНЮВАННЯ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ
Середовище, у якому поширюються електромагнітні хвилі, викликає їх
поглинання, відбивання, розсіювання, міняє характер їх поляризації, змінює
амплітудні й частотні характеристики сигналів, що передаються, впливає на
точність виявлення координат джерел. Тому особливості поширення
електромагнітних
хвиль
ретельно
враховуються
при
здійсненні
радіомоніторингу технічними засобами.
Моніторинг джерел радіовипромінювання – комплекс адміністративних і
технічних заходів щодо збирання, оброблення, аналізу та зберігання даних про
параметри та характеристики джерел радіовипромінювання з метою отримання
необхідної інформації для прийняття управлінських рішень і забезпечення
дотримання чинних норм у сфері користування радіочастотним ресурсом.
Створення автоматизованої системи радіомоніторингу несе за собою ряд
обмежень та вимог, які можливо розділити на три групи [2]:
1. Вимоги до структури та елементів системи.
2. Вимоги до функціональних можливостей системи.
3. Вимоги до устаткування.
Найбільш простий механізм радіомоніторингу реалізований в алгоритмі
прямого перебору, який заснований на послідовному скануванні частот в
заданому діапазоні певним набором радіоприймачів [1]:
T =M´N
де T – час, який буде витрачений на сканування спектра частот;
N – діапазон частот;
M – кількість радіоприймачів.
Даній механізм є найбільш простим, але найменш раціональним, оскільки
він не враховує досить суттєві характеристики такі як „рівень важливості
частоти” та „режими роботи приймачів”. Розгляд даних параметрів при
розробці нових алгоритмів радіомоніторингу дасть суттєвий виграш часу та
підвищить ефективність роботи засобів радіомоніторингу.
ЛІТЕРАТУРА
1. Слободянюк П.В., Благодарний В.Г., Ярошенко Є.І. Автоматизована
система радіочастотного моніторингу Центру „Укрчастотнагляд”: крок за
кроком // Зв’язок. – 2005. С. 2 – 3.
2. Ступак В.С, Долматов С.О. Основи радіочастотного контролю:
Практичний посібник – К., 2004. С. 26 – 31.

138

к.т.н. Горбенко В.І. (ВІТІ НТУУ „КПІ”)
Ратанін Є.Г. (в/ч А – 1906)
АЛГОРИТМИ ВИПРАВЛЕННЯ ПОМИЛОК ІНФОРМАЦІЙНОЇ
ТЕХНОЛОГІЇ ОБРОБКИ ДАНИХ В
ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ
Розвиток сучасних телекомунікаційних систем (ТС) характеризується
постійним впровадженням нових видів передач та протоколів обміну даних. Як
правило, алгоритми функціонування таких видів передач та протоколів обміну
даних є ноу-хау виробників і тому є необхідність створення власних алгоритмів
і розробки автоматизованих систем обробки інформації (АСОІ) цих ТС.
Центральне місце в структурі АСОІ займає підсистема обчислювальних
засобів (ПОЗ), головним завданням якої є реалізація інформаційної технології
перетворення, обробки та зберігання прийнятої інформації.
Головним в цій інформаційній технології є вирішення задачі виправлення
помилок. Задача виправлення помилок у разі апріорної визначеності структури
та формату передачі є тривіальною і вирішується класичними методами, в
основі яких лежать процедури, засновані на алгоритмах Вітербі, згорткових
кодах, кодах Ріда-Соломона та турбокодах. Проте ці методи і створені на їх базі
алгоритми мають малу швидкодію. Крім того, вказані алгоритми не вирішують
задачу обробки при апріорній невизначеності структури та формату передачі,
яка визначальна для АСОІ.
У доповіді розглядаються алгоритми виправлення помилок для збільшення
імовірності правильної обробки даних, засновані на пошуку помилок і їх
виправлення способом корекції помилок циклічними кодами з використанням
виразів:
Зн [C ] = Зн [ A] Å Зн [ B] ,
A1 = A - B ,
ì A + B * 2 - ( k -1) , якщо Ak -1 £ 0
,
Ak = í k -1
- ( k -1)
A
B
A
2
,
якщо
0
*
³
î k -1
k -1
ì 1, якщо Ak ³ 0
,
Ck = í
î0, якщо Ak £ 0
A = C + R,
B
де A – ділене; A1 – перший залишок; Ak – залишок, отриманий на k -му кроці

операції ділення; B – дільник; C – частка; R – залишок; Ck – k -ий розряд
частки; Зн [×] – знак числа; Å – додавання за модулем два.
Висновок. Запропоновані алгоритми виправлення помилок ПОЗ АСОІ
вирішують задачу обробки даних для випадку апріорної невизначеності
структури та формату передачі і дають змогу сформулювати наукову задачу
щодо оптимізації структури ПОЗ АСОІ.
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к.т.н. Грищук Р.В. (ЖВІ НАУ)
НОВИЙ ПІДХІД ДО МОДЕЛЮВАННЯ
ПРОЦЕСІВ НАПАДУ НА ІНФОРМАЦІЮ
Актуальною проблемою сьогодення є захист інформації в спеціальних
інформаційно-комунікаційних системах від несанкціонованих дій порушників
інформації. Організація ефективного захисту інформації неможлива без
формалізованого представлення основ процесу нападу на інформацію та
моделей поведінки порушника інформації під час протікання його динаміки.
З аналізу відомих моделей процесу нападу на інформацію випливає, що на
сьогоднішній день чітко виділяються три основні групи моделей – якісні,
статичні та динамічні. Якісні моделі не формалізовані. Їх ефективність, як
правило, визначається кваліфікацією експерта з безпеки. Недоліком статичних
моделей є відображення процесу нападу на інформацію у зафіксовані дискрети
часу, що вже сплинули. Часовий фактор, який в процесі нападу на інформацію
відіграє надзвичайно важливу роль у таких моделей не враховується. Перевагою
моделей третьої групи є можливість відображення динаміки процесу нападу на
інформацію у вигляді тенденції їх розвитку. Але на сьогоднішній день такі
моделі недорозвинені в рамках задач захисту інформації, а розглядаються лише
з позицій оптимального управління.
Проведений аналіз дозволяє зробити висновок, що відомі підходи до
моделювання процесів нападу на інформацію потребують кардинального
переосмислення та доопрацювання. Розроблювані моделі повинні відповідати
наступним вимогам: по-перше повинні відображати динаміку протікання
процесів нападу на інформацію; по-друге повинні враховувати імовірнісний
характер їх протікання; по-третє передбачати можливість урахування зовнішніх
(техногенних) і внутрішніх (соціальний аспект) факторів.
З урахуванням висунутих вимог пропонується моделювання процесів
нападу на інформацію подати у вигляді системи звичайних диференційних
рівнянь першого порядку (Колмогорова-Чепмена). В умовах невизначеності
моделі поведінки сторони яка захищається, можливо припустити, що вона
дотримуватиметься гарантуючої стратегії захисту. Застосування теорії графів
дозволяє представити модель процесу нападу на інформацію у вигляді
гарантованої мінімаксної оцінки.
Динамічну модель процесу нападу на інформацію отримано шляхом
рішення задачі Коші при заданих початкових умовах.
Таким чином у доповіді подано новий підхід до моделювання процесів
нападу на інформацію, який задовольняє висунутим вимогам та ґрунтується на
сучасних математичних методах широко апробованих на практиці. У доповіді
приводиться математичний аспект поданого у тезах матеріалу та розкривається
їх фізичний зміст.
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Гулак Ю.С. (НАОУ)
ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЗДІЙСНЕННЯ СКРИТНОСТІ ВІЙСЬК
(СИЛ) У СУЧАСНИХ УМОВАХ.
Сучасний етап розвитку воєнного мистецтва характеризується глибокими
змінами, які викликані оснащенням Збройних сил, передових у воєнному
відношенні держав, високоточною зброєю, впровадженням інформаційних
технологій, повною моторизацією та механізацією військ, бурхливим розвитком
озброєння на нових фізичних принципах. Це призводить до збільшення бойових
можливостей військ (сил), зміни поглядів щодо підготовки та ведення операцій
(бойових дій) об’єднаннями збройних сил.
Особливо це пов’язується зі зростанням ролі розвідки та вогневого
ураження в операціях. Застосування сучасних розвідувальних систем дозволяє з
високою точністю викрити угруповання військ (сил), розкрити замисли і плани
політичного та воєнного керівництва стосовно їх намірів, форм і способів дій.
Зростання ролі вогневого ураження пов’язано, перш за все, з появою
високоточної зброї (ВТЗ). Вже сьогодні з’являється можливість застосуванням
ВТЗ завдати військам значних втрат, а потім ударом загальновійськових
з’єднань та частин завершити розгром угруповань і досягти мети операції.
За таких умов у сучасних операціях виникає проблема збереження
боєздатності військ (сил). Одним з важливих шляхів вирішення цієї проблеми, як
показує досвід війн другої половини ХХ століття, є забезпечення скритності військ
(сил). Тільки безумовне виконання всього комплексу заходів зі скритності, їх
обов’язкове узгодження за місцем і часом проведення, дозволяють досягти
поставленої мети. В сучасних умовах, коли строки на підготовку операцій
значно скорочуються, у військ не буде часу для масового виготовлення з
підручних матеріалів макетів техніки і озброєння, їх перевезення і встановлення у
визначених районах. Тому вони повинні вироблятися промисловим способом,
бути легко розбірними, з високим ступенем деталізації, мати радіолокаційну і
теплову контрастність, аналогічну зразкам, що імітуються. Виходячи із
важливості вищевказаного, в теперішній час доцільно переорієнтувати частину
воєнних витрат на створення сучасних засобів маскування і імітації. Це може стати
одним із напрямків підвищення бойового потенціалу військ за рахунок зниження їх
втрат у ході бойових дій.
Усе більш складною проблемою стає залучення для безперервного
здійснення заходів скритності (під час підготовки і ведення операції) достатньої
кількості сил і засобів. Необхідно створити штатні частини і підрозділи в ланці
ООК-АК-бригада, які б могли ефективно виконувати найбільш складні завдання
зі скритності військ (сил).
На жаль проблем з організації і здійснення скритності військ (сил) значно
більше. Але своєчасне вирішення цих проблем надасть можливість зберегти
боєздатність військ (сил) у період підготовки та ведення операції.
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Гурський Т.Г. (ВІТІ НТУУ „КПІ”)
Восколович О.І. (ВІТІ НТУУ „КПІ”)
ЗАДАЧА ОЦІНЮВАННЯ КАНАЛУ В ПЕРСПЕКТИВНИХ СИСТЕМАХ
РАДІОЗВ’ЯЗКУ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
Причинами недостатньої надійності систем радіозв’язку спеціального
призначення є:
багатопроменевість розповсюдження сигналів і пов’язані з нею ефекти
завмирань та доплерівських зсувів спектра;
сигнали випадкових та навмисних завад від сторонніх джерел;
сезонні та добові зміни умов розповсюдження радіохвиль, що викликають
ефект повільних завмирань (в радіолініях декаметрового діапазону).
Очевидно, що для забезпечення вимог по завадозахищеності, пропускній
спроможності, надійності тощо, сучасні системи радіозв’язку спеціального
призначення повинні будуватися з використанням перспективних технологій та
володіти властивостями автоматизованих адаптивних систем.
Основними різновидами адаптації в системі радіозв’язку на канальному та
фізичному рівні є: спостереження за станом частотних робочих каналів
виділеного набору, управління вибором частот, швидкістю передачі даних,
видом модуляції, типом завадостійкого коду, потужністю передавача,
направленістю випромінювання антен.
Адаптивні системи передачі інформації можна визначити як системи, які
цілеспрямовано та найкращим чином, з точки зору вибраного критерію
ефективності, змінюють свої характеристики в залежності від умов передачі в
каналі зв’язку. У відповідності до такого визначення однією з найбільш
важливих складових адаптивної системи є пристрій контролю стану каналу
зв’язку. Задача оцінки каналу радіозв’язку є актуальною як під час передачі
інформації, так і при виборі робочої частоти перед початком ведення зв’язку,
особливо для короткохвильових радіоліній, які використовують іоносферне
відбиття (просторову хвилю) та при наявності організованих завад.
В літературі відомі наступні методи оцінювання якості нестаціонарного
каналу (прямі та непрямі):
зондування тестовими послідовностями;
використання пілот-тонів;
дослідження каналу через його вплив на характерні особливості робочого
сигналу;
методи імовірнісного оцінювання.
З точки зору математичного апарату для оцінки стану каналу
застосовуються:
метод найменших квадратів;
метод максимуму правдоподібності;
метод мінімуму середньоквадратичного відхилення.
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Очевидно, що чим точніше ми будемо оцінювати канал, тим більшу
пропускну спроможність потрібно віддати для цього. Крім цього, за досягнення
високої точності потрібно платити ще й складністю реалізації алгоритмів
оцінювання. Тому виникає задача розв’язання наступного компромісу:
точність оцінки каналу → max;
час оцінки → min;
пропускна спроможність системи → max;
складність реалізації → min.
Однією з перспективних технологій, яка може бути використана при
розробці сучасних засобів радіозв’язку спеціального призначення є модуляція з
ортогональним частотним мультиплексуванням – OFDM – (Orthogonal
Frequency Division Multiplex). В даний час технологія OFDM широко
застосовується в телекомунікаційних системах.
Структура сигналу OFDM, а також властивості прямого та зворотного
швидкого перетворення Фур’є (ШПФ), що застосовується при демодуляції та
модуляції в OFDM-системах відповідно, дозволяють цілком точно оцінювати
передаточну характеристику каналу зв’язку в потрібний момент часу. Крім того,
OFDM-система дозволяє одночасно оцінювати параметри каналу та
зосередженої за спектром завади. Ознаками зосередженої за спектром завади,
які можна використовувати для її виявлення в OFDM-системах, є відмінність
законів завмирань корисного сигналу та завади, обумовлена різними
механізмами та трасами їх розповсюдження, а також неузгодженість параметрів
завади з парметрами ШПФ процесора OFDM-демодулятора.
Крім того, слід зазначити, що разом з задачею оцінки передаточної
характеристики каналу в OFDM-системах розв’язуються задачі компенсації
фазових зсувів в підканалах (повороту сигнального сузір’я) та синхронізації
(частотної та часової).Задача оцінювання каналу в OFDM-системах є особливо
актуальною, тому що при наявності інформації про стан передаточної
характеристики каналу можливо застосовувати такі адаптивні алгоритми, як
розподіл потужності по піднесучих, вибір сигнально-кодових конструкцій,
відключення піднесучих із малими відношеннями сигнал-шум та їх комбінації з
метою максимізації пропускної спроможності, мінімізації потужності
випромінювання та підвищення завадостійкості.
Виходячи з аналізу відомих методів оцінювання каналу OFDM, можна
зробити висновок, що для оптимального виконання вимог до оперативності та
точності адаптації найбільш ефективним є поєднання методів прямого та
непрямого оцінювання.
В роботі показано, що синтез алгоритму комбінованого оцінювання каналу
повинен включати наступні етапи.
1. Визначення та формулювання показника ефективності.
2. Розробка алгоритму, який максимізує (мінімізує) заданий показник –
тобто розв’язання оптимізаційної задачі.
3. Оцінка ефективності розробленого алгоритму (методу).
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Дехтяр С.В. (ВІТІ НТУУ „КПІ”)
к.т.н. Правило В.В. (ВІТІ НТУУ „КПІ”)
БЕЗДРОТОВІ ЛОКАЛЬНІ МЕРЕЖІ СТАНДАРТІВ IEEE 802.11
Бездротові локальні мережі передачі інформації (WLAN) розвиваються за
останні п’ятнадцять років неймовірно швидко. Простота розгортання таких
мереж обмежена тільки необхідністю оформлення дозвільної документації (у
тих країнах, де це необхідно). За пропускною здатністю вони не поступаються
електричним лініям. Завадостійкість, надійність і захищеність сучасних
протоколів передачі зробили WLAN явищем повсюдним, а устаткування для них
– масовим продуктом. Відзначимо, що поняття (локальні мережі передачі
інформації) досить умовно. Як правило, маються на увазі системи, локалізовані
в радіусі сотні метрів. Однак технології локальних мереж з успіхом
застосовують і на відстанях до декількох десятків кілометрів.
Специфікація фізичного рівня й рівня контролю доступу до каналу передачі
бездротових локальних мереж (Wireless LAN Medium Access Control and Physical
Layer Specifications) визначає архітектуру мережі. Виходячи з цього, вимоги до
функцій пристроїв, принцип доступу пристроїв до каналів зв’язку, формат
пакетів передачі, способи аутентифікації й захисту даних. Спочатку стандарт
задумувався як інваріантний стосовно будь-якого частотного діапазону, на
фізичному рівні він визначав три способи роботи: два радіочастотних та
оптичний. В інфрачервоному діапазоні передбачалася імпульсно-позиційна
модуляція, у діапазоні 2,400–2,4835 ГГц – режим модуляції з розширенням
спектра методом частотних стрибків (FHSS) і методом прямої послідовності
(DSSS). Стандарт IEEE802.11 описував фізичний і МАС-рівні бездротових
мереж для роботи в діапазоні 2,4 ГГц. Стандарт визначав роботу на швидкостях
1 й 2 Мбіт/с з швидкістю обміну до 11 Мбіт/с (а опційно і до 33 Мбіт/с).
Передача даних на швидкостях 5,5 та 11 Мбіт/с відбувається за допомогою
модуляції комплементарних кодових послідовностей ССК (основний вид
модуляції).
Стандарт IEEE 802.11а, який описує роботу в діапазоні 5 ГГц, був
прийнятий одночасно з IEEE 802.11b. У ньому використаний принципово
інший, ніж в IEEE 802.11b механізм модуляції/мультиплексування, а саме
частотне мультиплексування за допомогою ортогональних несучих (OFDM).
Даний метод, зокрема, досить добре зарекомендував себе в системах цифрового
телевізійного мовлення (DVB).
На сьогоднішній день близький до завершення стандарт IEEE 802.11n, що
описує мережі зі швидкістю обміну понад 100 Mбіт/с на основі технології
активних антенних систем МІМО. Розробляється мобільна версія стандарту
(IEEE802.11p) і доповнення, призначене для надання гарантованої якості зв’язку
(QoS), – IEEE802.11е.
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АНАЛІЗ ТА СИНТЕЗ МЕРЕЖ ПЕРЕДАЧІ ІНФОРМАЦІЇ
Аналіз особливостей окремих мереж передачі інформації, вивчення вимог
користувачів, дослідження тенденцій розвитку нових інформаційних служб
привели до висновку, що засоби зв’язку, як складова частина інфраструктури
суспільства,можуть стати найбільш ефективними тільки за умови інтеграції всіх
мережзв’язку в єдину систему.
В наш час широко розвиваються супутникові системи зв’язку, які у
поєднанні з наземними системами зв’язку дозволяють організувати
інформаційні мережі з великими технічними можливостями. Це і супутникові
системи зв’язку і телебачення, і мережі з використанням космічних апаратів,
ретрансляторів і так далі. Тому особливої актуальності набуває проведення
досліджень в області створення мереж інтегрального обслуговування,
орієнтованих на передачу цифровій інформації, тобто цифрових мереж
інтегрального обслуговування. Управління процесом обміну інформації тісно
пов’язано з використанням методів комбінації. В наш час набули поширення
два методи комбінації: комбінація каналів і комбінація повідомлень або тактів.
У свою чергу метод комбінації тактів застосовується в двох різновидах:
комбінація датаграм і комбінація віртуальних каналів [1].
Однією з вимог, що пред’являються до мереж, є забезпечення ефективного
використання технічних засобів зв’язку: каналів зв’язку, центрів комутації
повідомлень, тощо. Рішення поставленої задачі можливе при забезпеченні
високої надійності функціонування мережі. Необхідною умовою забезпечення
надійності є введення в систему управління мережею підсистеми контролю і
діагностування. У більшості робіт, присвячених цій проблемі, питання
проектування підсистем контролю і діагностування розглядаються окремо і без
урахування тих завдань, які стоять перед мережами [2]. Разом з тим розробка
підсистем контролю і діагностування мережі є частиною загальної проблеми
управління мережею. Причому значна частина інформації про станмережі
використовується як системою оперативного управління мережею, так і
системою технічного обслуговування. Це дозволяє створити єдину базу даних
про станмережі [1].
Робота по створенню підсистеми контролю і діагностування тісно
пов’язана із завданнями проектування самих мереж, оскільки синтез пристроїв
контролю грунтується на результатах дослідження моделей мережі.
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ФОРМАЛІЗАЦІЯ ОЗНАК ІДЕНТИФІКАЦІЇ МЕРЕЖЕВОЇ АТАКИ В
СТРУКТУРІ ЛОКАЛЬНОЇ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ
Як показує практика, мережеві атаки (МА) на один із елементів локальної
обчислювальної мережі (ЛОМ) обов’язково певним чином вплинуть на
параметри функціонування елементів і всієї системи. За елемент ЛОМ прийнято
окрему ЕОМ чи інтелектуальний комутуючий пристрій. Для формального
розкриття даної ситуації можна використовувати апарат дискретної математики
і теорію графів, зокрема [1].
Виходячи із відомих підходів, відносно підвищення стійкості ЛОМ до МА,
явна відсутність можливості продублювати всі елементи розподіленої мережі,
що підпадають під їх вплив. Тому необхідно дослідити реакцію ЛОМ на
відповідні МА, знайти найбільш вразливі „місця” у структурі ЛОМ і
рекомендувати їх до резервування. Для досягнення цієї мети вибрано метод
формального представлення ЛОМ, мережевих атак і динаміки їх
розповсюдження – кінцевий граф [1]. Останній позначимо: G = (V , E ) , де

V = {vi }, i = 1, n - множина вершин, а E = {e = (vi , vk )} , k ¹ i, k = 1, n - множина
його ребер.
Розповсюдження впливу від одного вузла ЛОМ до іншого на графі будемо
задавати орієнтованим ребром. Орієнтоване ребро часто називають дугою, а
граф з дугами – орграфом. Орграф структури модельованої системи не буде
мати петель [2].
На основі математичного аналізу зміни ваг відповідних дуг орграфа
G = (V , E ) можна визначити динаміку розповсюдження МА по ЛОМ. При
цьому, за величину ваг дуг прийнято результати ідентифікації ознак подій
безпеки на вузлах ЛОМ, що відповідають відповідним вершинам орграфу, в які
ці дуги входять.У відповідності з описаним впливом на орграфі, можна ввести
різні критерії досягнення ЛОМ небезпечного стану. Наприклад, можна вважати,
що ЛОМ знаходиться в граничному стані, якщо стан працездатності одного або
декількох найбільш важливих елементів системи нижче деякого допустимого
рівня. Цей рівень будемо називати критичним рівнем функціональних
параметрів вузла ЛОМ. Якщо функціональні параметри вузла ЛОМ нижчі
критичного рівня, то вузол неспроможний виконувати покладені на нього
функції, або функціонувати протягом необхідного часу.
ЛІТЕРАТУРА
1. Евстигнеев В.А., Касьянов В.Н. Графы в программировании: обработка,
визуализация и применение. – СПб.: БХВ-Петербург, 2003.
2. Емеличев В.А., Мельников О.И., Сарванов В.И., Тышкевич Р.И. Лекции
по теории графов. - М.: Наука, 1990.
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ДЕМОДУЛЯЦІЯ СИГНАЛІВ ПО ВИХОДУ СИСТЕМИ MIMO ПРИ
НЕРІВНОТОЧНИХ ВИМІРАХ
У загальному випадку неідентичність прийомних каналів імпульсної
системи MIMO [1] може полягати в різній дисперсії шумів по їх виходах. Це
приводить до нерівноточних вимірів, що характеризуються кореляційною
матрицею шумів R. Спираючись на модель відгуку системи MIMO з
характеристиками прийомних каналів, об’єднаними в матрицю P, вираз функції
правдоподібності для виміру оцінок амплітуд сигналів може бути записаний
у виді:
T
ì 1
ü
W = C0 exp í- (U& - PA) × R -1 × (U& - PA)ý ,
î 2
þ

де U& – вектор напруг сигналів по виходу системи MIMO,
P – сигнальна матриця характеристик прийомних каналів системи.
Для оцінки вектора амплітуд сигналів, у якому міститься корисна
інформація, необхідно розв’язати матричне рівняння правдоподібності:
¶
lnW = 0 .
¶A

У результаті виконання операції диференціювання дане рівняння може
бути переписане в розгорнутому виді:
P T × R -1 × {U& - PA} = 0 .
Звідси, можна одержати шуканий вектор оптимальних оцінок амплітуд
максимальної правдоподібності:
-1
A = {P T × R -1 × P} × P T × R -1 ×U&

або в квадратурному записі:

(

)

(

)

-1
-1
Ac = Re {P T × R -1 × P} × P T × R -1 × U& , A s = Im {P T × R -1 × P} × P T × R -1 ×U& .

Отримані оцінки амплітуд далі можуть використовуватися для демодуляції
переданої по каналах MIMO інформації [1].
-1
У даному випадку вираз {P T × R -1 × P} являє собою кореляційну матрицю
помилок оцінювання. Сформована на її основі нижня границя Крамера-Рао для
дисперсій помилок оцінювання амплітуд в умовах нерівноточних вимірів може
бути записана у виді:
-1
I -1 ³ 2s ш {P T × R -1 × P} ,
де s ш – дисперсія шумів у відліку АЦП, P – сигнальна матриця.
Використовуючи оцінки дисперсій помилок виміру амплітудних складових,
слід аналогічно [1] задавати міжсимвольний інтервал амплітудної модуляції
сигналів, що забезпечує демодуляцію повідомлень з необхідною надійністю.

147

Євдокімов М.Є. (ВІТІ НТУУ „КПІ”)
Помін А.Г. (ВІТІ НТУУ „КПІ”)
НЕЛIНIЙНI ВЛАСТИВОСТI СЛУХУ У ПСИХОАКУСТИЦІ .
ПРОБЛЕМИ АУРАЛІЗАЦІЇ
Психоакустика – науковий напрямок, що вивчає особливості і
закономірності процесу сприйняття звуків, їх позитивного або негативного
впливу на організм людини. Розвиток цієї науки в данний час знаходиться на
стику перцептивної і акустичної фонетики та фізіологічної акустики фізіології.
Основи психоакустики були закладені Р. Гельмгольцем, який вивчав
закономірності процесу сприйняття звуків і побудови мови. Вона включає:
фізику і біофізику сприйняття простих і складних тональних сигналів, де
досліджуються абсолютні і різничні пороги слуху, формування відчуттів
гучності і висоти, сприйняття складних звуків, бінауральний ефект,а також
фізіологічні аспекти побудови мови і сприйняття мовних і подібних до мови
сигналів (шумів). В цій науці досліджуються кількісні показники розбірливості
мови, її маскування, умови розпізнавання мовних сигналів, питання
моделювання мовного акту й нейродинамічні аспекти слухової системи в яких
оцінюється сприйняття звукових послідовних стимулів залежно від інтервалу
часу між ними при обліку їх інтенсивностей, частот і тривалості.
Зв'язок між явищем та звуком реалізується багато разів, тому вища нервова
діяльність людини повинна відреагувати на дію цих двох постійних чинників
утворенням умовного рефлексу. На звуки ми класифікуємо, як на явища, цими
звуками супроводжувані. На низькі, галасливі і гучні – як на небезпечні,
страшні, тривожні; на високі, неголосні, мелодійні – як на приємні і безпечні
явища. З часом почали формуватися і по-справжньому мовні типи значень.
Скажімо, голосні звуки мови виявляються мелодійнішими і тому приємнішими,
ніж приголосні. Так виникає і поступово закріплюється в мові фонетичне
значення. Звуки мають вплив як на свідомість так і на підсвідомість. Сучасні
дослідження підтверджують цілющі властивості при вимові буквосполучень, що
пояснюється відповідним їх впливом на підсвідомість людини. Інколи людина
може чути у низькочастотної області, хоча в реальності звуків такої частоти не
було. Так відбувається через те, що коливання базилярної мембрани в юшці не є
лінійними і в ній можуть виникати коливання з частотою, що відповідає різниці
двох існуючих високочастотних коливань.
Ауралізация – процесс перетворення звукового поля джерела в просторі в
„чутний звук” шляхом фізичного або математичного моделювання так, щоб
змоделювати бінауральнє слухове відчуття на заданій позиції модельованого
простору, іншими словами це спосіб відтворення тривимірного звукового поля,
намагаючись за допомогою комп'ютерних програм повторити способи обробки,
які слухова система застосовує до звукового сигналу в приміщенні, щоб
створити відчуття простору.
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МОДЕЛЬ ПОТОКОВОЇ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОЇ
СТЕГАНОСИСТЕМИ
Загальновідомим є наступне визначення цифрової стеганографії: „... наука
про непомітне і надійне приховання інформації одних бітових послідовностей в
інших, що мають аналогову структуру”. Це визначення дозволяє розширити
область правомірності поняття „цифрова стеганографія” на випадок, коли
повідомлення, що приховується, розміщується в контейнер не в середині
деякого пристрою, а безпосередньо в каналі зв’язку. Область використання
стеганографічних методів, коли повідомлення, що приховується, (ПП)
вбудовується в основне повідомлення (контейнер, далі – К) без обмежень на
його довжину безпосередньо у каналі розповсюдження, назвемо потоковою
електромагнітною стеганографією.
Для комп’ютерної стеганографії характерно, що ПП зазвичай розміщується
в місця розташування молодших значущих бітів К (зображення, аудіовідеофайла) або в біти, заміна яких не призводить до помітної для людини зміни
результату – наприклад, в біти, що визначають градації синього кольору в
зображенні. Вибір стеганошляху такого типу обумовлений, зокрема,
особливостями сприйняття органів чуття людини [1, 2]. Що стосується
електромагнітної стеганографії (див. рис. 1), тут складніше – ми безпосередньо
сприймаємо лише видиме електромагнітне випромінення. Тому в такому
випадку вибір стеганошляху в першу чергу буде визначатись можливостями
апаратури аналізу електромагнітного спектру та відповідних демодуляторів, а
вже потім – можливостями людського ока (вуха) помітити можливу зміну.

Рис. 1 Структурна схема потокової електромагнітної стеганосистеми
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Однак при адитивному розміщенні електромагнітного випромінення (ЕВ)
ПП в ЕВ К необхідно буде попіклуватися про те, щоб напруженість поля у
використовуваній смузі частот, що створюється передавачем К, на деяку
необхідну величину перебільшувала напруженість поля, що створюється в тій
же смузі передавачем ПП, а також щоб ця перевага виконувалась в будь-якій
точці простору, в якій може знаходитись зловмисник. Така перевага
визначається рядом факторів: вимогами до енергетичної і часової скритності
передавача ПП, яка в свою чергу визначається рівнем апріорних знань
зловмисника про неінформаційні параметри несучого випромінення ПП, а
також про прекодер і стеганокодер передавальної частини стеганосистеми [3].
Якщо ми маємо справу з довго працюючім передавачем К, то можна казати
про потоковий електромагнітний контейнер (ПЕК).
Електромагнітна стеганосистема (ЕСС), на відміну від цифрових водяних
знаків, інваріантна до поведінки дискретного параметра ПЕК (основного
повідомлення). Разом з тим неінформаційні неенергетичні параметри ЕСС
повинні по можливості максимально співпадати з відповідними
параметрами ПЕК.
Процесс розміщення ПП в К містить два чітко визначених етапу. На
першому, що виконується в апаратно-програмній частині, стеганокодер
визначає місця (закон) розміщення біт ПП на часовій осі. Ця процедура в
загальному випадку може бути також криптографічно захищеною. На другому
етапі, що відбувається в середовищі розповсюдження, відбувається складання
ЕСС з відповідним фрагментом ПЕК [4].
Розпізнавання ПП з суміші ЕСС і ПЕК реалізується в прийомному пристрої,
із застосуванням сучасних методів статистичної теорії обробки цифрових
сигналів. Зазначимо, що співпадання неінформаційних неенергетичних
параметрів ПЕК и ЕСС облегшує задачу демодуляції, оскільки енергетичні
характеристики ПЕК істотно перевищують характеристики ЕСС.
В доповіді наводиться узагальнена математична модель потокової
електромагнітної стеганосистеми.
ЛІТЕРАТУРА
1. Грибунин В.Г., Оков И.Н., Туринцев И.В. Цифровая стеганография. – М.:
Солон-Пресс, 2002. – 272 с.
2. Конахович Г.Ф., Пузыренко А.Ю. Компьютерная стеганография. Теория
и практика. – К.: “МК-Пресс”, 2006. – 288 с.
3. Каневский З.М., Литвиненко В.П. Теория скрытности. – Воронеж: Издво ВГУ, 1991. – 144с.
4. Ерохин В.Ф. Демодуляция конфликтующих цифровых сигналов. – К.:
ИК. АН Украины им. В.М. Глушкова, 1993. – 130 с.

150

д.т.н. Єрохін В.Ф. (в/ч А – 1906)
к.т.н. Раєвський В.М. (ВІТІ НТУУ „КПІ”)
ДЕМОДУЛЯЦІЯ ЦИФРОВИХ СИГНАЛІВ В УМОВАХ АДИТИВНОГО
ВПЛИВУ ПОДІБНИХ ПОТУЖНИХ ЗАВАД
Сучасний стан теорії багатокористувачевого детектування (ТБК) та
природне взаємопов’язане розгортання її методів на суміжні методи теорії
нелінійної фільтрації дискретно-неперервних марківських процесів дозволяють
синтезувати високоефективні процедури демодуляції ЦС, що спостерігаються в
адитивній суміші з заважаючими подібними сигналами.
Байєсівський підхід в ТБК, що передбачає наявність (можливість
формування) апостеріорного розподілу дискретних станів групового
спостереження (що утворюється адитивною сумою сигналу і завад) в
узагальненій експоненційній формі, забезпечує можливість синтезу „базових”
процедур розділяння, строго оптимальних за критерієм мінімуму середньої
імовірності помилки на біт корисного сигналу, що не залежать за структурою
від процедур формування зазначеного розподілу.
Всі продемонстровані процедури демодуляції мають спільні риси. Поперше, за відсутності завади вони вироджуються в відповідні КГ, ККГ, НКГ
(або автокореляційні) класичні демодулятори цифрових сигналів. По-друге,
процедури компенсації завжди здійснюються на виходах кореляційної згортки
корисного сигналу, що є зручним з точки зору технічної реалізації. По-третє
ідеалізована постановка (припущення про точне знання неінформаційних
параметрів завади) дозволяє (можливо, вперше) отримувати коректні відповіді
на питання про потенційну завадозахищеність прийому ЦС того чи іншого виду
модуляції, що спостерігається на фоні АБГШ та подібної завади, суттєво
потужнішої за корисний сигнал.
За умови суттєвого перевищення миттєвої потужності заважаючого
сигналу над миттєвою потужністю корисного сигналу (на 6 – 10 дБ, в
залежності від виду модуляції) необхідність в оцінці енергетичних параметрів
корисного сигналу відпадає. При некогерентній демодуляції останнього оцінка
його початкової фази, очевидно, теж не потрібна.
Асимптотична завадозахищеність процедур оптимального розділяння (за
умови суттєвого перевищення потужності завади над корисним сигналом)
наближається до потенційної завадостійкості прийому корисного сигналу за
відсутності завади.
При реалізації обговорених процедур демодуляції визначну роль відіграє
ступінь точності оцінки всіх (інформаційних і неінформаційних, дискретних та
неперервних) параметрів завади.
Вищевикладене дає підставу сподіватись на застосування процедур
розділяння
взаємнозаважаючих
ЦС
при
розробці
перспективних
завадозахищених засобів та ліній радіозв’язку, в тому числі при реалізації
перспективних програм повторного використання частотного ресурсу.
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Желудєв М.С. (ВІТІ НТУУ „КПІ”)
Руднєв В.М. (ВІТІ НТУУ „КПІ”)
АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА АНАЛІЗУ ЗАХИЩЕНОСТІ
ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ З ДОСТУПНИМ ПОЧАТКОВИМ
КОДОМ НА ОСНОВІ ЗАСТОСУВАННЯ АВТОМАТИЧНОГО
ВИРОБЛЕННЯ ТЕСТОВИХ ВПЛИВІВ
У даній роботі презентується автоматизована система аналізу захищеності
програмного забезпечення з доступним початковим кодом, орієнтована на
аналіз стійкості компонентів програмного забезпечення до руйнівних
інформаційних впливів і здатна до автоматичного вироблення тестових
руйнівних інформаційних впливів на основі комбінованого конкретного й
символічного виконання об’єкта тестування.
В ході функціонування системи кожен сеанс тестування супроводжується
символічним виконанням об’єкта тестування вздовж шляху, яким
спрямовується виконання об’єкта тестування конкретним тестовим впливом, у
результаті якого виробляється система обмежень на вхідні дані об’єкта
тестування, пов’язаних із даним шляхом його виконання. Нелінійні обмеження,
завдяки підстановці конкретних значень символічних змінних, апроксімуються
лінійними, тому така система обмежень завжди є лійнійною і, таким чином,
придатною для швидкого ров’язання. Новий тестовий вплив виробляється
шляхом інвертування окремих обмежень отриманої в результаті попереднього
сеансу тестування системи обмежень і розв’язання модифікованої системи
обмежень. Алгоритм інвертування обмежень, що застосовується, забезпечує
повний обхід дерева можливих шляхів виконання об’єкта тестування.
Розроблено прототип системи, з використанням якого виконано ряд її
експериментальних досліджень, стосовно як штучних, так і реальних об’єктів
тестування. Результати експериментів показують, що дана система здатна
значно прискорити і спростити процес аналізу стійкості компонентів
програмного забезпечення з доступним початковим кодом до руйнівних
інформаційних впливів.
Дана робота базується на результатах [1], [2]. Наукова новизна даної
роботи полягає в пристосуванні запропонованого в цих роботах алгоритму
автоматичного вироблення тестових впливів до вироблення тестових руйнівних
інформаційних впливів.
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Житницька О.В. (ВІТІ НТУУ ,,КПІ”)
к.т.н. Бреус О.В. (ВІТІ НТУУ ,,КПІ”)
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ СИСТЕМИ В КОРПОРАТИВНИХ
МЕРЕЖАХ ЗВ’ЯЗКУ
Прогрес у розвитку телекомунікаційних технологій та джерел
обчислювальної техніки (ДОТ) призвів до появі нової концепції – Інтелектуальні
мережі (ІМ), яка природним чином об’єднує телефонні мережі та комп’ютери.
Інтелектуальні мережі розвиваються вже досить давно, принципи її
побудови стандартизовані в рекомендаціях Міжнародного союзу електрозв’язку
(МСЕ) – ITU (International Telecommunication Union).
Основна перевага даної технології в порівнянні з іншими
телекомунікаційними технологіями (цифрові мережі з інтеграцією служб ISDN,
системи рухомого (мобільного) зв’язку, мережі передачі даних та ін.) полягає у
тому, що вона, за визначенням, розрахована на масового користувача, а не
тільки на ділові кола.
Гнучкість надання різноманітних інформаційних послуг через звичайний
телефонний апарат з тональним набором масовому користувачеві – головна
особливість інтелектуальної мережі.
Концепція ІМ забезпечує можливість швидкого економічного надання
широкого кола різноманітних типів інтелектуальних телефонних послуг.
Інтелектуальна мережа – це архітектурна концепція надання нових послуг
зв’язку, що володіє наступними основними характеристиками: широке
використання сучасних методів обробки інформації; ефективне використання
мережевих ресурсів; модульне і багатоцільове призначення мережевих функцій;
інтегровані можливості розробки і впровадження послуг засобами модульних і
багатоцільових мережевих функцій; стандартизована взаємодія мережевих
функцій за допомогою незалежних від послуг мережевих інтерфейсів;
можливість управління деякими атрибутами послуг з боку абонентів і
користувачів; стандартизоване управління логікою послуг.
Крім того, слід зазначити, що концепція ІМ застосована практично до всіх
відомих на сьогодні типів мереж, таким як: телефонна мережа загального
користування PSTN (Public Switched Telephone Network); мережа зв’язку з
рухомими системами PLMN (Public Land Mobile Network); вузькосмугова та
широкосмугова цифрові мережі з інтеграцією служб N(B)-ISDN (Narrowband
(Broadband) Integrated Services Digital Network).
Для забезпечення передачі всієї необхідної інформації, що управляє, між
вузлами інтелектуальної мережі при наданні інтелектуальних послуг необхідне
вживання відповідної системи сигналізації.
Розроблена в кінці 70-х років і стандартизована на міжнародному рівні
універсальна загальноканальна система сигналізації № 7 (ЗКС № 7) володіє
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всіма необхідними можливостями і в деякій мірі стала однією з передумов
появи концепції інтелектуальних мереж.
Стандартизована на міжнародному рівні система загальноканальної
сигналізації ЗКС № 7 призначена для обміну сигнальною інформацією в
цифрових мережах зв’язку з цифровими програмно-керованими станціями.
Протокол INAP (Intelligent Network Application Protocol) є протоколом
верхнього рівня в системі сигналізації ЗКС № 7 і забезпечує взаємодію між
двома основними об’єктами телефонної мережі, побудованої по принципах ІМ,
а саме між вузлом комутації SSР і вузлом управління послугами SСР.
Корпоративна мережа – це мультисервісна мережа передачі даних, що
працює під єдиним управлінням і призначена для задоволення власних
виробничих потреб компанії і організації. З точки зору зручності побудови і
керованості мережі варто орієнтуватися на однотипне устаткування
одного виробника.
Проте практика показує, що постачальників, що пропонують максимально
ефективні рішення для всіх виникаючих завдань, не існує.
Працююча мережа завжди є результатом компромісу – або це однорідна
система, неоптимальна з точки зору ціни і можливостей, або складніше в
установці і управлінні поєднання продуктів різних виробників.
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Жук О.В. (ВІТІ НТУУ„КПІ”)
ОПТИМІЗАЦІЯ ЧАСУ ЖИТТЯ БЕЗПРОВІДНОЇ
СЕНСОРНОЇ МЕРЕЖІ НА ЕТАПІ МОНІТОРИНГУ ЦІЛЕЙ
Безпровідні сенсорні мережі (БСМ) або Wireless Sensor Network (WSN) –
розподілені мережі, що складаються з маленьких сенсорних вузлів, з інтегрованими
функціями моніторингу навколишнього середовища, обробки і передачі даних [1].
Забезпечити інформаційний обмін з заданою якістю неможливо без
ефективної системи управління БСМ. Об’єднання функцій системи управління
БСМ [2] у відносно незалежні групи дозволяє здійснити декомпозицію управління
мережею на підсистеми: збору службової інформації про стан мережі; підсистему
прийняття рішень (управління маршрутизацією, управління топологією мережі;
управління енергоресурсом тощо) та підсистему моніторингу. Запропоновано
методику моніторингу сенсорів за цілями в безпровідній сенсорній мережі, яка
забезпечує оптимізацію витрат енергії батарей сенсорних вузлів за рахунок
перерозподілу часу (сесій) спостереження сенсорів за цілями (рис. 1).
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Рис. 1. Схема алгоритму реалізації методики моніторингу сенсорів за цілями

Загалом методика моніторингу включає 3 основних етапи [3]:
1. Знаходження верхньої межі максимального часу життя мережі Т ж (блок
1) та матриці спостереження Т n´m (яка визначає інтервал часу, протягом якого
сенсор спостерігає за ціллю). Завдання знаходження часу життя сенсорної мережі
Т ж зведено до задачі лінійного програмування:
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де D – базова станція, енергоресурс якої необмежений; Ei – початковий
енергетичний резерв сенсора i ; tij – загальний час спостереження сенсора i за
ціллю j ; dij – відстань між сенсорами i та j , i, j = 1, 2, ..., n, D ; g ij – кількість даних,
переданих від сенсора i до сенсора j (одержувач може бути БС); Ci , i = 1, n –
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множина сенсорів і, n = C ; Z j , j = 1 , m – множина цілей і, m = Z ; C ( j ) , j = 1, 2, ..., m
– множина сенсорів, здатних спостерігати за цілями j ; Z (i) , i = 1, 2, ..., n – множина
цілей, що знаходяться в межах зони моніторингу сенсорів i ; N (i ) , i = 1, 2, ..., n –
множина сусідів сенсора i ; dij – відстань між сенсорами i та j , i, j = 1, 2, ..., n, D ;
е Пд , е Пр – енергія, необхідна для передачі і прийому однієї одиниці даних,
відповідно; е М – енергія, що витрачається для моніторингу цілі за одиницю часу; F
– швидкість (частота) передачі даних, згенерована сенсорами, що спостерігають за
цілями. Значення tij , 1 £ i £ n та 1 £ j £ m , отримані в результаті рішення задачі
лінійного програмування, зображуються у вигляді матриці Т n´m , яка визначає
загальний відрізок часу, коли сенсори повинні спостерігати за цілями.
2. Визначення сесій спостереження – розбиття матриці спостереження
Т n´m в послідовність матриць (сесій) спостереження Т n´m = P1 + P2 +, ..., Pn , ... Px .
Отримана матриця спостереження Т n´m , може бути розкладена в
послідовність сесій спостереження Px , x = 1, x враховуючі випадки n = m та n > m
(блок 2, 4). Для збереження отриманого значення верхньої межі часу життя
сенсорної мережі Т ж , у кожній сесії спостереження Px обчислюється множина
сенсорів для спостереження за відповідними цілями (деякі сенсори можуть
працювати безперервно в множинних сесіях спостереження). Кожна сесія
спостереження визначає завдання спостереження: один сенсор – одна ціль.
3. Визначення маршрутів передачі зібраної інформації за сесіями
спостереження (блок 8). Використовується метод маршрутизації, який забезпечує
максимізацію часу життя безпровідної сенсорної мережі за рахунок перерозподілу
навантаження в маршрутах передачі з врахуванням залишкової енергії вузлів.
Проведена оцінка ефективності методики за двома групами показників:
1). Глобальний показник − час життя сенсорної мережі – збільшився в середньому
на 15 – 20%; 2). Локальні показники: L1 – алгоритмічна складність O( E ´ n 3 ) , де Е –
кількість радіоліній; L2 – зв’язна складність (кількість повідомлень необхідних для
реалізації процедури збору та розсилки інформації) – O (2d ) , де d – діаметр мережі;
L3 – складність зберігання (об’єм необхідної пам’яті) − O(n 2 ) . Висновок:
запропонована методика моніторингу забезпечує оптимізацію витрат енергії
батарей сенсорних вузлів за рахунок перерозподілу часу спостереження сенсорів за
цілями і може бути реалізована в спеціальному програмному забезпеченні
управління сенсорними мережами на прикладному рівні.
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НЕЧІТКА МАРШРУТИЗАЦІЯ
В БЕЗПРОВІДНИХ СЕНСОРНИХ МЕРЕЖАХ
Безпровідні сенсорні мережі (БСМ) – розподілені мережі, що складаються з
маленьких сенсорних вузлів з інтегрованими функціями моніторингу
навколишнього середовища, обробки і передачі даних [1]. Одним з прикладів
застосування БСМ є сенсорні мережі військового призначення, що
використовуються з метою моніторингу дій противника або захисту своїх сил чи
озброєння. Мережі, обладнані безпровідними сенсорами, дають змогу отримати
інформацію про появу противника, ідентифікувати озброєння та проаналізувати
напрямки його пересування. До особливостей функціонування БСМ
відносяться: обмеженість і неоднорідність ресурсів вузлів (енергоємність
батарей, продуктивність процесорів, об’єм пам’яті); ненадійність і обмеженість
радіоресурсу та ін. [2]. Передача інформації сенсорами приводить до витрат
енергії автономної батареї зі швидкістю, яка залежить від потужності
передавача та відстані до вузла-приймача. В умовах, коли приймач знаходиться
на значній відстані передача інформації здійснюється шляхом переприйому
проміжними сенсорами, що приводить до необхідності побудови маршруту
передачі. Аналіз, проведений в [3], показав неспроможність існуючих методів
маршрутизації (ММ) задовольнити вимогам, які пред’являються до
безпровідних сенсорних мереж, а саме: висока пропускна спроможність,
самоорганізація мережі, інтелектуальність, робота з різними видами трафіка
і т.д. Враховуючи вище сказане, запропоновано ММ, який забезпечує
максимізацію часу життя БСМ за рахунок перерозподілу навантаження в
маршрутах передачі з врахуванням залишкової енергії вузлів.
Метод враховує особливості сенсорних мереж і може бути використаний у
випадках, коли інформація про стан мережі (тип трафіка, навантаження, ємність
батарей, топологія мережі та ін.) відома, і при відсутності даної інформації. В
першому випадку запропоновано використання методики перерозподілу
навантаження між маршрутами передачі. Так як в умовах, коли інформація про
стан мережі відома і динаміка зміни топології мережі низька, то збір та
збереження маршрутної інформації здійснюється одним із табличних ММ
(Беллмана-Форда, Дійкстри, Rumor Routing та ін.) [3]. Методика передбачає
виконання вузлами мережі наступних кроків:
1. Визначення вузла (маршруту) з критичним значенням залишкової
ємності батареї та вузла (маршруту) до якого можливо перенаправити частину
інформаційного потоку;
2. Визначення розміру інформаційного потоку, необхідного для
перенаправлення;
3. Перенаправлення інформаційного потоку.
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У випадку, коли інформація про стан мережі невідома запропоновано
використовувати нечітку методику побудови маршрутів передачі інформації
моніторингу. В умовах високої динаміки топології очевидна перевага зондових
методів маршрутизації, тому збір інформації про стан мережі буде
здійснюватися шляхом зондування (Sensor Protocols for Information via
Negotiation, SPIN; Directed Diffusion) [3]. Суть методики полягає в оцінці
ситуації, що склалася в БСМ, та прийняття рішення з вибору маршруту,
враховуючи наступні параметри: тип інформації, залишкова енергія батарей
сенсорних вузлів, пропускна спроможність вузла, час затримки передачі
повідомлення. Кожен тип трафіка визначає різні вимоги до маршруту передачі.
Так, мова вимагає малої затримки передачі та її варіації. Потоковий трафік
(аудіо- та відеопрограми) характеризується однонаправленістю передачі та
жорсткими вимогами до ширини смуги пропускання. Передача даних вимагає
високої надійності доставки, але вимоги до затримки менш жорсткі. Відповідно,
при виборі маршруту вузол повинен враховувати вимоги кожного з цих типів
трафіка. Тому вузлову оптимізацію можна записати у вигляді:
U * (t ) = arg min Еi (ξ , ei (t ), Si (t ), tзξ (t ), U М (t )) ,
де Еi - енергія, необхідна для передачі певного типу інформації і-м вузлом; ξ тип інформації, що передається і-м вузлом в момент часу t; ei (t ) - залишкова
ємність батареї і-го вузла; S i (t ) - пропускна спроможність і-го вузла; tзξ (t ) - час
затримки передачі трафіка ξ -типу; U М (t ) - рішення з вибору маршруту передачі.
Через неповноту та недостовірність інформації про стан БСМ пропонується
використання нечіткої системи управління маршрутизацією, що використовує
нечіткий опис процесу управління у вигляді нечіткої бази знань. Дана система
перетворює нечіткі вхідні змінні ( ei (t ) , S i (t ) , tзξ (t ) ), що описують стан БСМ в
певний момент часу, в послідовність команд, які забезпечують прийняття
рішення з вибору маршруту передачі.
Отже, запропоновано нечіткий метод маршрутизації в БСМ, який
забезпечує побудову маршрутів передачі при наявності інформація про стан
мережі та її відсутності. В ході подальших досліджень буде проведена оцінка
ефективності запропонованого методу.
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СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ АНАЛІЗУ ЗАХИЩЕНОСТІ
КОМП’ЮТЕРНИХ МЕРЕЖ
Актуальність розв’язання задачі аналізу захищеності комп’ютерних мереж
пояснюється тим, що його результат необхідний при контролі та моніторингу
захищеності комп’ютерних мереж, при атестації автоматизованих систем
(комп’ютерних мереж) та сертифікації засобів обчислювальної техніки
відповідно до вимог діючих нормативних документів. Проведення зазначеного
аналізу потребує обробки значних об’ємів даних в умовах дефіциту часу.
Поділяють два рівні аналізу захищеності комп’ютерних мереж: базовий
та детальний. В переважній більшості практичних випадків проведення
базового аналізу неможливо через брак повноти документації, включаючи
відкриті тексти програмного забезпечення, що використовується на
обчислювальній техніці. Тому експертам доводиться проводити детальний
аналіз захищеності, однією зі стратегій якого є аналіз сценаріїв атак і процесів
функціонування автоматизованої системи. Виходячи з вищезазначеного,
удосконалення та автоматизація методів і засобів детального аналізу
захищеності програмно-апаратних комплексів є важливим напрямком
забезпечення інформаційної безпеки. При цьому має місце протиріччя: з однієї
сторони необхідно постійно і оперативно проводити аналіз захищеності
комп’ютерної мережі, що експлуатується, а з іншої сторони зростає складність
(а, відповідно, і час виконання) детального аналізу захищеності, котра напряму
залежить від кількості сценаріїв атак, що виконуються. В доповіді
розглядаються відомі шляхи аналізу захищеності комп’ютерних мереж на етапі
експлуатації, які передбачають проведення як активного, так і пасивного
тестування системи захисту. Недоліками цих підходів є ускладнення чи
унеможливлення роботи користувачів під час тестування, можливість виходу з
ладу обладнання чи програмного забезпечення, а також неможливість
проведення аналізу на етапі проектування комп’ютерної мережі.
При
аналізі
захищеності
комп’ютерних
мереж
пропонується
використовувати ієрархічну модель комп’ютерних атак з трьома рівнями: рівень
параметризації процесу захищеності та врахування характеристик порушника,
сценарний рівень та рівень атакуючих дій. Така структуризація дозволяє
використовувати для формування сценарного рівня експертні знання, а для
рівня атакуючих дій – зовнішні бази даних вразливостей. Іншою особливістю
запропонованої моделі є можливість генерування сценаріїв атак з врахуванням
характеристик порушника: його положення в мережі (зовнішнє чи внутрішнє),
рівня знань та умінь, первинних знань про мережу, що атакується.
В доповіді наводяться результати перевірки адекватності запропонованої
моделі комп’ютерних атак при аналізі стану захищеності існуючої комп’ютерної
мережі.
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ОЦІНКА ВПЛИВУ ПАРАМЕТРІВ СИСТЕМИ ВІДНОВЛЕННЯ ТА
НАДІЙНОСТІ ОБЛАДНАННЯ НА ФУНКЦІОНУВАННЯ
ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОЇ МЕРЕЖІ НА ЕТАПІ ЕКСПЛУАТАЦІЇ
Розглядаючи етапи життєвого циклу озброєння і військової техніки взагалі і
телекомунікаційного обладнання зокрема (конструювання, виробництво,
експлуатація), варто вважати, що етап експлуатації є визначальним при
забезпеченні необхідного рівня боєготовності та надійності. При цьому необхідно
віддати належне і ролі перших двох етапів.
Сукупність заходів, які проводяться у певній послідовності й відбуваються
у часі, утворюють технологічний процес експлуатації. У цьому процесі операції
технічного контролю стану об’єкта, регулювання параметрів і відновлення
працездатності є найважливішими й напряму спрямовані на забезпечення
експлуатаційної надійності телекомунікаційного обладнання.
Проведений
аналіз
процесів
експлуатації
та
відновлення
телекомунікаційної мережі (ТКМ) показує, що для вирішення широкого класу
завдань по керуванню функціонуванням мережі важливе значення має вміння
оцінювати стан її елементів. Вирішення даного завдання покладається на засоби
підсистеми оперативно-технічного управління та підсистеми оперативнотехнічного забезпечення, що мають входити у систему моніторингу, за
допомогою якої організується діагностування стану мережі зв’язку. Це означає,
що якість експлуатації ТКМ значним чином визначається рівнем організації її
діагностичного забезпечення.
Оскільки застосування того або іншого методу або способу діагностування
істотно визначається видом об’єкта, то для їхнього вибору необхідні відповідні
методики, які забезпечують вирішення комплексу завдань по раціональній
організації відповідного забезпечення ТКМ. Причому важливо відзначити, що
дані методики повинні враховувати можливість вирішення завдання оцінки
стану мережі як за допомогою зовнішніх засобів діагностування, так і за
допомогою вбудованих засобів.
Перехід ТКМ зі стану в стан відбувається внаслідок дефектів або зовнішніх
впливів. Стосовно до досліджуваного об’єкта їх можна розділити на: дефекти,
які фіксуються вбудованою системою діагностування (ВСД), і викликають
перехід ТКМ у несправний, але працездатний стан; дефекти які фіксуються
ВСД, що приводять до переходу ТКМ в один із частково працездатних станів
(характеризується зменшенням продуктивності); незафіксовані дефекти, що
безпосередньо не впливають на працездатність об’єкта; дефекти, що
викликають повну відмову ТКМ або переводять його в стан не функціонування.
Перша група дефектів характерна для ТКМ, яка має резерв сил та засобів у
структурі ТКМ. Втрати продуктивності для цієї групи визначаються часом
переходу на резервне обладнання.
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Інші дефекти, які переводять ТКМ у несправний стан і безпосередньо не
впливають на його працездатність, але знижують якість функціонування та
збільшують втрати продуктивності мережі.
Третя частина дефектів викликає перехід ТКМ в аварійний режим роботи і
тоді втрати продуктивності мережі визначаються тривалістю аварійного
режиму, так і часом відновлення мережі.
Четверта група дефектів переводить ТКМ у стан не функціонування, тобто
відбувається повна відмова − подія, що полягає в тимчасовому припиненні
застосування мережі по призначенню. Тоді втрати продуктивності залежать від
часу відновлення ТКМ.
Розрізняють два основних види контролю стану ТКМ: перевірку
правильності функціонування й пошук дефектів, які мають специфічне
призначення. Засоби й методи їхньої реалізації частково або повністю
співпадають. Причому перший з них здійснюється в робочому режимі
комплексу зв’язку ТКМ і має наступні кількісні характеристики: коефіцієнт
повноти перевірки правильності функціонування й вірогідність контролю.
Другий призначений для пошуку дефектів за допомогою ВСД, тобто для
визначення місця й характеру несправності. Якість його оцінюється глибиною
автоматичного пошуку дефектів і середнім часом діагностування.
Для оцінки впливу різних параметрів ВСД на середню продуктивність
досліджуваного об’єкта використовують відповідні математичні моделі.
Аналіз відмов сучасного телекомунікаційного обладнання показує, що в
конструкції багатьох типів устаткування є порівняно невелике число елементів з
підвищеною інтенсивністю відмов (це в першу чергу клістрони, лампи біжучої
хвилі, магнетрони, антенні перемикачі й ін.). Відмови їх носять раптовий
характер і в остаточному підсумку призводять до збільшення часу ремонту,
погіршення
коефіцієнта
готовності,
зниження
інших
показників надійності.
У сучасних умовах єдиним способом запобігти відмовам системи за
рахунок виходу з ладу слабких по надійності елементів є їхня своєчасна заміна.
Правило заміни елементів повинне бути таким, щоб забезпечити найменші в
середньому втрати при експлуатації й підвищити надійність обладнання в
цілому. Успішне рішення такого завдання забезпечується розробкою стратегії
технічного обслуговування по напрацюванню.

161

Іванов О.І. (ВІТІ НТУУ „КПІ”)
к.т.н. Могилевич Д.І. (ВІТІ НТУУ „КПІ”)
ВАРІАНТ ЗАСТОСУВАННЯ ПРОТОКОЛУ SIP В МЕРЕЖАХ IP
Останнім часом протокол ініціації сесії SIP (Session Initiation Protocol)
викликав величезний інтерес. Внаслідок цього відбулось його засвоєння як
сигналізаційного протоколу для надання мультимедійних послуг у системах
третьої генерації 3G, а також міграція телекомунікаційних мереж у напрямку
багатофункціональних мереж, що ґрунтуються на Інтернет-протоколі IP
(Internet Protocol). Підґрунтя цього − Інтернет технологія, а протокол SIP один з
її головних лідерів.
Протокол ініціації сесії, SIP − це сигналізаційний протокол прикладного
рівня, розроблений з метою створення, модифікації та переривання
мультимедійних сесій або викликів між двома або декількома учасниками,
пошуку місцезнаходження користувача і переадресування виклику,
забезпечення мобільності за допомогою переадресування виклику й
використання proxy сервера-посередника.
У процесі еволюції можливості протоколу SIP розширилися, забезпечуючи
підтримку широкому спектру сесій, таких як мультимедіа (мова, відео, і т.д.),
присутність і миттєвий (у реальному часі) обмін повідомленнями (Presence and
Instant Messaging).
Протокол SIP можна модульно надбудовувати. Можуть бути реалізовані
різні функції, механізми безпеки, методи, заголовки, опції, транспортні
протоколи, і т.д., але це необов’язково, тому що протокол SIP містить механізм,
що забезпечує йому можливість визначення параметрів кінцевого користувача
або proxy сервера. SIP базується на протоколі передачі гіпертексту HTTP
(Hypertext Transport Protocol), моделі транзакцій запитів і відповідей
(request/response transaction model). Протокол SIP не використовується для
опису характерних ознак сесії, таких як, наприклад, вигляд інформації − медіа
(мови, відео і т.д.), кодеків або частоти вибірки. Замість цього тіло
повідомлення SIP містить ті характеристики сесії, для опису яких
використовується протокол опису сесії SDP (Session Description Protocol), або
деякий інший протокол, розроблений з цією метою. Можливість поділу функцій
керування встановленням сесії від процесу узгодження характеристик сесії є
дуже важливою властивістю протоколу SIP, що забезпечує його ефективність,
тому що дозволяє використання протоколу для встановлення сесії будь-якого
типу.
Отже, так як SIP підтримує варіанти IP протоколів IPv4 і IPv6 (Internet
Protocol version 4 and 6), значно розширюється область його застосування,
зокрема для полегшення міграції мереж, що базуються на протоколі IP, у
напрямку IPv6, а також як головний засіб реалізації мультимедійних
комунікаційних послуг стаціонарних та мобільних доступів і мереж наступного
покоління взагалі.
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Кузавкова А. В. (ІЗІТ)
АНАЛІЗ МОЖЛИВОСТЕЙ ВИКОРИСТАННЯ
ГЕОПРОСТОРОВИХ БАЗ ДАНИХ
Необхідність аналізу географічного розміщення явищ та об’єктів, їх якісних
та кількісних характеристик за допомогою карти виникає у представників різних
професій.
Це представники управлінських структур, в тому числі і військові, які на
підставі масивів інформації повинні прийняти необхідне рішення.
Термін геопросторові бази даних (ГБД) визначае набір програмного
продукту окремого виробника що вирішує ряд завдань відповідних завданням
геоінформаційних систем (ГІС).
Відсутність загальноприйнятого визначення ГІС призводить до значного
непорозуміння того, що таке ГІС, які її можливості і для чого ця система
застосовується. Для попереднього розгляду можна взяти визначення ГІС
американського вченого Девіза Райнда (1988) – ГІС це комп’ютерна система
для збору, перевірки, інтеграції і аналізу інформації, яка відноситься до
земної поверхні.
Інше визначення ГІС наведено у Коновалова „Введення в ГІС” (1996) –
ГІС це автоматизована система, яка має велику кількість графічних і
тематичних баз даних, що поєднані з модельними та розрахунковими
функціями для маніпулювання ними і перетворення їх в просторову
картографічну інформацію для прийняття на її основі різних рішень і
здійснення контролю.
Марал і Пюке (1983) дають інше визначення ГІС – ГІС це набір
підсистем, що її складають і поєднані єдиним завданням аналізу
просторової інформації (просторово-часової).
Тому, зважаючи на розгляд конкретного продукту та складності і
неоднозначності визначень, в подальшому позначення ГБД та ГІС
використовуватиме як рівноважні.
Коло потенційних користувачів геоінформаційних систем дуже широке, і
це є однією з причин збільшення попиту на подобні системи.
Географія є зв’язуючою ланкою інформації про місцевість, що отримується
з різних джерел. Перш за все це різні типи карт. Крім того, дані про місцевість
можуть бути отримані з аеро та космічних фотознімків, можуть поступати з
файлів даних, які записані на магнітних дисках, зі звітів та з баз даних про
місцевість.
Значна частина інформації про місцевість швидко змінюється з часом і
тому незадовільняє використання паперових топографічних карт. Швидкість
отримання інформації про місцевість та її актуальність може гарантувати тільки
автоматизована система.
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Першими спробами застосування автоматизації для вирішення задач
аналізу інформації про місцевість були банки географічної інформації. Однак з
часом накопичувався досвід збору, зберігання і управління даними,
напрацьовувалися бібліотеки програм, які вирішували стандартні задачі аналізу
географічних даних, з’явилися потужні технічні засоби зберігання та обробки
даних про місцевість.
Все призвело до створення ГІС.
Будь-яка ГІС складається з чотирьох основних структурних компонентів:
– апаратного комплексу;
– програмного комплексу;
– інформаційного блоку;
– експлуатаційного персоналу.
В основі технології „Фаэтон” – методи GPS вимірів і технологія GeoMedia
корпорації Intergraph.
„Фаэтон” – це набір продуктів, геопросторові бази даних (ГБД) до складу
яких входять такі дані:
– мережа доріг, що включає: елементи дорожньої мережі у вигляді
сегментів ланцюгово-вузлової моделі;
– правила організації дорожнього руху (обмеження);
– вартість проїзду (година).
– перелік вулиць та іменованих об’єктів;
об’єкти гідрографії (основні);
топоніми;
відеозакладки.
Дорожня мережа являє собою ланцюгово-вузлову модель, засновану на
теорії графів, що представляє вулиці населених пунктів і дороги у вигляді
математичних і геометричних мережних структур.
Правила організації дорожнього руху (обмеження), які мають на увазі під
собою перелік дій, які можуть виконувати транспортні засоби в тій або іншій
дорожній обстановці.
Вартість проїзду (час) – це час проїзду кожного елемента дорожньої мережі
транспортним засобом з урахуванням швидкісного режиму руху в певний час
доби. Сумарна вартість всіх елементів маршруту є основним критерієм
розрахунку оптимальності маршруту.
Об’єкти гідрографії – це основні водні об’єкти, такі як ріки, озера,
водоймища, моря.
Топоніми – найменування місцевостей, мікрорайонів, урочищ.
Відео закладки – колекція зображень об’єктів, розташованих уздовж
елементів дорожньої мережі.
Актуальність
Геопросторові дані постійно поповнюються, при цьому вже створені бази
геопросторових об’єктів після періодичних уточнень оновлюються.
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На відміну від стандартного картографічного способу, можна говорити про
дату створення даних (можна закладати дату зйомки кожного об’єкту).
Унікальність даних
Використання власної вітчизняної технології дає можливість формувати на
базі продукту специфічні бази об’єктів будь-якого роду.
Доповнена модель
Транспортна модель ґрунтується на даних про правила проїзду та дозволяє
вирішувати завдання маршрутизації не тільки з урахуванням довжини проїзду,
але й ґрунтуючись на комплексних коефіцієнтах, що враховують інтенсивність
руху, заборони та ускладнення в певний час доби.
Переваги використання БД „Фаэтон”:
Користувачі мають можливість організувати геопросторові дані в єдиному
середовищі бази даних установи (Oracle, Mictorsoft SQL Server, Microsoft
Access, ArcInfo, ArcView, MicroStation, MapInfo, АutoCAD, MGE та інше),
доступної через звичний ГІС - інструментарій.
Варіанти використання
– рішення завдань пов’язаних з пересуванням частин та підрозділів, а саме,
знаходження оптимального шляху із точки А в точку В, знаходження
оптимального шляху при необхідності здійснення зупинок, що перебувають по
довжині маршруту пов’язаних із властивостями місцевості, розрахунку зон
обслуговування;
– знаходження іменованих об’єктів на карті та одержання інформації про ці
об’єкти.
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ОЦІНКА ІНФОРМАЦІЙНО-ПОШУКОВИХ СИСТЕМ В
МЕРЕЖІ INTERNET
На даний час великого поширення та популярності в мережі Internet набули
інформаційно-пошукові системи (ІПС). Серед них найбільш відомими є Google,
Yahoo, Meta, MSN, Яндекс та Rambler, які здійснюють пошук по всій глобальній
мережі. Проте жодна з них не охоплює увесь інформаційний простір Internet
через технічні обмеження. При значній кількості ІПС виникає необхідність
визначення такої пошукової системи, яка б максимально задовольняла потреби
користувача.
Враховуючи постійний розвиток ІПС в мережі Internet, крім пошуку за
запитами при оцінці пошукових систем, необхідно розглянути їх функціональні
параметри, а саме: особливості індексації документів в мережі Internet, наявність
підтримки необхідних мов пошуковою системою та додаткові можливості
пошуку (знаходження схожих документів, пошук за розширенням файлу,
використання операторів логіки, тощо).
Для оцінки якості роботи ІПС пропонується ввести систему показників, що
кількісно описують як вищезгадані функціональні параметри, так і
характеристики конкретної ІПС (розмаїтість вибірки, точність вибірки,
упорядкованість, досяжність релевантної відповіді). Ефективність роботи ІПС
оцінюється інтегральним показником, який розраховується як зважена сума
показників системи. Під зваженою сумою слід розуміти суму добутків
показників на відповідні вагові коефіцієнти.
Вагові коефіцієнти дозволяють надавати більшу або меншу вагу (значення)
тому чи іншому показнику, тобто здійснювати ранжирування (упорядкування)
показників за їх важливістю для особи, що приймає рішення. Значення вагових
коефіцієнтів повинні визначатися експертом з питань тематики пошуку (наукові
дослідження, новини, аналітичні довідки, тощо).
При оцінюванні ІПС задаються початкові умови пошуку (словосполучення,
фрази, визначення, терміни тощо), за результатами відображення відповіді
пошукових систем на запит проводиться експертна оцінка релевантності
отриманої інформації. З отриманої вибірки досліджуються перші 20 знайдених
документів. Разом з тестуванням досліджуються функціональні параметри ІПС в
мережі Internet.
Таким чином, для оцінки інформаційно-пошукових систем в мережі
Internet, необхідно використовувати їх функціональні параметри та
характеристики. Для порівняння ефективності різних систем пошуку інформації
варто використовувати усереднені значення цих функціональних параметрів та
характеристик, які отримані в однакових умовах (шляхом порівняння
результатів однакових пошукових запитів, досліджуваних одними й тими ж
експертами).
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ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО ПРОГРАМНОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИ ОЦІНЮВАННІ ІМОВІРНОСТІ
РАДІОЕЛЕКТРОННОГО ПОДАВЛЕННЯ
В останнє десятиріччя роль радіоелектронної боротьби в локальних війнах
та збройних конфліктах різної інтенсивності значно зросла. Широке
використання супутникових систем розвідки, зв’язку та навігації, сучасних
систем управління військами та зброєю, високоточної зброї обумовлює
необхідність їх нейтралізації шляхом вогневого ураження та радіоелектронного
подавлення
з
метою
завоювання
переваги
в
спектрі
електромагнітних випромінювань.
Аналіз стану процесу планування застосування сил та засобів РЕБ свідчить
про низький рівень використання інформаційних технологій та систем
підтримки прийняття рішень при плануванні.
При отриманні розвідувальної інформації на командному пункті
здійснюється її аналіз, у ручному режимі проводяться оперативно-тактичні
розрахунки, що призводить до втрати великої кількості часу, низької
оперативності при відпрацюванні пропозицій щодо прийняття рішення та
істотній долі суб’єктивізму при прийнятті рішення.
Важливими задачами, які стоять перед командирами підрозділів РЕБ та
начальниками РЕБ є:
прогнозна оцінка ефективності РЕБ на етапі планування застосування
засобів РЕБ;
оперативна оцінка ефективності РЕБ в ході бойових дій.
На теперішній час існують декілька методик оцінювання ефективності.
Методики оцінювання ефективності відрізняються математичним
апаратом, що використовуються, та факторами, які враховані в методиках. При
цьому збільшення кількості показників значно ускладнює самі методики, а
збільшення загальної кількості застосовуваних засобів ускладнює можливість
використання методик. Значно сприяє процесу оцінювання ефективності РЕБ
використання геоінформаційних систем (ГІС). При застосуванні ГІС (цифрових
карт) при оцінюванні ефективності РЕБ є можливість використання інформації
про розташування радіоелектронних засобів на місцевості при проведенні
автоматизованих розрахунків.
Для визначення ефективності РЕБ у Збройних Силах України
використовується такий показник як ступінь дезорганізації систем управління.
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Він являє собою оцінку кількості уражених та кількості подавлених засобів.
Кількість подавлених засобів є випадковою величиною і її доцільно оцінювати,
визначивши ймовірність подавлення. Існуючі методики оцінювання імовірності
подавлення не враховують часові показники застосування РЕЗ та засобів РЕП,
розподіл РЕЗ по місцевості.
Імовірність подавлення РЕЗ противника засобами РЕБ розраховується як
добуток імовірностей: безвідмовної роботи засобів перешкод; збігу частотних
діапазонів засобів РЕБ і РЕЗ противника; наведення станцій перешкод за
частотою і напрямком на РЕЗ, що подавлюється; виконання енергетичних умов
при подавленні.
Імовірність наведення розраховується як імовірність такої події, при якій
всі операції по наведенню станцій перешкод за частотою і напрямком на РЕЗ,
що подавляється, закінчаться раніш, ніж пройде час, необхідний для
використання за призначенням РЕЗ противника. Час наведення за частотою та
напрямком є випадковою величиною і залежить від функцій розподілу часу
виконання дій з наведення засобу РЕП за частотою та напрямком та часу
використання за призначенням РЕЗ противника.
Висувається гіпотеза про релеєвський закон розподілу часу виконання дій з
наведення засобу РЕП за частотою та напрямком та часу використання за
призначенням РЕЗ противника.
Імовірність виконання енергетичних умов розраховується як ймовірність
події, при якій в будь-якій точці перебування РТЗ, що подавлюються, у заданій
області простору (зоні подавлення) потужність перешкодового сигналу
перевищить потужність корисного не менш ніж у K n раз ( K n – коефіцієнт
подавлення).
Отримані вирази для розрахунку імовірності подавлення за умови
кругового нормального розподілу приймачів відносно передавача лінії зв’язку.
Продемонстровані результати розрахунку імовірності подавлення з
використанням цифрової карти та розробленого програмного забезпечення.
Таким чином, запропонована удосконалена методика оцінювання
ефективності застосування засобів РЕБ, яка враховує частотні діапазони засобів,
час наведення засобів РЕП, енергетичні умови подавлення. Показана
можливість внесення елементів автоматизації в процес оцінювання
ефективності застосування засобів РЕБ.
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Коваленко А.О. (в/ч 1906)
к.т.н Різуненко А.О. (ВІТІ НТУУ „КПІ”)
ХАРАКТЕР РОЗПОДІЛУ ПОМИЛОК У ДЛЯ СТЕГАНОАЛГОРИТМУ
З ЦЕНТРУВАННЯМ ЗНАЧЕННЯ КОЛІРНИХ
КОМПОНЕНТ ЗОБРАЖЕННЯ
Для створення стеганосистем, стійких до атак типу „стиснення з втратами”
(наприклад, форматом JPEG-2000) можливо застосовувати метод центрування
значень колірних компонент зображення як такий, що дозволяє декодувати
приховані повідомлення з коефіцієнтом помилок від 5 % до 30 % (в залежності
від частоти колірного перепаду початкового контейнера, коефіцієнту стиснення
та ширини інтервалу вбудовування).
З метою аналізу можливості виправлення помилок, що виникли після
компресії, було проаналізовано їхню просторову локалізацію в самому
зображенні (стего), тобто виявлено, в яких пікселях зображення інформаційних
біт було спотворено.
Під час аналізу отримано наступні результати:
1. Різні області зображення по-різному спотворюються: у областях, де
немає різких перепадів кольорів з’являється менша кількість помилок. Цей факт
пояснюється особливостями формату JPEG-2000, який під час компресії
розбиває зображення на блоки. Важливо те, що ця закономірність характерна
лише для сильнонасичених зображень.
2. Кількість помилок залежить від колірної компоненти, в яку вбудовано
повідомлення: синя компонента більш “чутлива” до спотворень, ніж червона (як
відомо, зелена компонента взагалі не підходить для вбудовування повідомлень).
Таким чином, при вбудовуванні повідомлень необхідно враховувати величину
блоку, з якими працює агент стиснення. Якщо заздалегідь ця величина
невідома, то необхідно брати мінімальну – 16х16 пікселів. Також була
досліджена максимальна довжина серій пакетних (безперервних) помилок. Як і
у випадку з коефіцієнтом помилок, відносна кількість помилок, що припадає на
довші пакети, зростає з ростом коефіцієнту стиснення та зменшенням ширини
інтервалу вбудовування. Крім того, виявлено, що при відносно невеликій
компресії (Кст=5 разів) довжини пакетів сильно залежать від ширини інтервалу
вбудовування (9-10 біт підряд для інтервалу 32, та 13-14 для інтервалу 16), а при
більших коефіцієнтах (Кст=10 і більше) – майже не залежать від інтервалу
вбудовування. Тому з ростом коефіцієнту компресії зникає необхідність
збільшувати інтервал вбудовування.
На основі результатів аналізу характеру появи помилок у декодованому
повідомленні було обрано різновиди коду Боуза-Чоудхурі-Хоквінгема:
БЧХ (7,4), БЧХ (31,6) та БЧХ (63,3) – для виправлення помилок після стиснення
з коефіцієнтом 5. Застосовувати коди з більшою довжиною кодового слова не
доцільно через їхню нездатність виправити помилки, які виникають у кодовому
слові такої довжини.
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Коваленко І.С. (в/ч 1906)
Томілов Ю.С. (в/ч 1906)
ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА – ОСНОВА ФУНКЦІОНУВАННЯ
СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ
Бойові дії останніх десятиліть виявили необхідність підвищення вимог до
керування військами і зброєю. Це обумовлено в першу чергу тенденцією до
зростання можливостей радіоелектронних засобів і інших систем по порушенню
керування, що впливають не тільки на технічні засоби передачі й обробки
даних, але і безпосередньо на інформаційні потоки, які циркулюють у системі
керування військами (силами). Бойові дії в районі Перської затоки показали
колосальні можливості багатонаціональних сил щодо придушення системи
управління та обміну інформацією супротивника, що призвело до повної втрати
управління військами Іраку й, у підсумку, до знищення його армії. Це свідчить
про те, що в збройних силах США здійснені як організаційні, так і технічні
заходи, які дозволяють з початком бойових дій надійно придушувати (уражати)
державну і військову системи управління ударами високоточної зброї, діями
диверсійних груп та радіоелектронними засобами. Тому інформаційному
забезпеченню процесів управління в даний час потрібно приділяти велику
увагу. Відсутність єдиної для Збройних сил України автоматизованої системи
управління військами не дозволяє вирішувати низку проблем, які заважають
підвищенню ефективності управління військами. Наявність розвинутої системи
комп’ютерних мереж на основі виділених каналів зв’язку, структурні та
програмні
удосконалення
зможуть
вирішити
проблему
створення
автоматизованих систем управління військами.
Система науково-дослідницької роботи та підготовки фахівців має
забезпечити пошук ефективних шляхів подолання існуючих проблем, створити
національний науковий потенціал для подальшого розвитку науки та практики
управління військами, розробити сучасні підходи до застосування
перспективних методів обробки інформації. Відсутність науково визначених
рівнів інформаційного забезпечення як для рівнів управління, так і для окремих
робочих місць на окремих пунктах управління створює передумови
суб’єктивного підходу до оцінки ефективності інформаційного забезпечення
процесів як окремих рівнів так і системи управління в цілому.
Таким чином, інформаційні системи повинні вирішувати наступні задачі:
забезпечення оперативності й ефективності діяльності органів керування,
розвиток їх координаційних і контролюючих можливостей; зростання
ефективності інформаційної взаємодії; підвищення якості управлінських рішень;
можливість удосконалювати прийняті рішення та аналітичну роботу в цілому
при їх реалізації; раціоналізація інформаційного забезпечення, структури і
складу документообігу; забезпечення ефективного обміну інформацією, її
оперативного багатоаспектного пошуку за заданими критеріями, захисту від
несанкціонованого доступу.
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д.т.н. Коваль В.В. (ДУІКТ)
Богуцька О.А. (ДУІКТ)
Стахурська О.М. (ДУІКТ)
Яніцький І.Я. (ДУІКТ)
Кріль Д.М. (ДУІКТ)
ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ МЕРЕЖ СИНХРОНІЗАЦІЇ
ЦИФРОВИХ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ
Найбільш розвинені мережі синхронізації в цифрових телекомунікаційних
системах (ТКС), де і накопичено великий теоретичний і практичний досвід їх
розробки і експлуатації [1, 2]. Національна мережа синхронізації (НМС) забезпечує
розподіл часу і частоти на територіально розподілених (в межах кордонів країни)
об’єктів господарств синхронізації з метою забезпечення їх узгодженої роботи.
Поставлена задача обумовлює необхідність створення виділеної мережі
синхронізації на національному рівні з подальшою її взаємодією з мережами
синхронізації більш високих регіональних і світових категорій [3, 4]. Стратегія
синхронізації – це один чи декілька методів побудови мережі синхронізації.
Найкраще отримання опорного синхросигналу можливе лише при розміщенні
первинного джерела синхронізації (ПДС) в місці розташування вузла синхронізації
мережі синхронізації, тобто на території дислокації об’єктів синхронізації (ОС)
різного призначення. Але ряд недоліків на ні зводили використання цієї мережі
синхронізації, хоча з появою альтернативних ПДС в вигляді супутникових
навігаційних дають можливість її використання в якості резервної. З метою
зменшення матеріально-економічних затрат на ПДС автономна мережа змінила
свою архітектуру на ієрархічну, в якій один або декілька ПДС примусово
розподіляє синхроінформацію вертикально по рівням її якості мережі синхронізації.
При цьому потрібно відійти від ідеї жорсткої прив’язки архітектури МС до
архітектури первинних або вторинних мереж, і поставити ціллю створення
виділеної єдиної національної мережі синхронізації (ЄНМС) країни. Очевидним
також є те, що НМС, як виділена, примусово ієрархічна повинна мати виділену
транспортну мережу, яку з економічної точки зору створювати недоцільно.
Економніше не розбудовувати структуру транспортної мережі МС, а використати
як накладену на мережу ТКС. В якості транспортної мережі МС можливо
використати ТКС любих технологій (ПЦІ, СЦІ, АТМ, тощо) в залежності, які в
країні є найпоширеніші і більш економічні. Концептуально виділимо пріоритетні
напрями створення ЄНМС ТКС України.
1. З метою зменшення економічних затрат на створення і побудову ЄНМС
України в якості одного із її етапів запропонувати окремі мережі синхронізації
галузей господарства України, або окремих великих об’єктів синхронізації.
Галузеві
мережі
синхронізації
повинні
бути
взаємозв’язаними
в
плезіохронному режимі.
2. В силу виробничого процесу в галузі зв’язку накопичено значний
теоретичний матеріал і практичний досвід для створення і реалізації на поточному
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часі ЄНМС ТКС Адміністрації зв’язку України, що спонукає її вирішувати
сформульовану програму.
3. Об’єктом програми є створення і реалізація ЄНМС України. Предмет
програми – задоволення
в
якісній
синхроінформації,
як
товарі,
зацікавлених користувачів.
4. Головною проблемою створення ЄНМС є обґрунтування вибору
транспортної мережі синхронізації. Є три вирішення цієї проблеми: а) створити
власну відокремлену транспортну мережу синхронізації; б) орендувати її як
відокремлену накладену на інформаційні мережі, перш за все первинні і вторинні;
в) переміщати синхроінформацію разом з корисною інформацією в їхнім
транспортному середовищі, а потім в вузлах синхронізації тим, чи іншим способом
її виділяти. Перші два варіанти в поточний час є недоцільними з технікоекономічної точки зору, із-за їх дороговизни. Тому для вирішення цієї проблеми
рекомендується для розповсюдження синхроінформації в міжвузловій
синхронізації з транспортними інфраструктурами ТКС технології СЦІ і виділення
синхроінформації в вузлах синхронізації використовувати оптичні сигнали
групових трактів STM-N, які мають незначний фазовий дрейф.
5. Моніторинг сигналів синхронізації, тобто регулярні та безперервні
вимірювання параметрів нестабільності параметрів сигналів синхронізації
являється обов’язковою складовою систем керування мережею синхронізації в
цілому. Моніторинг сигналу синхронізації в мережі необхідно проводити на різних
рівнях, для того щоб мати цілісну картину стану сигналу в ключових точках
мережі. Для проведення моніторингу сигналу першого рівня необхідні
надвисокоточні і, відповідно, відносно дорогі вимірювальні датчики, однак
необхідна їх кількість невелика. Датчики контролю більш низьких рівнів повинні
бути прецизійними, вартість їх значно нижча. Таким чином, комбінуючи різні типи
датчиків на мережі синхронізації необхідно створити ефективну систему
моніторингу синхроінформації. Розглянуто пріоритетні напрями розвитку мереж
синхронізації цифрових телекомунікацій та обґрунтовано концептуальні проблеми
побудови єдиної національної мережі синхронізації України з врахуванням
створення єдиної національної інформаційної інфраструктури та її інтеграції в
регіональні, в тому числі європейську, та глобальну інформаційні інфраструктури.
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ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМ ТРАНКІНГОВОГО ЗВ’ЯЗКУ В
СУЧАСНІЙ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІЙ МЕРЕЖІ
На сьогоднішній час при функціонуванні систем зв’язку державних
структур України виникла необхідність в технічному переоснащенні систем
зв’язку спеціального призначення і впровадження нових технологій. Цифрові
транкінгові системи повністю відповідають вимогам до послуг рухомого зв’язку
в інтересах державних структур, міністерств та відомств, вони мають
можливості організації оперативних групових і екстрених викликів, гнучкого
розподілення
канальної
ємкості
у
відповідності
з
інформаційним навантаженням.
Сучасні системи транкінгового зв’язку (СТЗ) призначенні для побудови
локальних і багатозонових мереж, що дають різні види послуг при високій
якості зв’язку. Зокрема, підтримується мовний зв’язок і передача даних між
абонентами та групами абонентів, доступ до відомчих телефонних мереж,
мереж загального користування і мереж передачі даних.
СТЗ перетворилась на універсальні системи, що надають великий вибір
телекомунікаційних послуг. Хоча їхні протоколи радіо-інтерфейса і мережової
архітектури орієнтовані на підтримку оперативного зв’язку в замкнутій групі
абонентів, однією з головних переваг транкінгової системи є можливість
інтеграції різних служб у рамках однієї мережі з мінімальними
матеріальними витратами.
Щодо побудови СТЗ призначені для:
– локальних мереж;
– багатозонових мереж.
СТЗ забезпечують підтримку мовного зв’язоку між абонентом і групою
абонентів, доступ до відомчих ТМ, мереж загального користування і мереж
передачі даних; забезпечує передачу інформації GPS, що дозволяє визначити
точне місце знаходження абонента.
Цифрові системи транкінгового зв’язку забезпечують шифрування і захист
інформації, використовуючи для цього наступні механізми:
– аутентифікації абонентів;
– шифрування переданої інформації;
– забезпечення скритності номера абонента.
До переваг данної системи відносяться: зручність використання,
можливість
розширення
системи,
технічне
обслуговування
за
рахунок постачальника. Із вище перерахованого випливає, що транкінгові
системи зв’язку повністю відповідають всім вимогам для побудови мереж
зв’язку спеціального призначення, з підтримкою широкого кола послуг та
шифруванням інформації, що передається.
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ПРОБЛЕМА ВСТАНОВЛЕННЯ ВСЕБІЧНОЇ ОЦІНКИ ВАРТОСТІ
РАДІОЧАСТОТНОГО СПЕКТРУ
Радіочастотний спектр - один з найбільш дефіцитних природних ресурсів,
властивості якого залежать від часу дня. Чим ефективніше цей ресурс
використовується, тим активніше відбувається соціальний і економічний
розвиток
країни.
Традиційна
адміністративна
система
управління
використанням спектра цілком успішно працювала до визначеного моменту.
Сьогодні ж перед нею встає усе більше проблем. Одна з них чисто економічна необхідність відновлення рівноваги між попитом та пропозицією даного
ресурсу. Вирішення цієї проблеми вимагає розробки нових економічних методів
управління використанням РЧС. Ці методи, доповнюючи собою традиційні
технічні, регуляторні і законодавчі процедури, дозволять створити сучасну
систему управління використанням спектра. Метою удосконалювання сучасної
вітчизняної системи управління використанням РЧС є створення такої
структури керування, яка б підсилила роль ринкових механізмів у керуванні
використанням спектра.
Для рішення частини цих задач можуть застосовуватися різні процедури.
Деякі з них описані в Довіднику МСЭ „Керування використанням спектра на
національному рівні”. Однак вони є складними в і всебічно не можуть бути
впроваджені. Встановлені розміри разової і щорічної плати повинні
встановлюватися диференційовано в залежності від використовуваних
діапазонів радіочастот, кількості радіочастот і застосовуваних технологій.
Отже необхідно вирішити наступні економічні задачі: визначення ціни
ресурсу та одержання максимальної вигоди для суспільства. Цінність спектра
відбиває в двох властивих йому показниках ренти: ренті дефіциту і
диференціальній ренті.
Рента дефіциту існує, оскільки попит на спектр, принаймні, у визначених
діапазонах і у визначений час, перевищує пропозиція. Диференціальна рента
існує, оскільки кожному діапазонові частот властиві свої характеристики
поширення радіохвиль, що робить його придатним для визначених радіослужб.
Економісти визначають вартість ресурсу спектру радіочастот, як функцію від
ренти (або доходу, що він приносить). Права або привілеї у відношенні
використання РЧС мають цінність для користувачів, що можуть продавати
послуги зв'язку. Ренту, стягнуту за ресурс, можна кількісно визначити ціною, по
якій цей ресурс виставляється на відкритий ринок. Якщо користувач
безкоштовно одержує дозвіл на спектр, що має якусь вартість, то він одержує
ренту, визначену ціною цього спектра а отже безвідповідально може ставитися
до його використання.
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ЦІЛІСНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ В БЕЗПРОВІДНИХ
ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ МЕРЕЖАХ
Інформаційні процеси, що відбуваються у світі, висувають на перший план,
поряд із задачами ефективної обробки і передачі інформації, задачу
забезпечення безпеки інформації. Це визначається особливою значимістю для
розвитку держави її інформаційних ресурсів, зростанням вартості інформації в
умовах ринку з одного боку, та її високою вразливістю і значним збитком у
результаті її несанкціонованого використання або знищення з іншого боку.
Проблеми захисту ІТМ обумовлені наступними факторами:
мережі і зв’зані з ними процеси відкриті для потенційних зловмисників;
мережі динамічно розвиваються і впровадження процедур захисту може не
встигати за процесом їх розвитку;
у мережах використовують різноманітні види зв’язку, деякі з них
потенційно зручні для атак.
Одним з завдань захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних
системах є забезпечення її цілісності, тобто забезпечення захисту переданих
повідомлень від випадкових і навмисних впливів, спрямованих на зміну
переданих
повідомлень,
затримку
і
знищення
повідомлень
або
перевпорядкування повідомлень.
На сьогоднішній день існує декілька моделей безпеки інформації в ІКС але
жодна з них повністю не враховує можливі загрози цілісності інформації, що
виникають в безпровідних мережах. В той же час вони є специфічними та
непритаманними іншим видам зв’язку. До них можна віднести:
багатопроменеве поширення радіохвиль, що виникає за різних умов;
навмисні завади;
ненавмисні завади;
несанкціоноване проникнення в безпровідну мережу.
З урахуванням того, що послуги безпровідних ІКС з кожним роком
займають все більшу частину ринку, побудова такої моделі є
актуальним завданням. В роботі проаналізовані існуючі моделі безпеки
інформації в ІКС (Кларка-Вілсона, Белла-Ла-Падули, Біба, „Китайський мур”),
визначені їх переваги та недоліки, зроблені висновки по їх удосконаленню. На
основі аналізу загроз цілісності інформації, що виникають в безпровідних
мережах, запропонована модель, яка враховує їх. Це дозволяє проводити оцінку
цілісності інформації в безпровідних ІКС на етапі їх проектування.
Таким чином, в результаті проведених досліджень була отримана модель
безпеки інформації в безпровідній ІКС, визначені показники за допомогою яких
можливо провести кількісну оцінку цілісності інформації. Запропонований
підхід дозволяє підвищити безпеку інформації в безпровідних ІКС за рахунок
забезпечення її цілісності.
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БЕЗПЕКА ІНФОРМАЦІЇ В СИСТЕМАХ РАДІОЗВ’ЯЗКУ ЗАГАЛЬНОГО
ПРИЗНАЧЕННЯ З РІЗНИМИ ВИДАМИ СИГНАЛІВ
Радіозв’язку притаманний низький рівень безпеки переданої інформації. Це
пов’язано з відкритістю середовища поширення радіохвиль. Цей фактор
перешкоджає більш активному просуванню систем радіозв’язку (СРЗ) на ринку
сучасних технологій. В останній час вдосконалення СРЗ спрямовано на
підвищення якості зв’язку за рахунок використання шумоподібних сигналів
(ШПС). Цей процес впливає і на безпеку передачі інформації в СРЗ.
З семирівневої моделі взаємодії відкритих систем видно, що СРЗ
відрізняються від проводних систем тільки на перших двох рівнях взаємодії –
фізичному та канальному. Вищі рівні реалізуються як і в проводних системах
зв’язку, і якраз на них зосереджуються основні зусилля по захисту
інформації [1].
Можливо виділити три основні загрози для безпеки СРЗ:
порушення цілісності системи на фізичному рівні;
перехоплення інформації, що передається;
несанкціоноване проникнення в систему.
Кожна з перелічених загроз має свою специфіку та потребує
індивідуального розгляду для визначення шляхів її усунення.
Порушення цілісності системи на фізичному рівні. Цілісність СРЗ може
бути порушена як навмисно (у випадку дії навмисних завад в каналі), так і
ненавмисно (при виникненні випадкових завад: природного походження,
промислових і таке інше). Адміністративними методами з джерелами завад
бореться служба радіоконтролю частотних ресурсів, яка повинна робити заходи
по припиненню випромінювань, що заважають зареєстрованим радіозасобам.
Проте повністю унеможливити дії завад лише такими методами неможливо,
тому необхідно приймати заходи технічного характеру по підвищенню
завадостійкості радіозасобів. До їх числа входить використання методів, які
засновані на просторовій, частотній або поляризаційній селекції сигналів або
використання
сигналів,
структура
яких
забезпечує
підвищену завадозахищеність.
Перехоплення інформації, що передається. Сигнал в радіомережі, на
відміну від проводної мережі, є доступним для приймачів порушника,
практично, з будь-якої точки зони радіодоступності. Ускладненням завдання
для перехоплення є: вживання складної структури сигналу, що зажадає
синхронізації приймача порушника з сигналом джерела інформації;
використання гостроспрямованих антен і адаптивного управління потужністю
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сигналу передавача з метою забезпечення мінімально необхідного рівня сигналу
в точці прийому для підвищення інформаційної захищеності. Окрім
перерахованих заходів технічного характеру можливе використання
організаційних заходів, наприклад, вибір місць розміщення СРЗ, що дозволяє
використовувати екрануючий вплив місцевості у напрямі можливого
розташування приймача порушника.
Несанкціоноване проникнення в систему. Для проникнення в СРЗ
необхідно, щоб порушник:
мав устаткування аналогічне з устаткуванням СРЗ;
був здатний розпізнавати структуру і параметри сигналу;
знав параметри мережі (ідентифікатор мережі, що закриває інфраструктуру
мережі;
був
занесеним
в
таблицю
дозволених
адрес
в
точці доступу);
в разі ведення шифрованої передачі в СРЗ знав ключ шифру.
В роботі на прикладі стандарту для бездротових мереж IEEE 802.11([2],
[3]), який передбачає використання одного з двох типів радіоканалів FHSS або
DSSS, був проведений аналіз погроз безпеці інформації та можливі варіанти їх
запобіганню. Показано, що безпека інформації в СРЗ з ШПС досягається,
насамперед, за рахунок енергетичної скритності. В цьому випадку сигнал
передається з дуже низьким рівнем потужності відносно шумів каналу і
власного шуму приймального тракту. Зокрема, якщо порушнику заздалегідь
невідома структура сигналу, при формуванні ШПС, можливо навіть приховати
сам факт передачі, маскуючи сигнал шумами або іншим сильнішим сигналом.
Якщо ж структура сигналу жорстко стандартизована (наприклад, стандарт IEEE
802.11) то доцільно застосовувати сигнали сформовані методом ППРЧ, де
користувач має можливість зміни послідовності стрибків частоти. Для
підвищення завадостійкості СРЗ в найгірших умовах (максимального впливу
порушника) необхідно вдатися до використання комбінованого методу для
формування ШПС з максимально можливою базою.
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Комаров Р.О. (в/ч А – 1906)
МЕТОДИКА ВИБОРУ СИГНАЛЬНО-КОДОВИХ КОНСТРУКЦІЙ ДЛЯ
АСИМПТОТИЧНО НАДІЙНОЇ РАДІОЛІНІЇ УПРАВЛІННЯ ПРИ
НЕЛІНІЙНИХ СПОТВОРЕННЯХ І СЕЛЕКТИВНИХ ЗАВМИРАННЯХ
Сучасний рівень розвитку збройної боротьби, корінні якісні зміни у
способах і засобах ведення бойових дій потребують невпинного вдосконалення
технічних систем управління і контролю військового призначення. При цьому
невід’ємною складовою таких комплексних систем є радіолінії управління, до
яких
висуваються
безпрецедентно
високі
вимоги
надійності
та завадозахищеності.
В таких системах треба з високим ступенем надійності виконувати різні
команди управління. На відміну від відомих методик розрахунку імовірнісних
характеристик командних радіоліній, для вирішення таких задач потрібна
методика, яка б забезпечувала розрахунки довжин кодограм (команд) з дуже
жорсткими вимогами як до імовірності вірного спрацювання, так і до
імовірності хибного спрацювання (що може бути викликане навмисною
перешкодою, подібною до корисного сигналу). Відомі методики розрахунків
імовірності вірної передачі команди та хибного спрацювання в деяких випадках
можуть бути застосовані для обґрунтування міри надлишковості (довжини
кодограми), але не пристосовані для випадків, коли, наприклад, потрібно
обчислювати імовірність хибного спрацювання на тривалих інтервалах часу, де
імітаційна кодограми повторюється 1010 та більше разів, водночас імовірність
хибного спрацювання з однієї спроби (Рх1) може бути дуже малою – наприклад,
Рх1 < 10-1000. Постійне зростання потреб Збройних Сил України у якісному
радіозв’язку для управління військами і зброєю породжує ряд специфічних
задач, обумовлених впливом характерних особливостей середовища
розповсюдження – завмираннями і розсіюванням сигналів, впливом завад
природного і штучного походження, обмеженістю частотного ресурсу та
стрімким зростанням вимог до ступеня захищеності інформаційного обміну.
Останнє обумовлене в першу чергу сучасним рівнем розвитку теорії і практики
радіопридушення
включаючи
радіоелектронну
протидію
радіолініям
управління. В доповіді визначені шляхи та напрямки підвищення ефективності
військових систем радіозв’язку в умовах нелінійних спотворень, селективних
завмирань та радіозавад за рахунок вибору раціональних параметрів сигнальнокодових конструкцій з великим ступенем їх надлишковості.
Наведені у доповіді результати у сукупності розв’язують актуальну
науково – практичну задачу, що полягає в розробці методики вибору
раціональних сигнально-кодових конструкцій для асимптотично надійної
радіолінії управління при нелінійних спотвореннях, селективних завмираннях і
впливі різноманітних завад.
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к.т.н. Кондратенко С.О. (ЖВІ НАУ)
Круковський І.А. (ЖВІ НАУ)
МЕТОДИКА ВИБОРУ МОДЕЛІ ПОДАННЯ ЗНАНЬ ДЛЯ
КОРПОРАТИВНОЇ СИСТЕМИ ПІДТРИМКИ ІНФОРМАЦІЙНОАНАЛІТИЧНОЇ РОБОТИ
Важливим етапом розробки корпоративної автоматизованої системи
підтримки інформаційно-аналітичної роботи є обґрунтований вибір
раціональної моделі подання знань (МПЗ). Цей вибір у значній мірі визначає
ефективність її інформаційно-аналітичних та інших функцій.
Вибрана МПЗ може бути базовою (логіка предикатів 1-го порядку,
семантичні мережі, фреймова модель, продукційна модель, нейронні мережі,
ін.) чи гібридною. До числа гібридних МПЗ, як правило, відносять фреймовопродукційну та продукційно-фреймову моделі.
Основними етапами методики є: формування експертної групи; вибір
базових МПЗ; вибір показників для оцінки якості базових моделей стосовно
задач корпоративної інформаційно-аналітичної роботи; ранжування показників
якості моделей за важливістю; попарне порівняння експертами базових моделей
за обраними показниками; оцінка узгодженості отриманих експертних оцінок;
ранжування отриманих результатів; застосування лексикографічного методу для
вибору чи формування результуючої МПЗ шляхом послідовних поступок при
відборі моделей за обраними показниками з урахуванням важливості останніх.
За результатами застосування запропонованої методики визначена
гібридна трьохкомпонентна модель подання знань (фреймова, з елементами
семантичної мережі та продукційними правилами).
Фреймова модель забезпечує: структуроване розміщення у її слотах
часткових елементів експертних знань; побудову автоматизованої системи з
використанням елементів технології сховищ (вітрин, кіосків) даних (Data
Warehouse, Data Marts), багатовимірне OLAP моделювання залежностей між
елементами знань у число-лінгвістичній формі; формування основи елементів
знань для реалізації продукційних правил „якщо…то…інакше…” різного
призначення; формування основи елементів знань для спрощення реалізації
Mining методів.
Елементи семантичної мережі забезпечують зв’язність елементів знань з
електронними інформаційними ресурсами чи їх мережею. Мережа утворюється
шляхом імпорту до одного зі слотів фрейму початкової вершини мережі з
інформаційним ресурсом, з якого можуть починатися наступні дуги. Мережа
забезпечує інтерактивний перегляд перших сторінок відібраних текстовографічних документів (першоджерел інформаційних ресурсів) синхронно з
переглядом інших елементів знань та оперативний перегляд змісту інших
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сторінок. У разі необхідності, забезпечується перехід далі по семантичній
мережі до інших зв’язаних мультимедійних інформаційних ресурсів.
Продукційні правила забезпечують ситуативну активність елементів знань
шляхом
надбудови
над
будь-якою
кількістю
слотів
фреймів
багатокритеріальних алгоритмічно-програмних тригерів (процедур-демонів і
процедур-слуг)
різного
призначення
на
основі
продукцій
типу
„якщо…то…інакше…”.
На цій основі, по мірі накопичення знань у фреймах, до них можуть
приєднуватися мультимедійні файли із додатковими ситуативними
повідомленнями та консультаціями висококваліфікованих експертів щодо
виникаючих змін у стані бази знань. Ці консультації можуть створюватися
також як елементи семантичної мережі і запускатися не тільки в автоматичному,
але й в автоматизованому режимі.
Таким чином, реалізація запропонованої гібридної трьохкомпонентної
моделі подання знань розширює стандартні можливості систем підтримки
прийняття рішень на основі сховищ (вітрин, кіосків) даних та багатовимірної
OLAP моделі і розвиває визначені керівними документами вимоги до системи
електронних інформаційних ресурсів.
Запропоновану методику вибору раціонального варіанту МПЗ можливо
вважати новим елементом технології побудови систем підтримки прийняття
рішень та доцільно використовувати як часткову методику на етапі розробки
загальнокорпоративної моделі опису інформаційних ресурсів.
Перспективою подальших досліджень є реалізація запропонованих
методики та гібридної трьохкомпонентної моделі подання знань для
автоматизованих систем управління знаннями в інших проблемних областях.

180

Кондратюк А.Г. (ВІТІ НТУУ „КПІ”)
МЕТОДИКА ПІДВИЩЕННЯ ДОСТОВІРНОСТІ ПРИЙНЯТИХ
ТЕКСТОВИХ ПОВІДОМЛЕНЬ В ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІЙ МЕРЕЖІ
СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
Розглядається
спеціалізована
телекомунікаційна
мережа
(ТКМ),
побудована на принципах комутації пакетів, яку зручно представляти у вигляді
сукупності двох компонентів – вузлів цієї мережі і трактів передачі даних.
Обробка циркулюючої в телекомунікаційній мережі інформації здійснюється як
на вузлах мережі, так і в трактах передачі даних.
У процесі функціонування зазначеної мережі на ній можуть виникати різні
екстремальні ситуації, причинами яких є різнорідні зовнішні фактори,
наприклад, стихійні лиха (землетруси, повені, пожежі та ін.), вплив агресивного
зовнішнього середовища (супротивника, зброї масової ураження).
У результаті цього можуть уражатися як окремі елементи, так і цілі ділянки
цих мереж, а у пакетах, що передаються по трактах передачі даних можуть
виникати випадкові помилки. Такі ситуації характеризуються різким зниженням
пропускної здатності мереж зв’язку, а також їх структурно-топологічними
змінами (аж до розриву зв’язності), тобто порушенням зв’язку між визначеними
абонентами мережі [1].
Характеристика, що визначає можливість абонентів обмінюватися
інформацією мережею зв’язку в умовах виникнення технічних відмовлень і
експлуатаційних помилок на її елементах без помітного погіршення
ймовірносно-часових показників обслуговування заявок, одержала назву
функціональної живучості цієї мережі.
Досягти прийнятного значення вищезазначеного показника в умовах
максимальної агресивності зовнішнього середовища можливо, якщо при
передачі по інформаційним напрямкам спеціалізованої ТКМ текстової
інформації, на кінцевих вузлах застосовувати „Метод зменшення кількості
транзакцій текстового повідомлення шляхом відновлення інформації, що була
викривлена під час передачі” та „Методики зменшення кількості транзакцій
текстового повідомлення шляхом прогнозування груп символів в
пакеті повідомлення”.
Сутність методу зменшення кількості транзакцій текстового повідомлення
шляхом відновлення інформації, що була викривлена під час передачі [2]
полягає в тому, що завдяки існуванню кореляційних зв’язків між текстовими
символами в повідомленні, використовуючи математичний апарат нечітких
множин, можливо з заданою вірогідністю відновити викривлену інформацію та
зробити висновок про ступінь приналежності відновленого пакету повідомлення
пакету відправленому через телекомунікаційну мережу.
Сутність методики зменшення кількості транзакцій текстового
повідомлення шляхом прогнозування груп символів в пакеті повідомлення [3]
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полягає в тому, що завдяки використанню властивостей символів
завадостійкого каскадного коду стає можливим ранжувати можливі
групосполучення символів, які могли би бути переданими телекомунікаційною
мережею відповідно до значень прийнятих груп символів на кінцевому
пристрою за ймовірністю їх відповідності.
Це надає можливість прогнозувати вихідну інформацію, з прийнятним
значенням достовірності.
Однак, оскільки прийняття рішення щодо достовірності отриманої
інформації вихідній робляться лише за висновками використаного внутрішнього
та зовнішнього завадостійких кодів, які володіють властивістю пропуску
помилки, то можливі випадки коли одному вихідному пакету буде відповідати
декілька прогнозованих. В таких випадках виникає необхідність здійснити вибір
з усіх можливих варіантів одного, який має найбільшу вірогідність
відповідності.
Для вирішення даного питання необхідно застосовувати методику
підвищення
достовірності
прийнятих
текстових
повідомлень
в
телекомунікаційній мережі спеціального призначення, сутність якої полягає в
тому, що завдяки застосуванню лексикографічних методів аналізу тексту,
побудованих на його ентропії (прямий підрахунок (freq); t-тест; χ2-тест;
відношення функцій правдоподібності (LR)), і використанню результатів роботи
методики зменшення кількості транзакцій текстового повідомлення шляхом
прогнозування груп символів в цьому повідомленні та методу зменшення
кількості транзакцій текстового повідомлення
шляхом відновлення інформації, що була викривлена під час передачі,
можливо зробити остаточний висновок про достовірність відновленого
повідомлення вихідному.
Дана методика дозволяє без збільшення структурної та кодової
надлишковості підвищити вірогідність безпомилкового прийому текстового
повідомлення абонентами телекомунікаційної мережі спеціального призначення
в умовах максимальної агресивності зовнішнього середовища.
Таким чином алгоритм прийняття текстового повідомлення на кінцевому
вузлі спеціалізованої ТКМ в умовах максимальної агресивності зовнішнього
середовища буде мати вигляд зображений на рис 1.
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МОЖЛИВОСТІ І ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ CDMA
CDMA (Code Division Multiple Access) – система рухомого зв’язку з
кодовим розділенням каналів. Вперше розроблена і запропонована для
комерційної експлуатації фірмою Qualcomm (США). Принцип використання
псевдошумових сигналів, покладений в основу стандарту CDMA, дозволяє
здійснювати високоякісну, високошвидкісну передачу даних. Стільникова
телефонна мережа „CDMA УКРАИНА” компанії „ITC” надає послуги зв’язку,
використовуючи цей сучасний стандарт.
Технологія CDMA забезпечує мобільну передачу даних з швидкістю до
153 Кбіт/сек. В CDMA можливо використовувати як основний або резервний
канал доступу в Інтернет. Також, за допомогою технології CDMA можлива
організація захищеного доступу в корпоративну мережу VPN (Virtual
Private Networks).
Можливість отримання значної зони радіопокриття від однієї базової
станції (радіус до 50 км.). Це дозволяє отримати суцільне радіопокриття при
значно меншому числі базових станцій. Головна перевага системи CDMA
полягає в її принциповій можливості здійснити плавний перехід до мереж
зв’язку третього покоління. При цьому значна частина вже встановленого
устаткування використовуватиметься в нових мережах, істотно знижуючи
капітальні витрати при впровадженні послуг 3G. А також підвищена екологічна
безпека абонентських терміналів CDMA.
Істотною відмінністю абонентських апаратів CDMA є мала випромінювана
потужність, яка складає менш 10 мВт, що на порядок менше, чим в мережах
DAMPS (Digital Advanсed Mobile Phone System) і GSM (Global System for
Mobile). Такі низькі вимоги до потужності дозволяють використовувати
портативні апарати з тривалішим часом роботи без заряджання. CDMA
використовує більше 4,4 трильйонів кодів для розділення індивідуальних
викликів,
забезпечуючи
повний
захист
і
запобігаючи
несанкціонованим підключенням.
Мережі CDMA розгорнені і включені в комерційну експлуатацію в сусідніх
з Україною державах: у Польщі, Угорщині, Германії, Росії. Бурхливе зростання
мереж зв’язку CDMA обумовлене технічними, економічними і екологічними
перевагами цього стандарту. Велике число операторів зі всіх частин світу
зупинили свій вибір на технології CDMA, а 45 провідних компаній миру
придбали ліцензії на виробництво устаткування. CDMA-телефонія дорожче в
порівнянні із звичайним телефоном – але CDMA це можливість термінового
рішення проблеми телефонізації. Крім того, необхідно враховувати перелік
додаткових переваг, що надаються CDMA-телефонією: зв’язок в будь-якій точці
Києва, якість, надійність, конфіденційність. Це вигідно для власників офісів, які
часто міняють своє місцерозташування.
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ЗАСТОСУВАННЯ МІКРОПРОЦЕСОРНОЇ ТЕХНІКИ У
ФІЗИЧНОМУ ЕКСПЕРИМЕНТІ
Така експериментальна наука як фізика, вимагає все більше точних вимірів
з їх автоматизацією та подальшою обробкою. В наш технологічний час вже не є
актуальною проблема використання персональних комп’ютерів (ПК) в тих чи
інших навчальних дисциплінах, і фізика не виняток. Вже нікого не здивуєш
електронними репетиторами, віртуальним симулюючим і моделюючим
програмним забезпеченням, та іншими здобутками комп’ютерних технологій.
Проте точність, надійність і ефективність є і до цього часу актуальними не
тільки в фізиці, а і в інших науках. Щоб підняти на більш високий рівень ці
показники, необхідно звернути увагу на нові методи і засоби вимірювань.
Одним з таких методів може бути впровадження мікроконтролерів не тільки в
навчальний процес, а і у фізичний експеримент. Крім того різноманітність
датчиків, які можна приєднувати до мікроконтролерних систем, дозволяють
вимірювати не тільки струм, напругу і опір, а і температуру, вологість, тиск,
освітленість та ін. Для цього можна використовувати так звані аналого-цифрові
перетворювачі (АЦП). Проте, АЦП виконують тільки одну задану функцію, і
рідко використовується окремо. Мікроконтролер містить в своєму складі
декілька АЦП, при чому він керує їх роботою у відповідності із заданою
програмою, і може в залежності від зовнішніх умов проводити їх налаштування
та діагностику. Отже доцільніше використовувати АЦП не окремо, а у складі
мікроконтролера, який в свою чергу є частиною певної системи, наприклад
вимірювального комплексу. Цей комплекс можна застосовувати для
вимірювання фізичних параметрів не тільки в лабораторних роботах, а і в
експериментальних установках для отримання точних результатів з подальшою
їх обробкою на ПК.
Було розглянуто один з таких вимірювальних комплексів на основі AVR
мікроконтролера, його будова, основні можливості та рекомендації, щодо
роботи з ним. Основою для вимірювань була взята температура, хоча даний
прилад дозволяє вимірювати і інші фізичні величини.
До таких комплексів можна віднести і пристрій, який зовсім неважко
зібрати з набору NM 8036.
Зібрана конструкція є універсальним мікропроцесорним блоком керування,
здатним працювати в режимі термостата або таймера і, при цьому, комутувати
до чотирьох незалежних навантажень одночасно. Окрім іншого, в пристрої
реалізований режим будильника. Загальний вигляд вже зібраного пристрою
керування представлений на рис. 1.
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Рис. 1. Загальний вигляд мікропроцесорного пристрою

Чотирьохканальний таймер, термостат, годинник побудований на основі
мікроконтролера Atmel Mega32. До портів введення-виведення підключені:
текстовий 2-рядковий індикатор, мікросхема годинника реального часу DS1307,
драйвер рівнів MAX232IN, вихідні оптосимістори. Блок клавіатури виконаний у
вигляді окремої плати. Код натиснутої клавіші декодується аналоговоцифровим перетворювачем (АЦП) контролера. Крім того АЦП контролює і стан
батареї резервного живлення для годинника.
Пристрій має наступні основні можливості:
Кількість каналів керування: 4.
а. Керування за таймером:
увімкнення навантаження в певному проміжку часу;
керування навантаженнями по певних днях тижня, днях місяця, або
по вибраних місяцях.
b. Керування за температурою (термостатування):
керування охолоджувачем;
керування нагрівачем.
Даний пристрій було використано в лабораторній роботі з фізики:
„Вимірювання теплоємності металів”. В якості датчика температури
використовувався цифровий термодатчик DS18B20 з кроком виміру
температури 0,1˚С. Також даний пристрій був застосований для вимірювання
теплопровідності різних металів.
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НАПРЯМКИ ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ КОНВЕРГЕНТНОЇ
МЕРЕЖІ У ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ СИСТЕМИ
СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ.
На даний час побудова конвергентної мережі є пріоритетним напрямком
для розвитку мереж зв’язку всіх видів.
Конвергентна мережа є наступним етапом в розвитку архітектури IMS ( IP
Multimedia Subsystem) – пакетної мережі передачі даних операторів
стільникового зв’язку. Конвергенція передбачає єдиний простір для з’єднання
серед мобільних та фіксованих абонентів та централізоване управління пакетом
послуг, а головне – профілем авторизації абонента.
Перевагами технології конвергентної мережі є:
– гнучкість розгортання;
– універсальність використання каналів зав’язку;
– повний перелік абонентського сервісу;
– ієрархічність архітектури керування;
– багатоступенева система захисту на кожному рівні комутації;
– відкритість для впровадження нових сервісів або спеціалізованих
процедур. Можна назвати наступні напрямки впровадження технологій
конвергентної мережі у телекомунікаційні системи спеціального призначення:
1. Розгортання основних елементів архітектури IMS (CSCF, HSS, GLMS,
SLF) на базі існуючих систем у відповідності до організаційно штатної
структури споживачів спеціального зв’язку.
2. Інтеграція розгорнутих елементів в мережі загального користування, які
підтримують архітектуру IMS.
3. Розробка модифікацій сервісу користувачів за напрямками, та
затвердження процедур верифікації внутрішньої та зовнішньої взаємодії.
4. Організація захисту спеціального зв’язку як на рівні канального доступу,
так і на рівні організації сесії, тобто на рівні забезпечення одного сеансу зв’язку.
5. Визначення придатних терміналівдля використання в мережах
спецзв’язку з підтримкою IMS. Потенціально перспективними для
впровадження є технології використання мобільних терміналів з підтримкою
мультипротокольних та багатодіапазонних засобів приєднання до мережі.
6. Вирішення питання про створення центру національного роумінгу на
базі рішень IMS, який об’єднає відповідних користувачів засобів спецзв’язку.
Таким чином, впровадження конвергентної мережі дозволить забезпечити
інтегрування телекомунікаційних мереж спеціального призначення до
загального
інформаційного
простору
та
використовувати
названі
вище переваги.
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СИСТЕМА ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ДЕРЖАВНИХ
ЕКСПЕРТІВ З ПИТАНЬ ТАЄМНИЦЬ У СФЕРІ ОБОРОНИ
Невід’ємною складовою національної безпеки держави завжди була
інформаційна безпека. Це насамперед обумовлено стрімким розвитком
інформаційних технологій та засобів зв’язку. Завдяки цьому розширюється
сфера внутрішньої інформаційної діяльності – інформаційний простір. Що
насамперед призводить до створення, накопичення, зберігання, поширення і
використання інформації, а також системи оцінки правового та технічного
регулювання й прийняття рішень щодо степені важливості цієї інформації, як
складової загальної системи інформаційної безпеки. А там де перевалюють
особливі інтереси держави, інтереси її безпеки, зовнішніх відносин та
економіки, необхідний саме інформаційний, правовий, аналітичний та
технічний аналіз з належним експертним висновком з правами на встановлення
особливого порядку користування і розпорядження інформацією з обмеженим
доступом, найважливішою складовою частиною якої є державна таємниця. В
інформаційному просторі ця інформація займає чітко окреслені найважливіші
сфери державної діяльності – оборони, економіки, зовнішніх відносин,
державної безпеки і охорони правопорядку тощо.
Одним із напрямків поліпшення якості визначення, розмежування,
використання та встановлення режиму кожного виду інформації оборонної
сфери державної діяльності є впровадження новітніх інформаційних технологій
на базі автоматизованих систем управління (АСУ). Які є системно утворюючим
чинником життя суспільства й активно впливають на стан оборонної та й інших
складових безпеки держави. Для своєчасної обробки даних, отриманих з різних
джерел добування інформації про зміст стратегічних і оперативних планів та
інших документів бойового управління, підготовку та проведення військових
операцій, стратегічне та мобілізаційне розгортання військ, а також про інші
найважливіші показники, які характеризують організацію, чисельність,
дислокацію, бойову і мобілізаційну готовність, бойову та іншу військову
підготовку, озброєння та матеріально-технічне забезпечення Збройних Сил
України та інших військових формувань та оперативного реагування на них,
виникає необхідність застосування АСУ з спеціальною системою підтримки
прийняття рішень (СППР) державних експертів з питань таємниць у сфері
оборони. Що дозволить ефективно проводити процедуру прийняття (державним
експертом з питань таємниць) рішення про віднесення категорії відомостей до
державної таємниці з установленням ступеня їх секретності, шляхом
обґрунтування та визначення можливої шкоди у разі розголошення цих
відомостей, включенням цієї інформації до Зводу відомостей, що становлять
державну таємницю, для захисту національної безпеки України.
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Коршевнюк Д.О. (в/ч – А 1906)
Репетуха Я.Д. ( в/ч – А 1906)
ОСОБЛИВОСТІ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ ОПЕРАТОРІВ СУЧАСНИХ
ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ
Військова операторська праця на сучасних телекомунікаційних системах
ставить високі вимоги до психофізіологічних якостей фахівців. Найбільшої
актуальності це набуває в сучасних умовах переходу Збройних Сил України на
контракту основу.
Протягом робочого часу в умовах одноманітної обстановки, вимушеної
пози та обмеження загальної рухової активності виникають зниження
фізіологічних функцій і професійної працездатності. Під впливом комплексу
факторів (в поєднанні з нервово-психічним навантаженням) в організмі
операторів виникають різні зміни, які призводять до формування граничних
функціональних станів, які негативно впливають на якість виконання завдань.
Крім того тривалий вплив цих факторів на організм людини сприяє виникненню
захворювань серцевої та нервової систем.
Такі особливості військової операторської діяльності вимагають вживання
заходів, які забезпечують підтримання стану здоров’я та працездатності на
належному рівні.
Було розроблено ряд рекомендацій щодо зниження впливу факторів ризику
на стан здоров’я військових операторів, корекція змін функціональних станів та
профілактичні заходи щодо попередження розвитку захворювань серцевої та
нервової систем.
Науковий досвід та практичні спостереження довели, що збереження
здоров’я та поводження професійного довголіття може забезпечити лише
система заходів, що стосуються усіх сторін життєдіяльності спеціалістів. Вагоме
значення надається раціональному використанню комплексу ефективних
фізіологічних заходів і методів, які доступні на рівні військової ланки та не
потребують значних економічних витрат.
Було запропоновано ряд заходів які включали облаштування робочого
місця оператора з точки зору психофізіологічної ергономіки, аутогенне
тренування, музичне кондиціювання, методики психічної саморегуляції,
спеціальні фізичні вправи та заходи фармакологічної корекції функціонального
стану операторів телекомунікаційних систем.
Експериментальна перевірка ефективності запропонованих заходів
показала, що більш ніж на 15 % знижується час настання втоми, зміни уваги
протягом всього робочого часу коливались в межах похибки. Крім цього, за
результатами аналізу показників, які характеризують працездатність операторів
протягом
всього
дослідження
показано
достовірну
ефективність
запропонованих заходів.
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к.т.н. Кравчук С.О. (ІТС НТУУ „КПІ”)
Міночкін Д.А. (ВІКНУ)
Чумак В.К. (ВІТІ НТУУ „КПІ”)
АНАЛІЗ ЗАДАЧ, ЩО ВИНИКАЮТЬ ПРИ ФОРМУВАННІ ТА
ОБРОБЦІ СИГНАЛІВ В СИСТЕМАХ МІМО
Для сучасних систем радіозв’язку (СРЗ) особливо актуальною задачею є
підвищення пропускної здатності. Це обумовлено низкою причин, основними з
яких є обмежений частотний ресурс та підвищення вимог до об’єму та
швидкості передачі інформації радіозасобами.
Одним з напрямків підвищення швидкості передачі інформації в
системах радіозв’язку є застосування технологія МІМО (Multiple Input
Multiple Output – багато входів - багато виходів). Але таким системам
притаманні свої проблеми.
В роботі проаналізовані задачі, які виникають при обробці сигналів в
системах МІМО. Розглянуто основні з них.
1. Наявність перехресних завад. В системах МІМО перехресні завади
призводять до зменшення пропускної здатності. Вплив перехресних завад на
пропускну здатність МІМО систем вивчено недостатньо. В зв’язку з цим,
дослідження залежності пропускної здатності МІМО систем від ступеню
подавлення перехресних завад, є актуальним завданням
2. Необхідність вибору методу просторово-часового кодування та кількості
приймальних та передавальних антен. При реалізації системи МІМО важливим
є правильний вибір схеми просторово-часового кодування. Тут необхідно
встановити оптимальний баланс між енергетичним виграшем кодування (ЕВК),
відносною швидкістю кодування та складністю реалізації вибраної схеми.
3. Наявність міжсотових завад при застосуванні технології МІМО в
стільникових системах радіозв’язку. Результати досліджень, отримані в ряді
робіт, демонструють, що MIMO приймачі, які можуть значно послабити завади
від сусідніх стільників, значно поліпшують ефективність роботи
багатостільникової системи. При цьому основна увага с концентрована на
подавленні завад від сусідніх стільників, а не внутрішньостільникових завад.
Запропоновані шляхи вдосконалення використання технології МІМО
при застосуванні в системах радіозв’язку.
Показано, що перспективним напрямком вирішення задачі підвищення
швидкості передачі інформації в системах радіозв’язку з МІМО є розробка
методик вибору оптимальних параметрів сигналів та способів обробки сигналів
в системі МІМО в залежності від конкретного стану радіоканалу.
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д.т.н. Креденцер Б.П. (ВІТІ НТУУ „КПІ”)
к.т.н. Толюпа С.В. (ВІТІ НТУУ „КПІ”)
ПРОБЛЕМИ АНАЛІЗУ Й СИНТЕЗУ СТРУКТУРИ СКЛАДНИХ CИСТЕМ
Протягом останніх десятиліть зростають темпи ускладнення структури
складних систем. Це відноситься, як до систем обробки інформації й керування
різними організаційними й виробничими системами, так і до структури самих
систем. Розробка наукових методів керування складними комплексами,
включаючи такі завдання, як вибір структури системи керування, цілей і
методів керування в структурному осередку системи на всіх рівнях ієрархії,
одна з основних проблем науки керування.
Проблеми й завдання синтезу структури складних систем тісно
взаємозалежні й утворюють у сукупності складну проблему, що в повному
обсязі не вирішена на цей час і інтенсивно розробляється багатьма
дослідниками. У ряді випадків може проводитися роздільний синтез структури
керованої й керуючої частин системи. Однак у цей час усе більше значення в
зв’язку зі збільшенням складності керованих виробничих процесів й об’єктів
здобувають методи їхнього спільного синтезу. Значно менше досліджена
проблема синтезу структури складних систем, що включає як оптимізацію
функціонування системи, так і розподіл функцій по обумовленому складу вузлів
системи. Проблеми оптимізації функціонування ієрархічних систем тісно
пов’язані із проблемами вибору складу вузлів системи, числа рівнів керування,
розподілу функцій і т. д. Тому виникає завдання синтезу оптимальної
структури, крім вибору принципів й алгоритмів функціонування системи. У
загальному випадку ці проблеми тісно зв’язані, оскільки зі зміною структури
міняється система цільових функцій і внутрішніх зв’язків, а отже, і гіпотез
поводження елементів системи.
Серед різноманітних систем керування найпоширеніші системи з
ієрархічною структурою. Основну увагу при синтезі систем керування
необхідно приділяти методам синтезу структури при заданих принципах й
алгоритмах функціонування систем. В основу запропонованого підходу синтезу
структури складних систем покладений принцип послідовного синтезу моделей
припустимих варіантів побудови окремих елементів, частин і системи в цілому з
наступним вибором на синтезованій моделі структури системи найкращого
варіанта її реалізації й розвитку. Такий підхід дозволяє виділити типові завдання
синтезу структури складних систем, деталізація яких визначається етапом і
цілями розробки.
Основу розглянутої формалізації становить агрегативно-декомпозиційний
підхід, що складається в поданні системи у вигляді сукупності взаємозалежних
елементів різного рівня деталізації. Для формалізації взаємозв’язків між різними
варіантами побудови елементів системи використається альтернативно-графова
формалізація, у якій різні варіанти побудови елементів системи (або безлічі
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таких елементів) задаються у вигляді вершин альтернативного графа, а дуги
відображають характер взаємозв’язків між ними.
Агрегативно-декомпозиционный підхід, включає два взаємозалежних
етапи: послідовну декомпозицію цілей, які виконуються системою, функцій,
задач, масивів і процедур й агрегування (об’єднання) на відповідному рівні
деталізації елементів для генерування варіантів побудови системи в цілому на
розглянутому рівні деталізації. Найбільше повно перераховані проблеми
відбиваються в моделях синтезу структури автоматизованих інформаційнокеруючих систем. Процес розвитку складних систем може включити в себе ряд
етапів, на кожному з яких перед системою ставляться певні цілі, яких вона
повинна досягти, і структура системи повинна розвиватися таким чином, щоб
бути пристосованою до цих змін. Залежно від ступеня інформованості про
характер наступного розвитку можуть бути виділені моделі розвитку структури
систем із заданим кінцевим станом і з поруч проміжних контрольованих станів.
При постановці даної задачі характер критеріїв й обмежень може мінятися
по періодах планування. Очевидно, що рішення, прийняті при роздільному й
спільному виборі варіантів для окремих етапів й у комплексі, можуть істотно
відрізнятися. Причому якщо на попередніх етапах були прийняті нераціональні
рішення, те це може привести до значних втрат на наступних етапах. Можливі
варіанти реалізації структури багатьох складних систем (у тому
телекомунікаційних, інформаційних, організаційних) можуть бути представлені
сукупністю взаємозалежних альтернативних графів. Задача вибору
оптимального варіанта системи зводиться до пошуку сукупності подграфов, що
задовольняють заданим цільовим функціям й обмеженням.
Параметри синтезованих систем у ряді випадків можуть бути задані лише з
деякою ймовірністю їхнього здійснення в дійсності, це приводить до
неоднозначного визначення варіанта синтезованої структури системи. У
виникаючим при цьому імовірнісних постановках задач синтезу структури
системи повинен бути обраний такий набір вузлів системи й такий розподіл
задач по вузлах системи, що забезпечить виконання функцій системою із
заданою ймовірністю.
Залежно від ступеня інформованості на етапі синтезу структури, а також
від припустимого ризику при виборі синтезованого варіанта можливі різні
постановки задач синтезу структури систем. З математичної точки зору
розглянуті постановки приведуть до стохастическим або мінімальним задачам
математичного
програмування.
Комплексна
розробка
моделей
удосконалювання структури вимагає розвитку агрегативно-декомпозиционного
підходу до синтезу структури, що відбиває подання системи у вигляді
сукупності типових взаємозалежних елементів структури різного ступеня
деталізації. Облік динаміки розвитку елементів при аналізі й оптимізації
структури вимагає розвитку методів спільного використання оптимізованих й
імітаційних моделей, ітеративних процедур вибору раціональних варіантів
структури системи.
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Кривошеєв В.В. (ВІТІ НТУУ „КПІ”)
ШИРОКОСМУГОВА ДЗЕРКАЛЬНА АНТЕНА
Дзеркальні антени різного типу по праву займають одне з лідируючих
місць в сфері антенної техніки. Розвиток дзеркальних антен припускає не тільки
вишукування нових технічних рішень, наприклад, дзеркальна антена з
ненаправленим випромінюванням в азимутальній площині, але й
удосконалювання електричних характеристик існуючих типів. Одним з таких
напрямком є розробка широкосмугових дзеркальних антен. Особливо гостро ця
проблема проявляється в області ДЦХ, де потрібен достатній коефіцієнт
посилення від антени й де, за зрозумілими причинами, неможливо
застосовувати технічні наробітки діапазону сантиметрових хвиль.
Вирішення питань по компонуванню широкосмугової дзеркальної антени з
логоперіодичним опромінювачем, яка призначена для роботи в діапазоні
дециметрових хвиль (ДЦХ), дозволяє досягнути значень коефіцієнта перекриття
рівним 3. Теоретичні й експериментальні дослідження електричних
характеристик вібраторних логоперіодичних антен (ЛПА) дозволяють
сформулювати рекомендації з розробки широкосмугових дзеркальних антен.
Найпростішим технічним рішенням даної проблеми є використання як
первинного джерела електромагнітного поля (опромінювача) дзеркальної
антени – логоперіодичного випромінювача, тяк і типового пристрою для
частотно-незалежних антен. Однак з огляду на принцип роботи дзеркальної й
логоперіодичної антени, зовнішні характеристики останньої наочно показують,
що таке технічне рішення не можна віднести до розряду простих.
При використанні в дзеркальній параболічній антені логоперіодичного
опромінювача вібраторного типу необхідно враховувати деякі особливості
компонування й аналізу електричних характеристик антен подібного типу.
Перша особливість пов’язана із принципом роботи самої ЛПА, а саме:
нестабільність фазового центра. Розглянемо цю особливість більш детально з
погляду використання ЛПА в якості опромінювача дзеркальної антени.
Відсутність стабільного по положенню фазового центра в первинному джерелі
електромагнітного поля приводить до істотної зміни, причому в гіршу сторону,
зовнішніх електричних характеристик параболічної антени. Це пов’язане з
дефокусировкою опромінювача, що, у свою чергу, приводить до появи фазових
помилок у розподілі поля на розкриві параболоїда.
Нестабільність фазового центра опромінювача у вигляді ЛПА можна
трактувати як його зсув уздовж фокальної осі відносно фокуса параболічного
дзеркала, тобто дефокусировка опромінювача. Межі дефокусировки
опромінювача визначаються припустимими втратами в коефіцієнті спрямованої
дії, за рахунок розфазування поля на розкриві основного дзеркала.
У такий спосіб дефокусировка опромінювача приводить до фазових
спотворень розподілу поля на розкриві, вплив яких на електричні
характеристики антени в цілому, визначається законом їхнього розподілу по
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розкриву. Для нашого випадку цей закон носить квадратичний характер. Фазові
перекручування виникають як при зсуві опромінювача в напрямку дзеркала, так
і від дзеркала. В обох випадках діаграма спрямованості (ДС) розширюється, але
у випадку зсуву опромінювача від дзеркала розширення ДС менше. Це
пояснюється тим, що при віддаленні опромінювача від дзеркала розподіл
амплітуди поля на розкриві стає більш рівномірним, однак при цьому зростає
рівень бічних пелюстків параболічної антени.
Характеристика спрямованості (ХС) випромінюючого розкриву із
квадратичною фазовою помилкою розподілу поля має свої особливості, а саме:
основний пелюсток ХС розширюється;
нулі ДС зникають (запливають), і основний пелюсток зливається з бічним;
при більших величинах фазової помилки основний пелюсток ХС має
провал (розвалюється), що особливо характерно для випадку рівномірного
розподілу амплітуди поля на розкриві;
при всіх змінах ХС залишається симетричною відносно нормалі до розкриву.
Друга особливість дзеркальної антени з логоперіодичним опромінювачем
пов’язана з характеристикою спрямованості ЛПА, це істотно відрізняється по
ширині у двох ортогональних площинах, що суперечить вимогам, які
висуваються до опромінювачів. Для вирішення зазначеної проблеми можна
поступити двояко: або перейти на просторову структуру ЛПА; або
використовувати як основне дзеркало вирізку з параболоїда прямокутної форми.
З метою поліпшення електричних характеристик дзеркальної антени з
опромінювачем у вигляді ЛПА, зменшення матеріальних витрат на її
виготовлення доцільно використовувати обидва підходи тобто як основне
дзеркало – усічений параболоїд, у якості опромінювача – просторову ЛПА.
В роботі приводиться порядок розрахунку конструктивних та електричних
характеристик широкосмугової дзеркальної антени, яка призначена для роботи
в ДЦХ з Кп – коефіцієнтом перекриття рівним 3. Антена виготовлена у вигляді
усіченого параболоїда прямокутної форми з просторовим логоперіодичним
опромінювачем,
характеристики
якого
вибрані
за
результатами
експериментальних досліджень одиночної ЛПА.
Як висновок слід зазначити, що при розробці дзеркальних антен з
логоперіодичним опромінювачем доцільно додержуватися наступних
рекомендацій:
використовувати дрібні дзеркала, що допускають більше значення
дефокусировки опромінювача.
використовувати усічений параболоїд як основне дзеркало, тому що ДС
ЛПА несиметрична в ортогональних площинах.
перехід на просторову ЛПА для забезпечення потрібної ширини ДС у Нплощині.
розміщення низькочастотної частини опромінювача у фокусі усіченого
параболоїда, що компенсує дефокусировку опромінювача за рахунок
збільшення коефіцієнта підсилення у високочастотному діапазоні.
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АЛГОРИТМ ФОРМУВАННЯ КОМАНД АДАПТАЦІЇ
В РАДІОКАНАЛАХ ІЗ ЗАВМИРАННЯМИ
На даний час у вітчизняній літературі не систематизовані й недостатньо
досліджені
процеси
адаптації
в
системах
радіозв’язку
при
багатопроменевому поширенні радіохвиль в каналі. Тому актуальною є
задача вдосконалення методик і алгоритмів адаптації з метою підвищення
ефективності використання адаптивних радіоліній у сучасних системах
зв’язку, які діють в умовах завмирань.
В роботі розглянуто процедури адаптації на канальному і фізичному
рівнях: спостереження за станом частотних робочих каналів виділеного
набору, управління вибором частот, швидкістю передачі даних, видом
модуляції, видом коректувального коду коду, потужністю передачі, типом і
спрямованістю випромінювання антен.
Показано, що в діючих автоматизованих системах не забезпечуються
необхідні оперативність і точність адаптації. В зв’язку цим, ефективний
алгоритм формування і передачі команд адаптації обладнання радіолінії
повинен забезпечувати:
високу завадостійкість для забезпечення точності та оперативності
управління адаптації,
мінімальний вплив адаптації на процес синхронної передачі даних,
низьку обчислювальну складність реалізації алгоритму.
Запропонований алгоритм формування і передачі команд адаптації
включає наступні етапи:
визначення по технічним характеристикам використовуваного пристрою
перетворення сигналів значень відношення сигнал/завада в каналі зв’язку та
коефіцієнта помилок (Кпом);
визначення виду й довжини М-послідовності, що використовується для
виявлення і байтової синхронізації командних пакетів;
визначення формату і способу кодування командних пакетів управління
автоматизованої адаптації і установлення зв’язку, переданих по основному
інформаційному каналу. При цьому командний пакет повинен містити
інформацію про обраний режим передачі даних, потужність випромінювання,
робочу частоту радіозасобів, вид коректувального коду та вид модуляції.
Результати моделювання показали, що при збільшенні довжини
командного пакета до 100 байт, в умовах каналу невисокої якості (Кпом = 3·10-2)
відсоток загублених команд наближається до 95 %, у той час як при
встановленій довжині не приймається тільки 25 % командних пакетів, що
містять помилки. Таким чином оптимальна довжина командного пакету
дорівнює 20 …50 байт в залежності від ступеню завмирань сигналів
в радіоканалі.
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АДАПТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ЧАСТОТНО-ЧАСОВИМ РЕСУРСОМ
РАДІОЛІНІЙ ПРИ ВПЛИВІ НАВМИСНИХ ЗАВАД
Постійне вдосконалювання засобів радіорозвідки та радіозавад,
впровадження автоматизованих комплексів радіоелектронного подавлення
(РЕП) призвело за останні роки до істотного підвищення можливостей по
радіоподавлнню засобів радіозв’язку. Враховуючі це, стає досить складним
завдання забезпечення стійкого радіозв’язку в умовах РЕП. Успішне її
вирішення неможливо без застосування спеціальних технічних і організаційних
мір захисту від радіорозвідки й радіоподавлення [1, 2].
У цей час і в найближчій перспективі ефективність мережі радіозв’язку
спеціального призначення буде визначатися характеристиками радіозасобів
нових комплексів, при розробці яких використаний ряд рішень, спрямованих на
підвищення розвід- і завадозахищеності радіоліній, на основі застосування
спеціальних методів завадозахисту, які враховують стратегію роботи
комплексів РЕП. Тому, актуальним є завдання підвищення ефективності
функціонування ліній радіозв’язку в умовах радіоелектронного впливу і
радіоелектронного подавлення. Аналіз структури, умов і характеру
функціонування мережі радіозв’язку дозволяє класифікувати її як складну
систему, яка функціонує в певних умовах і під впливом зовнішніх факторів [3].
В роботі відзначено, що виникаюче на практиці протиріччя в необхідності
розширення границь системи управління і підвищення стійкості її
функціонування через ускладнення радіоелектронної обстановки обумовлено,
як зовнішніми, так і внутрішніми протиріччями в мережі радіозв’язку. При
цьому система радіозв’язку функціонує ефективно, якщо вона забезпечує
передачу (приймання) заданого обсягу оперативної інформації при виконанні
вимог по своєчасності, вірогідності та безпеці зв’язку в умовах впливу
випадкових і навмисних завад.
Розглянуто процес управління частотно-часовим ресурсом радіолінії із
псевдовипадковим перестроюванням робочої частоти (ППРЧ) в умовах складної
радіоелектронної обстановки, як процес протиборства двох систем із
протилежними цілями - системи управління радіолінією з ППРЧ і системи
управління комплексу радіоподавлення (КРП) [4]. При цьому прийняття
рішення на управління повинне ґрунтуватися на результатах аналізу і обраного
критерію оптимізації [5, 6].
Розглянуто функціонування радіолінії із ППРЧ в умовах впливу випадкових
завад, одночасного впливу випадкових і шумових, полігармонійних, імітаційних
навмисних завад, а також завад у вигляді сигналу з ППРЧ [7]. Визначено
стратегію управління і представлені алгоритми прийняття рішення на
управління частотно-часовим ресурсом радіолінії з ППРЧ в умовах впливу
196

навмисних завад, які забезпечують максимальну вірогідність передачі
інформації, при заданих вимогах до нерівномірності програмного
перестроювання частоти.
Оцінка чутливості алгоритмів управління частотно-часовим ресурсом
радіолінії з ППРЧ до неточності заданих вихідних даних проведена на прикладі
алгоритмів управління в умовах впливу навмисних завад з незмінною
стратегією постановки і навмисних завад у режимі ППРЧ. При цьому можна
відзначити, що чим менша неточність визначення ймовірності радіозв’язку з
вірогідністю не гірше заданої на робочих частотах, тим меншою є зміна
критеріального функціонала.
З цього треба, що при значному перевищенні часу реакції в радіолінії із
ППРЧ часу реакції КРП супротивника значення критеріального функціонала
визначається значенням показника ефективності при завершенні циклу
управління КРП супротивника. Тому необхідно домагатися зменшення часу
реакції в радіолінії з ППРЧ, тим самим підвищення ефективності її
функціонування при застосовуваних стратегіях.
Показано, що ефективність функціонування складених радіоліній залежить
від багатьох факторів, основними з яких є: параметри сигнальної і завадової
обстановки на ділянках складеної лінії, режими роботи, способи комутації
тощо. Проведено порівняльний аналіз реалізації процесу управління частотночасовим ресурсом в існуючих радіолініях з ППРЧ. На підставі проведених
розрахунків показано, що алгоритм нерівномірної ППРЧ повинен періодично
змінюватися в залежності від зміни рівня завад на робочих частотах.
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РАДІОЧАСТОТНІ ТЕХНОЛОГІЇ В СИСТЕМАХ КОНТРОЛЮ
УПРАВЛІННЯ ДОСТУПОМ
Технологія радіочастотної ідентифікації з’явилася близько 20 років тому і
темпи розвитку постійно випереджали комп’ютерні технології. Особливо
інтенсивно RFID удосконалювалася в останні роки. Пояснити це можна двома
чинниками: по-перше, розвиток мікроелектроніки дозволив реалізувати багато
ідей, раніше недоступних по технологічних причинах, а по-друге, з’явилися
стандарти, застосування яких забезпечило сумісність технічних рішень від
різних виробників.
Існує велика кількість різноманітних технологій ідентифікації, що
використовують різні фізичні принципи. Багато з цих технологій отримали
практичну реалізацію і застосовуються в системах контролю управління
доступом (СКУД) вже сьогодні. Основними характеристиками залишаються:
безпека, надійність, швидкість і зручність ідентифікації. Існує багато інших
параметрів, що впливають на вибір технології ідентифікації, але вони є значною
мірою вторинними. Оптимальне поєднання ключових характеристик – ось
основний чинник ухвалення позитивного рішення про застосування конкретної
системи.
Однією з широко використовуваних в СКУД технологій в даний час є
RFID-технологія (Radio Frequency Identification) або технологія безконтактної
радіочастотної ідентифікації. До даного класу відносяться такі технології, як
Proximity, безконтактні Smart-карти, системи дистанційної реєстрації
автотранспорту та інші. Сучасна система контролю доступу являє собою
комплекс програмних та апаратних засобів що забезпечує виготовлення
перепусток, доступ на території що контролюються, облік часу перебування в
контрольованій зоні, складання звітів, моніторинг працездатності обладнання.
Такі системи мають стати невід’ємною складовою частиною автоматизованих
робочих місць чергових режимних об’єктів. Використання в СКУД пристроїв
типу iGLAS корпорації HID дозволяє значно підвищити захищеність каналів
зв’язку за рахунок використання складних алгоритмів шифрування даних та
взаємної ідентифікації карти та зчитувача. Обмін даними виникає тільки після
обміну спеціальними ключами. Кожна така карта містить в себе регістр для
збереження кодових даних (64 розряди) та пам’ять для збереження інформації
(до 2 Кбайт). Це дозволятиме зберігати навіть біометричні показники
користувача.
Наведену інформацію підкріплено технічним описом, в якому
розглядаються основні технічні характеристики proximity-зчитувачів що
використовуються сьогодні на ринку систем доступу.
Результати аналізу допоможуть зорієнтуватися в широкій номенклатурі
пристроїв під час проектування та побудови автоматичних (напівавтоматичних)
систем ідентифікації користувачів.
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Кучер Д.В. (ВІТІ НТУУ „КПІ”)
АВТОМАТИЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ РОЗРАХУНКУ ІНТЕРВАЛІВ
РАДІОРЕЛЕЙНИХ ЛІНІЙ ЗВ’ЯЗКУ
У еталонній моделі взаємодії відкритих систем (Open System Interconnection
reference model, OSI reference model) радіорелейні лінії (РРЛ) зв’язку виконують
функції фізичних ліній зв’язку первинної мережі електрозв’язку, тобто надають
послуги фізичного рівня. На сучасному етапі розвитку вони знаходять дуже
широке застосування та використовуються на магістральних, зонових і місцевих
мережах, а також забезпечують доступ користувачів до послуг, наданих
телекомунікаційними
й
інформаційними мережами.
Розрахунок РРЛ – один з основних етапів її планування. Мета розрахунку
полягає у визначенні придатності вибраного розміщення радіорелейних станцій
на планованій трасі для забезпечення необхідної якості зв’язку у створених
ними каналах. Якість зв’язку на РРЛ пов’язана із ступенем спотворень сигналів
на її інтервалах, тому методологія розрахунку РРЛ зводиться до розрахунку цих
інтервалів.
Процес розрахунку інтервалів РРЛ досить трудомісткий та потребує
високої кваліфікації інженерів, що його виконують. Основу даного процесу
складає визначення типу інтервалу (відкритий, напіввідкритий або закритий) та
характеру і кількості переважаючих перешкод на ньому. Для виконання даного
завдання необхідно побудувати профіль рельєфу місцевості (з урахуванням
кривизни Землі), нанести на нього місцеві предмети, вказати точки
встановлення антен, провести лінію прямого бачення та розрахувати зону
найбільш важливу для розповсюдження сигналу радіорелейного зв’язку (1-у
зону Френеля). Найбільшого часу потребує побудова профілю рельєфу
місцевості, отже є необхідність автоматизувати її виконання. Електронні карти
місцевості з позначенням координат та висоти кожної точки поверхні над
рівнем моря (достатні вихідні дані для побудови профілю) у вільному доступі
розміщені в мережі Інтернет на сайті www.google.earth.com.
Відповідно до цього завдання автоматизації полягає у створенні
програмного продукту, що забезпечить автоматичне формування запиту і
отримання з зазначеного сайту інформації про висоти над рівнем моря точок
поверхні, що мають координати, які відповідають прямій лінії, проведеної між
точками встановлення РРС. На першому етапі створення відповідного
програмного продукту решта розрахунків, включаючи і побудову профілю,
може бути виконана за допомогою програми MS Excel.
Автоматизація процесу розрахунку інтервалів РРЛ призводить до значного
скорочення часу на його виконання, зменшує витрати, усуває потребу в
кваліфікованих фахівцях для його проведення та дозволяє досягнути більш
точного та якісного результату.
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Березовський Б. А. (ІТС НТУУ „КПІ”)
ПРОБЛЕМИ ЗАКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ В
ПРОГРАМОВАНИХ РАДІОСТАНЦІЯХ
Оскільки технологія комунікацій продовжує швидкий перехід від
аналогових методів передачі й обробки сигналів до цифрових, усе більша
кількість функцій сучасних радіосистем реалізуються в програмному
забезпеченні, що приводить до появи радіоустаткуванню, обумовленому
програмним забезпеченням.
Програмно обумовлене Радіо – устаткування, у якому форма сигналу, що
утримує продукти модуляції, визначається в програмному забезпеченні. Тобто
форма коливання створюється шляхом генерації цифрових сигналів,
перетворення цифрового сигналу в аналоговий за допомогою широкосмугового
ЦАП, і потім можливо перетворення нагору з ПЧ у ВЧ.
Приймач, точно так само використає широкосмуговий АЦП, що захоплює
всі канали, прийняті радіостанцією. Приймач потім витягає, перетворить вниз і
демодулює сигнали кожного каналу, що використає програмне забезпечення
процесора загального призначення.
Програмно обумовлене Радіо використовує комбінацію методів, що
включають багатодіапазонні антени і радіочастотні перетворювачі;
широкосмугові ЦАП і АЦП; а реалізація обробки сигналів ПЧ, демодульованих
сигналів і результуючого цифрового потоку відбувається за допомогою
програмувальних процесорів загального призначення.
З кожним новим поколінням радіосистем наростає складність функцій,
компонентів і правил проектування архітектур.
Особливо майбутні багаторежимні мережі зажадають радіотерміналів і
базових станцій, що мають високу пристосованість до навколишнього
середовища з погляду характеристик радіоканалу, протоколів доступу,
швидкостей передачі даних, перед і післякорекції, виправлення помилок,
випромінюваної потужності і користувальницьких характеристик.
Програмне радіо з’явилося вчасно – для рішення задачі підвищення якості
обслуговування (у широкому змісті слова) за допомогою високої пристосовності
(agility).
У той же час Програмне радіо спрощує розробку апаратної частини
устаткування і створює нові можливості, що дозволяють поспіти за складністю,
що підвищується, усіх нових і нових стандартів. У такий спосіб програмне радіо
– це порятунок для тих (операторів), що хочуть мати інфраструктуру „з
гарантованим майбутнім”, тобто „точки” радіодоступу, стільникові площадки і
бездротові мережі передачі даних, що можуть бути легко перепрограмовані під
новий стандарт. У протилежному випадку оператор повинен робити повну
заміну устаткування або якийсь час експлуатувати одночасно устаткування обох
типів.
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Загалом, чим різноманітніше інфраструктура, тим більше оператор має
потребу в Програмному радіо. Тому військові історично стали ініціаторами
розробки цієї технології, а деякі ведучі комерційні телефонні оператори США
виявили високу зацікавленість у перспективних економічних результатах її
використання.
Висновки: Деякі вважають, що майбутні радіослужби будуть самі по собі
забезпечувати безрозривний доступ до таких систем, як бездротовий телефон,
бездротова абонентська лінія, персональна зв’язок, стільниковий і супутниковий
мобільний зв’язок, включаючи інтегровану передачу даних і пейджинг. Кожний,
хто хоче одержати хоча б половину з перерахованих послуг в одному
упакуванні, зобов’язаний буде перейти до програмно обумовленої
інфраструктури.
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МОДЕЛЮВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ТУРБОКОДІВ
ДЛЯ ПРОГРАМОВАНИХ РАДІОСИСТЕМ
Актуальність обраної теми визначається отриманням практичних
результатів моделювання оптимальних параметрів турбокодів для систем
мобільного зв’язку на прикладі програмованих радіосистем.
Програмована радіосистема (ПРС) являє собою систему радіозв’язку, в якій
програмне забезпечення (ПЗ) використовується для обробки радіосигналу,
тобто ПЗ керує
формою сигналу, спектром частот, процесом
модуляції/демодуляції, кодування/декодування тощо. При нескладному
схемному рішенні у сполученні з можливостями сучасних комп’ютерів можлива
побудова приймача чи передавача з високими показниками і широкими
можливостями.
При використанні ПРС весь обсяг робіт з обробки сигналу перекладається
на ПЗ, яке запускається на персональному комп’ютері чи керує роботою деяких
конкретних спеціалізованих мікропроцесорних пристроїв, призначених для
обробки сигналу. Ціль такого підходу полягає у створенні системи, яка може
приймати і передавати практично будь-які радіосигнали за допомогою ПЗ, яке
за визначенням є гнучким і адаптивним. Системи ПРС проектуються на роботу
зі всіма можливими видами модуляції і з різними способами кодування.
Для надійної передачі даних по радіоканалу з малим відношенням
сигнал/шум у даний час в більшості систем мобільного зв’язку як канальне
кодування використовується технологія турбокодування. Турбокоди (ТК)
призначені для виправлення помилок, які виникають при передачі інформації, і
мають унікальну здатність забезпечувати характеристики завадостійкості,
близькі до теоретично досяжних значень (границя Шеннона) при помірній
складності реалізації кодеків.
ТК являють собою тип кодів для виправлення помилок, які виникають при
передачі цифрової інформації з каналів зв’язку із шумами. Різні турбокоди
прийняті як стандарти в WCDMA, CDMA2000, IEEE802.16 і в ряді інших
систем. Оскільки ПРС є універсальною радіосистемою і підтримує всі
перераховані системи зв’язку, то турбокодування є одним з визначальних
понять у ПЗ ПРС. ТК відноситься до класу компонентних кодів, він утворюється
при каскадуванні двох і більше компонентних кодів, при цьому компонентні
коди можуть бути різними і мати різні інформаційні швидкості.
ТК характеризуються ітеративними алгоритмами декодування і м’якими
рішеннями на виході кожної ітерації. Сутність ітеративного декодування
полягає в так званому „повторюваному процесі”, коли декодери обмінюються
один з одним зовнішньою інформацією. На виході кожного декодера
приймається „м’яке рішення”, пропорційне вихідному переданому символу.
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Рішення на виході останнього декодера – одна ітерація. Це „м’яке” рішення
передається з виходу останнього декодера на вхід першого декодера по колу
зворотного зв’язку. Після певної кількості ітерацій, яка визначається критерієм
зупину, на виході останнього декодера приймається „жорстке” рішення –
кінцеве рішення про переданий інформаційний символ.
У ході виконання лабораторного дослідження здійснювалося комп’ютерне
моделювання кодеків, передбачених у стандарті CDMA2000 і IEEE802.16.
Оскільки ПРС підтримує ці системи, дослідженню підлягають параметри ПЗ
ПРС, які повинні бути обрані за замовчуванням.
Моделювання здійснювалося в середовищі Turbo Success 1.02, яке є
надбудовою системи MATLAB.
Варіювалися наступні параметри: кількість ітерацій, швидкість кодування,
кількість біт у кадрі, тип перемежувача.
1. Зміна кількості ітерацій від 1 до 18 – результат декодування
поліпшується при збільшенні кількості ітерацій. Після кожної наступної ітерації
покращується відношення „сигнал/шум”, але з одинадцятої ітерації
збільшуються складність проектування і затримка декодера.
2. Зміна швидкості кодування (різниця між двома швидкостями кодування
1/2 і 1/3) – результат поліпшується при зниженні швидкості кодування. Однак
це зниження одночасно приводить до збільшення надлишкових біт.
3. Зміна кількості біт у кадрі – результат поліпшується при збільшенні
кількості біт у кадрі. Це відбувається через більший розмір перемеження.
4. Тип перемежувача. Можливе використання трьох типів перемежувачів:
– псевдовипадковий перемежувач (інформаційні біти переставляються у
псевдовипадковому порядку, обумовленому послідовністю генератора
випадкових чисел) – може бути використаний при будь-якому значенні числа
біт в інформаційному пакеті ;
– оптимізований перемежувач – може бути використаний тільки для
значень кількості біт в кадрі рівних 2m;
– оптимізований діагональний перемежувач.
Результати експерименту виявилися практично однаковими для усіх типів
перемежувачів, однак псевдовипадковий перемежувач дозволяє одержати
прийнятні значення енергетичного виграшу від кодування тільки для BER>10–4–
10–5, через виникнення ефекту „поверху помилки”.
Оптимізовані перемежувачі дозволяють знизити рівень „поверху помилки”
до значень BER приблизно 10–8–10–9 і нижче. Такий перемежувач є класичним
представником цього класу пристроїв, хоча і може бути використаний тільки
для обмеженого числа значень K. Тому в якості перемежувача за замовчуванням
повинен задаватися оптимальний діагональний перемежувач.
Висновок. Отримані результати можуть бути застосовані визначенні
параметрів турбокодів для ПРС за замовчуванням, а також при проектуванні
кодеків систем мобільного зв’язку з урахуванням обґрунтованих в роботі
оптимальних параметрів турбокодування.
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Липський О.А. (ВІТІ НТУУ „КПІ”)
СТАТИСТИЧНИЙ КОНТРОЛЬ РАДІОРЕЛЕЙНОГО КАНАЛУ ЗВ’ЯЗКУ
При створені сучасних систем передачі інформації для систем спеціального
призначення велика увага приділяється їх інтеграції в єдине інформаційне поле,
яке створюється за допомогою мереж передачі даних. Аналіз процесу передачі
інформації в мережі свідчить про те, що зв’язок між окремими вузлами
забезпечується засобами радіозв’язку та високошвидкісними системами
проводового зв’язку. Враховуючи те, що при проведені спеціальних операцій
необхідно за короткий час розгорнути вузол обробки і передачі інформації з
достатньою пропускною спроможністю, то радіорелейні станції у складі вузла
стають основними елементами. Але при використанні радіорелейних станцій у
складі спеціальних підрозділів існує можливість впливу навмисних завад.
Виникає необхідність контролю характеристик радіорелейного каналу і
адаптація їх до навмисних завад. Задача контролю радіорелейного каналу може
бути реалізована на основі статистичних гіпотез відносно параметра PPSR –
ймовірності спотворення кадру, що передається між двома вузлами. Вплив
навмисних завад на радіорелейний канал проявляється у групуванні помилок.
Використання кодів з корекцію помилок призводить до різкого зростання
ймовірності невиправлених помилок. Тому при групуванні помилок слід
відмовитись від використання кодів з корекцію помилок, а використовувати
функцію перевірки цілісності кадру, що передається між двома вузлами. Ця
функція реалізується полем контролю цілісності кадру (frame check sequence)
визначеного стандартом IEEE 802.3 Ethernet.
В якості випадкових величин в задачі контролю зручно прийняти наступні
характеристики радіорелейного каналу: n – загальна кількість кадрів за якою
оцінюється радіорелейний канал, k – загальна кількість спотворених кадрів, v –
кількість спотворених кадрів в серії та u – кількість правильно прийнятих кадрів
в серії. На основі наведених параметрів найбільш доцільним є опис
радіорелейного каналу за допомогою стаціонарних ланцюгів Маркова із двома
станами, і перехідною ймовірністю pij (i = 0,1; j = 0,1), де 0 – стан, що відповідає
прийому кадру без спотворень, 1– прийом кадру із спотвореннями.
Задача контролю радіорелейного каналу полягає в тому, щоб за
результатами статистичної оцінки радіорелейного каналу перевірити просту
гіпотезу H: p=PPSR гр – канал не придатний до роботи, проти альтернативної
гіпотези H*: p=PPSR < PPSR гр, PPSR > 0 – канал придатний до роботи. Для
перевірки гіпотез використовують критерій Неймана-Пірсона, який для
марковських ланцюгів є найбільш потужним із всіх критеріїв.
Таким чином, процедура контролю радіорелейного каналу надасть
можливість оперативно контролювати канал зв’язку та у разі впливу навмисної
завади, яка перевищує граничні значення, давати команду на адаптацію або
перехід в іншу смугу робочих частот.
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Лисько О.М. (ВIТІ НТУУ „КПІ”)
к.т.н. Могилевич Д.I. (ВIТІ НТУУ „КПІ”)
ПРОПУСКНА ЗДАТНІСТЬ ТЕЛЕКОМУНIКАЦIЙНОЇ МЕРЕЖI
Основним призначенням телекомунікаційної мережі (ТКМ) є доведення
інформації від джерел до споживачів за необхідною адресою із заданими
імовірнісно тимчасовими характеристиками.
Для рішення цього завдання, до складу ТКМ входять кiнцевi пристрої, лінії
зв’язку й системи комутації. Кожний з елементів має чітко певні функції й при
побудові може використовувати різні принципи. Разом з тим виконання,
поставлених перед кожним з елементів завдань, можливо лише при їхньому
спільному використанні.
Телекомунікаційні мережі за призначенням класифікуються на:
1. мережі загального користування;
2. мережі спеціального призначення.
До мереж загального користування ставиться загальнодержавна мережа
зв’язку (ЗДМЗ), що забезпечує обслуговування населення країни. В ЗДМЗ
входять міські, районні й місцеві мережі, що надають послуги зв’язку різним
верствам населення країни.
До мереж спеціального призначення ставляться мережі військового зв’язку,
міністерства з надзвичайних ситуацій (МНС), банківські й інші
відомчі мережі.
Пропускною здатністю телекомунікаційної мережі називається сумарне
навантаження, що виконується в одиницю часу в усіх напрямках зв’язку, при
забезпеченні заданих показників якості обслуговування. Пропускна здатність
мережi зв’язку характеризується її здатністю органiзовувати певну кiлькiсть
каналiв зв’язку у мережi з комутацією каналiв або максимальну швидкість
передачi інформації в мережах з комутацією пакетiв. Пропускна здатність
елементів мережі може визначатися числом каналів або максимально можливим
навантаженням, що може обслужити (пропустити) елемент мережі. У цифрових
первинних мережах теоретична пропускна здатність дорівнює максимальнiй
швидкості передачі в каналі або в тракті. Вона може бути виражена через два
взаємозалежних параметри: величину інтенсивності виконаного навантаження і
якість обслуговування. Інтенсивність виконаного навантаження Yij може бути
виражена через інтенсивність виконаного потоку заявок Cij у кожному напрямку
зв’язку й середній час обслуговування tc цих заявок, тобто Yij = Cij tc.
Якiсть обслуговування заявок обумовлюється прийнятим на мережi
способом обслуговування.
Отже, пропускна здатність являється одним iз головних параметрiв
телекомунікаційної мережі вiд якої залежать функції i якостi системи в цiлому.
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Литвиненко А.І. (ВІТІ НТУУ „КПІ”)
МЕТОДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ВНУТРІШНЬОВУЗЛОВОГО ЗВ’ЯЗКУ
НИЗОВИХ ЛАНОК УПРАВЛІННЯ
Однією з задач довільного вузла зв’язку є забезпечення внутрішнього
зв’язку на пункті управління. На сучасному етапі це забезпечується наявністю у
складі вузла зв’язку телефонної станції та абонентської мережі телефонного
зв’язку. Абонентська мережа включає внутрішньовузлові кабелі різної ємності –
екрановані та неекрановані кабелі різної ємності, легкий польовий кабель та
ціла низка кабельної арматури – розгалужуючі муфти (РМ-10 та РМ-20),
перехідні вставки для переходу з одного типу кабеля на інший, вводні щитки
для підключення абонентських телефонів за допомогою легкого польового
кабелю до багатопарного кабелю та ін.
Досвід військ показує, що для обладнання абонентської мережі
телефонного зв’язку необхідно не тільки значна кількість телефонного кабелю
різного типу кабельної арматури, але і велика кількість часу для його
розгортання. Скорочення часу може бути досягнуто проведенням відповідних
заходів: своєчасним плануванням мережі внутрішнього зв’язку, використанням
комплексних та інтегрованих засобів, наближенням вузла зв’язку та
пункту управління.
Разом з тим, виконання цих заходів не завжди доцільне та на сучасному
етапі розвитку телекомунікаційних засобів є застарілим. Тому, з метою
вирішення вказаного протиріччя пропонується для організації абонентської
телефонної мережі використовувати транкінговий зв’язок або радіотелефони
стандарту DECT. Вказані засоби зв’язку дозволяють передавати інформацію на
швидкості до 7200 біт/с, а стандарт TETRA PDO до 28,8 кбіт/с використовувати
специфічні характеристики що притаманні службам безпеки – передачу
відеопотоку (зображення поля бою або процесу розгортання станцій та
апаратних) за схемою „крапка – крапка” та „точка – багатокрапка”. Або,
іншими словами, зв’язок між абонентськими терміналами, безпосередньо, за
допомогою базової станції, так і в режимі, коли абонентська станція виступає в
ролі ретранслятора.
Вищезазначене приведе до скорочення часу необхідного для розгортання
абонентської телефонної мережі та скорочення часу на розгортання вузла
зв’язку, взагалі.
Підтвердженням вищезазначеного є застосування збройними силами
Російської Федерації комплексних апаратних П-227БРМ (рухома базова станція
транкінгового або стільникового зв’язку на бронебазі) під час останніх бойових
дій на Північному Кавказі.
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к.т.н. Лівенцев С.П. (ІСЗЗІ НТУУ „КПІ”)
Овчаров О.О. (ІСЗЗІ НТУУ „КПІ”)
МЕТОД СИНТЕЗУ МОДЕЛІ СИСТЕМИ МОБІЛЬНОГО
РАДІОЗВ’ЯЗКУ З ПРОГРАМОВАНИМИ РАДІОЗАСОБАМИ І
СКАЧКОПОДІБНОЮ ЗМІНОЮ ЧАСТОТИ
Цільова функція завдання синтезу системи мобільного радіозв’язку (СМРЗ)
залежить від її структури, сукупності змінних (що оптимізуються), а також від
безлічі фіксованих параметрів системи. Оскільки структура, що синтезується,
СМРЗ неявним чином залежить від „зовнішніх умов”, актуальним є завдання
динамічної оптимізації, тобто синтез оптимальної ієрархічної структури на
заданому часовому інтервалі з урахуванням змін зовнішнього середовища. В
цьому випадку, окрім ефективності структури необхідно враховувати і гнучкість
її перестроювання при змінах середовища. Динамічна оптимізація
безпосередньо зв’язана з проблемою вибору оптимального числа рівнів ієрархії
залежно від зовнішніх умов.
Не дивлячись на велику кількість робіт з проблем математичного
моделювання структур СМРЗ, як ієрархічних систем, в даний час не тільки не
створена загальна їх теорія, але відсутнє навіть загальноприйняте визначення,
що не зводиться до переліку різних прикладів, а відомі моделі стосуються
окремих аспектів функціонування конкретних підсистем.
В основі запропонованого підходу до синтезу моделі СМРЗ лежить
припущення про наявність загальної, глобальної моделі СМРЗ, яка описує
основні властивості системи адекватно поставленим цілям дослідження. За
наявності такої моделі застосування декомпозиційних методів дозволяє різко
скоротити розмірність задачі, що вирішується і звести її до послідовного
вирішення ряду завдань набагато меншої розмірності. Всі моделі, обмеження і
критерії цих завдань безпосередньо витікають тільки з розчленованої
спеціальним чином глобальної цільової функції.
Суть методу полягає в моделюванні у реальному масштабі часу параметрів
каналу програмованих радіозасобів (ПРЗ) за розробленим алгоритмом, що
дозволяє забезпечити максимальну відповідність моделі каналу реальним
процесам, які відбуваються в телекомунікаційних системах (ТКС) з ПРЗ.
Результати імітаційного моделювання показують, що побудована модель
структурних змін дозволяє визначити тенденції, які спостерігаються на
практиці. Це дає можливість використовувати запропонований апарат
оптимізації ієрархічних структур при моделюванні структури реальних ТКС.

207

д.т.н. Лосев Ю.І. (ХУПС)
Закіров З.З. (ХУПС)
Закірова В.В. (ХУПС)
ЕФЕКТИВНІСТЬ МЕТОДУ БАГАТОЕТАПНОГО КОДУВАННЯ
ПОВНИМ І ПЕРФОРОВАНИМ ЗАВАДОСТІЙКИМ КОДОМ
Однією з найважливіших задач як існуючих автоматизованих систем
управління так і перспективних, а також сучасних телекомунікаційних систем та
мереж спеціального призначення є забезпечення гарантованої якості передачі
інформації. Якість обслуговування характеризується швидкістю й достовірністю
передачі. Можливість забезпечення високої достовірності забезпечується
застосуванням більш ефективних методів завадостійкого кодування, які
забезпечують: виявлення, стирання або виправлення помилок. Розроблений та
запропонований раніше метод багатоетапного кодування повним і перфорованим
завадостійким кодом, має високу енергетичну ефективність його застосування, при
простій реалізації кодеків, а також додатково дозволяє виявляти групи
перекручених сегментів, при цьому зменшує час доставки повідомлення
споживачеві за рахунок повторення передачі не всієї кодової комбінації, а тільки її
перекрученої частини. Аналіз властивостей коду проведено відносно традиційного,
тому що запропонований метод заснований на комплексному використанні
традиційного методу кодування й кодування з використанням перфорованого коду.
Так, код забезпечує виявлення 100 % двократних помилок, якщо довжина
переданої кодової комбінації n не більше довжини циклу багаточлена l ( n £ l ), що
породжує, а також виявляє 100 % групових помилок тривалістю в „ r ” і менше
розрядів, де r – ступінь багаточлена, що породжує.
Якщо h – тривалість формованої групи, D – кількість виключених стовпців,
N гр – номер групи символів довжиною h, P (D × N гр < h ) – імовірність виникнення
групової помилки тривалістю більше h, то імовірність невиявлення групових
помилок тривалістю в r + 1 символ обчислюється по формулі:
æ l × (h - r ) ö
1
¢¢¢ = çç
Рно
÷÷ × r -1 ,
è l ×h - r ø 2
2

а імовірність невиявлення групових помилок тривалістю більше r + 1 символ:
2

(V )

Рно

æ h - D × N гр + 1 ö 1
÷ ×
=ç
× P 2 × (D × N гр > h ) .
ç l ×h - D × N + 1 ÷ 2 2×r
гр
è
ø

Це менше, ніж при традиційному одноетапному декодуванні. Розроблений
метод багатоетапного кодування не погіршує можливостей по виявленню помилок
щодо традиційного й додатково дозволяє виявляти групи перекручених сегментів.
Це дозволяє істотно знизити втрати інформації, коли стирається тільки
перекручений сегмент, а не все повідомлення, і зменшується час доставки
повідомлення споживачеві за рахунок повторення передачі не всієї кодової
комбінації, а тільки її перекрученої частини.
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Лук’яненко Д.О (ВІТІ НТУУ „КПІ”)
ЦИФРОВИЙ ПРИСТРІЙ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ВІДСТАНІ ДО МІСЦЯ
ПОШКОДЖЕННЯ СИМЕТРИЧНИХ КАБЕЛІВ ЗВ’ЯЗКУ
Комп’ютерний прилад для виміру пошкоджень ліній Р5 – 5 дозволяє значно
спростити та прискорити пошук пошкоджень в лініях усіх типів з дуже високою
точністю, дозволяє позбавитись від завад, запам’ятовує результати виміру і
параметри приладу з можливістю довгочасного зберігання і подальшого
відтворення, автоматичного калібрування і самодіагностики.
Області використання
Розроблений спеціально для потреб пошуку пошкоджень кабелів всіх типів:
силових, зв’язку, контрольних, комутаційних та інших. Розрахований на
використання в енергетиці, зв’язку, в нафто-, газо- і вуглевидобувній
промисловості, в галузях експлуатації нафто- і газопроводів, залізниць, в
суднобудуванні і літакобудуванні і інших галузях. Відноситься до нового
покоління приладів, за рахунок використання вбудованого комп’ютерного
пристрою значно перевершує за всіма параметрами і можливостями вітчизняні
прилади і багато зарубіжних приладів. За рахунок використання принциповонових апаратних і конструкторських рішень і спеціально розробленого
програмного забезпечення відкриваються абсолютно нові перспективи
використання приладу, що працює за принципом відбитих імпульсів. Прилад
може бути використаний для виявлення і точного визначення відстані до місця
пошкодження в кабельних і повітряних лініях, для виміру довжин кабелів (у
тому числі на барабанах), для виміру коефіцієнта укорочення електромагнітних
хвиль в кабельних лініях. Наявність диференціальних методів аналізу,
вимірюваних
рефлектограм,
здійснюваних
автоматично
вбудованим
комп’ютерним пристроєм у поєднанні з цифровими методами позбавлення від
завад і можливостями запам’ятовування виміряних і обчислених параметрів та
характеристик, надають користувачеві унікальну можливість використання
приладу Р5 – 5 для діагностики стану і пошуку слабких місць
працюючих кабелів.
Висока точність визначення місця пошкодження
Наявність короткого зондуючого імпульсу і можливість „розтяжки” будьякої вибраної ділянки рефлектограми без втрати яскравості зображення
дозволяє забезпечити незвичайно високу пропускну здатність і точність.
Інструментальна погрішність приладу Р5 – 5 дозволяє визначати відстань до
місця пошкодження з високою точністю.
Висока інформативність та простота обслуговування
Використання вбудованого дисплейного індикатора забезпечує зручну і
наочну графічну індикацію на екрані рефлектограм і алфавітно-цифрову
індикацію всіх параметрів приладу та вимірювальних величин.
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Інформація про можливості, параметру і режими роботи, а також підказки і
застереження користувачу постійно знаходяться у пам’яті приладу Р5 – 5 і
видаються на екран у вигляді тексту російською мовою в залежності від
результатів вимірювань або при потребі користувача. За заявкою замовника
можуть бути поставлені прилади з вбудованою інформацією на англійській чи
німецькій мовах.
Автоматизоване узгодження з параметрами кабеля
Використання спеціально розробленого алгоритму і програмного
забезпечення вперше надають унікальну можливість автоматизованого
вихідного опору приладу з хвильовим опором лінії, котре забезпечує мінімальну
ефективність використання зондуючих сигналів, покращує настройку від
перешкод і спрощує роботу оператора.
Аналого-цифрова настройка від перешкод
Поєднання спеціалізованих методів цифрового накопичення та обробки
рефлектограм з аналоговою фільтрацією дозволяє досягти незвичайно високої
завадозахищеності та забезпечує виявлення слабких відбитих сигналів,
величина котрих набагато менше рівня завад.
Можливість створення „банка” рефлектограм
Вбудований комп’ютерний пристрій дозволяє запам’ятовувати та
довгочасно зберігати у пам’яті приладу рефлектограми виміряних ліній з усіма
встановленими параметрами. При підключенні звичайного касетного
магнітофону вся інформація з пам’яті приладу може бути записана на магнітну
стрічку. На магнітофонній касеті типа МК – 60 можуть бути записані
характеристики до 600 ліній. Створений таким чином „банк” рефлектограм
справних обслуговуючих ліній дозволяє суттєво полегшити пошук місця
проведення і скоротити час його усунення. Рівні умови порівняння записаної
рефлектограми з поточною рефлектограмою забезпечується за рахунок
автоматичної настройки всіх параметрів прилада по раніше записаним даним.
Жорсткі умови експлуатації і універсальність живлення
Застосування спеціальних мір посилювання конструкції, використання
металевого корпуса, необхідної амортизації, температурної компенсації і
вологозахищення забезпечують можливість використання приладу в жорстких
польових умовах. Можливість живлення приладу від промислової мережі
змінного струму, мережі автомобіля та автономного джерела живлення.
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Любарський С.В. (ВІТІ НТУУ „КПІ”)
КОНЦЕПЦІЇ ПОБУДОВИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ КОМП’ЮТЕРНИХ
СИСТЕМ НАВЧАННЯ ДЛЯ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ
СПЕЦІАЛІСТІВ З ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Підготовка висококваліфікованих кадрів є актуальною задачею для будьякої організації або установи. Особливо це важливо для підготовки спеціалістів,
чиї алгоритми роботи нерозривно зв’язані з сучасними інформаційними
технологіями (ІТ).
На сучасному рівні підготовку спеціаліста з ІТ складно уявити без
використання
комп’ютерних
підручників,
тренажерних
комплексів,
лабораторних практикумів, тестуючих, контролюючих та інших комп’ютерних
систем навчання (КСН). Основною особливістю КСН є здатність не тільки
допомогти різним контингентам користувачів займатися пізнавальною
діяльністю у складних інформаційно-насичених предметних областях, але і
здобути чіткі практичні навички для вирішення тих чи інших інформаційних
задач. Одним з перспективних напрямків розвитку комп’ютерних систем
навчання є розробка інтелектуальних комп’ютерних систем навчання (ІКСН),
що для свого проектування використовують методи та засоби
штучного інтелекту.
Відповідно до системного підходу щодо розробки комп’ютерних систем
навчання [1], загальне завдання проектування інтелектуального тренажеру як
складної ергатичної системи, повинно бути розділено на ряд часткових
системно погоджених завдань:
- вибір і обґрунтування раціональної структури інтелектуальної
комп’ютерної тренажерної системи навчання для підготовки спеціалістів з ІТ на
підставі показників якості даної структури. Задача синтезу оптимальної
(раціональної) структури ІКТСН покладається у визначенні множини принципів
побудови ( p Î P), множини функцій, що виконуються ІНТС ( f Î F (p )),
множини елементів (модулів), здатних реалізувати обрані принципи і виконати
функції ( A Î A ), а також у визначенні оптимального відображення елементів
множини f на елементи множини A . Оптимальне відображення повинно
забезпечити екстремум деякої цільової функції при виконанні заданих
обмежень. Для вирішення задачі синтезу пропонується звернутися до методу
структурної оптимізації – методу комплексної оцінки структур, як методу
систематизації альтернативних структур з відмовою неперспективних структур,
визначенням множини конкуруючих структур, з яких обирається раціональна з
урахуванням накладених обмежень;
- вибір раціональної моделі подання знань про предметну область, де
формальна постановка задачі виглядає наступним чином.
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Нехай є множина m МПЗ. Деяка j -а властивість i -го варіанта МПЗ
характеризується величиною i -го часткового показника qij ; i = 1, m ; j = 1, n . Тоді
МПЗ

при

варіанті
реалізації
характеризується
вектором
i -тому
Q=
qi1 , ... qij , ... qin . Завдання багатокритеріальної оптимізації зводяться до того,
i

щоб з множини m варіантів МПЗ вибрати такий варіант i0 , який має найкраще
значення вектора Qi , тобто i0 = arg optQi , i = 1, m .
Для вирішення цієї багатокритеріальної задачі пропонується розглянути
метод аналізу ієрархій. Віддання переваги даному методу, перш за все,
пов’язане з можливістю представлення проблеми у вигляді деякої ієрархічної
структури цілей, підцілей, варіантів рішень (альтернатив), на основі якої
побудований метод. Тобто, метод полягає у декомпозиції проблеми на все
більш прості складові з подальшою обробкою послідовності міркувань особи,
що приймає рішення, по парним порівнянням. Після ієрархічного
представлення проблеми необхідно встановити пріоритети критеріїв та оцінити
кожну з альтернатив по критеріям, виявивши найбільш переважну з них.
Використання матриць парних порівнянь для одержання додаткової інформації
про критерії і альтернативи, для багатьох експертів є досить простим завданням;
– опис методів і реалізація механізму оцінки знань того, кого навчають, за
пройденим матеріалом. 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). Для вирішення цієї задачі
пропонується підхід до формалізації правдоподібних міркувань за аналогією на
основі структурно – змістовного опису об’єктів [2];
– оцінка економічної ефективності спроектованої навчальної системи. У
відповідності з загальною методикою економічна ефективність визначається
шляхом співставлення вартості, що отримана у формі скорочення витрат на
процес навчання при застосуванні ІКСН, з вартістю ресурсів, які витрачені на
процес навчання. В рамках методики оцінки економічної ефективності від
впровадження ІКСН передбачається врахувати ефект від впровадження
новітньої технології навчання у навчальний процес, оцінити скорочення витрат
за рахунок інтенсифікації процесу навчання, зменшення часу контролю тих, хто
навчається, підвищення якості індивідуального навчання.
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Ляшевський В. Г. (ВІТІ НТУУ „КПІ”)
ВИЗНАЧЕННЯ НОРМ НА ПАРАМЕТРИ ОСНОВНОГО ЦИФРОВОГО
КАНАЛУ ТА ЦИФРОВИХ ТРАКТІВ
ПЕРВИННОЇ МЕРЕЖІ ЗВ’ЯЗКУ УКРАЇНИ
На даний час все більшого розповсюдження досягають цифрові системи
передачі даних, які практично витіснили своїх попередників – аналогові
системи передачі даних. Їх відрізняє застосування сучасної елементної бази як
при експлуатації, так і при обслуговуванні, а також реалізація нових
можливостей щодо забезпечення нових видів зв’язку та підвищення якості
стандартних видів зв’язку.
У доповіді надані основні визначання і терміни, розглянута методика
визначання параметрів цифрових каналів і трактів, наведені приклади
їх розрахунку.
Зміст доповіді передбачає наявність трьох розділів, в яких розглядаються
основні відомості про первинну мережу зв’язку, характеристики цифрових
каналів і трактів, норми на показники помилок основного цифрового каналу і
цифрових трактів, а також способи і порядок їх визначення.
Таким чином, з використанням цифрових систем передачі на лініях зв’язку
військового призначання норми на цифрові канали та тракти військовим
відомством не встановлені, тому на цей час доцільно використання норм
встановлених наказом Державного комітету зв’язку України № 76 від 06.05.98
року КНД 45-074-97, для ЄНСЗУ.
При цьому є посилання на такі документи:
– ДСТУ 2 615 – 94 Зв’язок цифровий та системи передавання цифрові,
терміни та визначення;
– ГОСТ 26 886 – 86 Стики цифрових каналів передачі групових трактів
первинної мережі;
– КНД 45 – 074- 97 Керівний нормативний документ Державного комітету
зв’язку України;
– рекомендації МСЕ – Е, G 703, G 704, G 742, G 751, G 754, G 783, G 810,
G 821, G 826, M 2100, M 2110, M 2120.
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к.в.н. Кулик О.П. (ХУПС)
АНАЛІЗ НАПРЯМКІВ ВПРОВАДЖЕННЯ БЕЗДРОТОВИХ МЕРЕЖ
ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ У НАЗЕМНУ СИСТЕМУ РАДІОЗВ’ЯЗКУ
АВІАЦІЙНОЇ БРИГАДИ
Стрімкий розвиток телекомунікаційних, інформаційних та комп’ютерних
технологій, інтеграція і конвергенція фіксованих та мобільних мереж, застарілість
техніки зв’язку, що знаходиться на озброєнні Збройних Сил України, стали поштовхом
до створення Програми реформування і розвитку військ зв’язку Збройних Сил
України, яка передбачає удосконалення існуючих і створення якісно нових ліній,
вузлів і мереж зв’язку (інформаційних мереж) різного призначення для задоволення
зростаючих потреб систем управління військами (силами) щодо забезпечення обміну
інформацією, її обробки, зберігання й документування, розв’язання інформаційних і
розрахункових задач та досягнення потрібної якості всіх видів зв’язку. В рамках цієї
програми засоби зв’язку та радіотехнічного забезпечення (РТЗ) авіаційних бригад
потрібно адаптувати до міжнародних стандартів з управління повітряним рухом
(стандарти ICAO та EUROCONTROL) і стандартів передачі даних. Метою роботи є
дослідження напрямків впровадження бездротових мереж передачі даних у наземну
систему радіозв’язку для забезпечення обміну інформацією між об’єктами авіаційної
бригади. На підставі аналізу можливостей бездротових мереж зв’язку та досвіду
впровадження технологій бездротового доступу в арміях різних країн світу у доповіді
визначено основні напрямки впровадження бездротових мереж передачі даних у
наземну систему радіозв’язку авіаційної бригади (авбр):
– використання існуючої мережі стільникового зв’язку стандартів GSM, CDMA,
UMTS, 3G для вирішення питань повсякденної діяльності авбр;
– впровадження стандарту ІЕЕЕ 802.11 в систему управління авбр, що потребує
адаптації зазначеного стандарту шляхом взаємної інтеграції апаратно-програмного
комплексу мережі Wi-Fi із засобами зв’язку та РТЗ польотів авіації з метою
забезпечення їх сумісного функціонування та задоволення вимог щодо безпеки
польотів та безпеки інформації. При цьому найбільш ефективним режимом роботи
мережі стандарту ІЕЕЕ 802.11 є режим TurboCell. За критерієм „ефективність-вартість”
впровадження стандарту ІЕЕЕ 802.11 у наземну систему радіозв’язку авіаційної
бригади є найбільш доцільним, тому що устаткування для побудови мережі Wi-Fi має
порівняно до інших бездротових мереж низьку вартість, а переважна більшість засобів
обчислювальної техніки може бути обладнана приладами з вбудованою технологією
Wi-Fi;
– впровадження стандарту ІЕЕЕ 802.16 в наземну систему радіозв’язку авбр, що
потребує створення відомчої мережі WiMAX за умови отримання відповідного
радіочастотного ресурсу для побудови широкосмугових систем передачі даних в
системі управління авіаційної бригади, тобто наявності великих коштів на закупівлю
устаткування та монтаж обладнання.
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к.т.н. Манько О.В. (ЖВІ НАУ)
Токар А.М. (ЖВІ НАУ)
ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ВИЯВЛЕННЯ ЗАГРОЗ
ІНФОРМАЦІЙНІЙ БЕЗПЕЦІ ДЕРЖАВИ
Розвиток інформаційних технологій зумовив поширення інформації на всі
сфери життєдіяльності держави через інформаційне поле, яке утворене
засобами телекомунікацій. Інформаційні ресурси є складовою національних
ресурсів і, враховуючи те, що вони є частиною світового інформаційного
простору, проходить природний процес взаємного впливу. Наряду з
позитивними моментами долучення до світового інформаційного простору
виникає ризик щодо можливого нав’язування спеціально створеної інформації
населенню держави, так званого зовнішнього інформаційно-психологічного
впливу (ІПсВ).
На сьогоднішній день використання телекомунікаційних мереж загального
користування є основним засобом формування суспільної думки до того чи
іншого суспільно-політичного факту чи події, які активно використовується
політичними силами, різного роду організаціями, у тому числі і зовнішніми.
Оскільки сьогодні переважна більшість населення має доступ до
інформаційних ресурсів телекомунікаційних мереж загального користування, і,
як наслідок, може бути піддана ІПсВ, питання інформаційної безпеки є
актуальним. З огляду на це важливим питанням є виявлення факту таких
впливів та здійснення протидії. Значна кількість існуючих інформаційних
каналів через які можливе здійснення ІПсВ, використовуючи інформаційнотелекомунікаційні системи (ІТС), ускладнює таке завдання. Для його вирішення
у доповіді пропонується можливий підхід до розробки автоматизованої
інформаційної системи виявлення здійснення ІПсВ через ІТС. Приводиться
варіант інформаційно-логічної моделі предметної області, інформаційні об’єкти
якої є основою розробки моделі даних, покладеної в основу бази даних
автоматизованої системи виявлення .
Наводиться приклад програмно-алгоритмічної реалізації автоматизованої
системи моніторингу. Приводиться обґрунтування вибору системи управління
базами даних, на основі проведеного аналізу відомих аналогів за групою
критеріїв – модель даних, що використовується, маштабуємість, мережеві
можливості, підтримка української мови.
Приводяться результати дослідної експлуатації автоматизованої системи,
які свідчать про підвищення оперативності вирішення завдань інформаційнопсихологічної протидії, а від так і про підвищення якості і повноти врахування
фактів під час вирішення завдання виявлення елементів негативного ІПсВ
через ІТС.
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АНАЛІЗ МЕТОДІВ ТА АЛГОРИТМІВ ВИЯВЛЕННЯ АНОМАЛІЙ В
КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМАХ
У зв’язку з широким розповсюдженням глобальної інформаційної мережі
Інтернет і розвитком комп’ютерних систем, виникла реальна потреба в їх
захисті від зовнішнього втручання. На сьогоднішній день здійснення атак через
мережу Інтернет стало способом проведення інформаційних операцій, а також
способом проведення актів терористичними організаціями у фінансовій і інших
сферах життєдіяльності.
Комп’ютерні мережі впродовж всієї своєї історії розвитку містили
потенційну небезпеку можливості порушення конфіденційності інформації, що
оброблюється або передається. Останнім часом, коли більшість державних і
комерційних організацій мають власні мережі, а також вихід у глобальну
мережу, вірогідність несанкціонованого доступу до закритих для сторонніх осіб
відомостей значно зростає. Це обумовлює необхідність своєчасного вживання
спеціальних заходів захисту, зокрема, використання систем виявлення
вторгнень. Разом з тим, в умовах несталості якісних і кількісних характеристик
мережевих атак, виникає потреба у вдосконаленні існуючих систем і алгоритмів
виявлення
вторгнень,
що
є
актуальним
науковим завданням.
До теперішнього часу в області визначення мережевих вторгнень
переважає підхід, який заснований на побудові моделі мережевої атаки. Проте,
даний підхід має очевидні обмеження, пов’язані перш за все, з неможливістю
виявлення вторгнень, які відрізняються від попередніх. З метою усунення таких
обмежень був запропонований і протягом останнього десятиліття отримав
розвиток підхід виявлення аномалій, заснований на побудові моделей поведінки
користувачів або програм. У доповіді пропонуються основні ідеї та тенденції
напрямів розвитку такого підходу.
Підвищений інтерес викликають аномалії, пов’язані з мережевими атаками.
При цьому підвищується кількість аномалій у роботі окремих частин
комп’ютерної системи. При коректно сформульованому профілі, який
характеризує нормальну поведінку певних програмних компонент, і
ефективному методі виявлення відхилень від цього профілю проблема
виявлення атак є окремим випадком завдання виявлення аномалій.
У доповіді аналізуються основні типи аномалій, що виникають у
комп’ютерній системі, проводиться їх систематизація і формулюються основи
побудови узагальненої моделі аномалій. Приводиться аналіз можливостей
підходів, заснованих на виявленні аномалій для вирішення завдань
інформаційної безпеки. У доповіді показано можливий підхід щодо виявлення
аномалій в комп’ютерних системах та його основні принципи.
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к.т.н. Марфін М.І. (ВІТІ НТУУ „КПІ”)
к.т.н. Лаврут О.О. (ВІТІ НТУУ „КПІ”)
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СТІЙКІСТЬ ІЗОЛЯЦІЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ ТА ОПТИЧНИХ КАБЕЛІВ
ДО ВПЛИВУ АТМОСФЕРНИХ ЯВИЩ
Проблеми захисту, зокрема, ізоляції із полімерних матеріалів електричних і
оптичних кабелів та кабельних конструкцій зв’язку від шкідливого впливу
атмосферних явищ приділяють увагу багато авторів. Так, у [1] показано вплив
навколишнього середовища (температури повітря, сонячної радіації, вітру та ін.)
на кабелі системи магістральної цифрової мережі, які підвішені на опорах
контактної мережі. Авторами [2] розглянуті питання стійкості ізоляції
електричних і оптичних кабелів до впливу дії радіальної дифузії води.
Проведені дослідження були присвячені вивченню впливу атмосферних
явищ на механічні характеристики (характеристики міцності) полімерних
матеріалів [3].
У доповіді наводяться результати досліджень атмосферного і світлового
впливу на поліетилен високого тиску, який широко використовується як
ізоляційний матеріал для електропроводок та кабелів різного призначення.
На фізико-механічні властивості виробів із поліетилену, які
використовуються в радіопристроях різного призначення, при підключенні
антенних пристроїв, в телефонній та радіомережах, в оптичних та електричних
кабелях, в бортових системах автомобілів, при консервування техніки зв’язку та
АУВ способом зачохлення або комбінованим способом, в побуті тощо чинять
вплив різні атмосферні фактори. Сюди відносяться, в першу чергу, сонячна
радіація, атмосферна вологість, а також значні коливання добової та річної
температури повітря. Кожен з цих факторів викликає у поліетилені різні хімічні
та фізичні процеси старіння, які призводять до невідворотної зміні фізикомеханічних властивостей полімера. Всі ці фактори, як правило,
діють одночасно.
Дослідження стану поліетилену, який піддається атмосферному старінню
протягом ряду років, проводились у різних умовах:
– із закритою експозицією (під штукатуркою, у металевих трубах);
– в умовах розсіяного світла (під склом товщиною 5–8 мм);
– з відкритою експозицією (при безпосередньому сонячно-світловому
впливі в умовах атмосферного старіння);
– при введенні електропроводів у виробниче чи житлове приміщення.
Для району де були проведені дослідження (центр України) характерні такі
метеоумови:
– середньобагаторічна температура +7,2оС;
– кількість опадів – 502 мм;
– середньогодинна інтенсивність сонячної радіації – 7,48 кал*хв./см2.
Результати досліджень.
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Закрита експозиція. Після 2,5 років досліджень встановлено, що
мікроструктура зразків збереглася без змін і має досить дрібну зернистість, а
відносне подовження і міцність поліетилену в цих випадках знижується не
значно (до 1 %).
В умовах розсіяного світла. За три роки міцність зразків знижується до
20 %, а відносне подовження – до 25 – 35 %.
В умовах відкритої експозиції. При тривалому старінні (більше 2 років)
міцність і відносне подовження зразків також значно зменшується
(до 25 – 35 %).
Аналіз мікроструктури зразків, що піддавались світловому опроміненню з
відкритою експозицією, показав, що поверхня зразка вкрита порами від дрібних
до великих, що свідчить про виділення при сонячному опроміненні
газоподібних продуктів. Особливо інтенсивна така картина на мікроструктурі
зразків, які знаходились під опромінення більше двох років. Упорядкованість
зерен, притаманна мікроструктурі зразків, які не піддавались атмосферному
старінню, відсутня. Поверхня покрита тріщинами достатньо крупних розмірів.
Утворення тріщин і пор іде інтенсивно, кількість і розміри їх збільшуються
перетворюючись в хвилясті довгасті раковини. Цьому сприяє волога, яка
проникає в тріщини.
Висновки.
1. При відсутності світлового впливу на поліетиленові вироби (прихована
електропроводка під штукатуркою чи в трубах) їх відносне подовження і
міцність знижується незначно.
2. В усіх випадках поява тріщин у мікроструктурі поліетиленових виробів
пов’язана зі світловим старінням. Це дозволяє зробити висновок, що світлове
опромінення – основна причина щілиноутворення. При атмосферному впливі
щілиноутворення в мікроструктурі виробів з поліетилену йде інтенсивніше.
Зростає не тільки кількість тріщин, але і їхні розміри, що згодом приводить до
зниження характеристик міцності матеріалу і навіть повної її втрати. Внаслідок
цього електропроводка втрачає електроізоляційну якість, що, як правило,
приводить до коротких замикань і виникнення пожеж.
3. При проектуванні, монтажі і експлуатації електропроводів і кабелів з
ізоляцією із полімерів варто враховувати негативні фактори світлового впливу.
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Міщенко В.Б. (ЦНДІ ЗСУ)
ДО ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ КСЗІ ЯК ПІДСИСТЕМИ
АСУ ВІЙСЬКАМИ
Із досвіду воєн та воєнних конфліктів до управління військами висувається
ряд вимог, із яких ми розглянемо:
– оперативність;
– якість;
– безперервність;
– скритність.
Для управління військами створюються автоматизовані системи управління
військами (АСУВ), технічною основою яких є електронно-обчислювальна
техніка (ЕОТ), поєднана у комп’ютерні мережі. Технічний стан апаратури ЕОТ
та стан інформації, що в них циркулює, безпосередньо пов’язаний із
дотриманням перелічених вище вимог до управління військами, а також із
можливостями централізації і децентралізації управління .
Аналіз сутності вимог до управління військами, вимог до АСУ військами, а
також сутності основних властивостей інформації з точки зору її захисту,
сутності КСЗІ дозволяє встановити взаємозв’язок між вищезазначеними
вимогами та властивостями, показаний на рис.1.
Як видно із рис. 1, задачі КСЗІ щодо збереження необхідних якостей
інформації тісно пов’язані із вимогами як до процесу управління військами, так і
до органів управління, пунктів управління та технічних засобів управління. У
подальшому досліджені будуть розглянуті проблеми апаратного та програмного
захисту інформації.
Постановка задачі може бути сформульована наступним чином:
– Створити таку комплексну систему захисту інформації (КСЗІ), яка б
задовольняла дві вимоги:
І. При функціонуванні КСЗІ виконуються усі вимоги до управління
військами (КСЗІ не перешкоджає управлінню);
ІІ. КСЗІ забезпечує збереження усіх властивостей інформації, що циркулює
в АСУ (КСЗІ покращує якість управління за рахунок цілісності, доступності та
спостереженості інформації).
Ці вимоги слідують із проведеного нами системного аналізу (рис. 2).
Слід зазначити, що ефективність системи залежить від великої кількості
зовнішніх та внутрішніх факторів. Тому подати таку залежність у явній формі
надзвичайно складно. Раціональний шлях формування функціонального опису
системи полягає у використанні такої багаторівневої ієрархії описів, при якій
опис більш високого рівня буде залежати від узагальненних та факторизованих
змінних нижчого рівня.
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Ієрархія створєються факторизацією процесів за рівнями за допомогою
узагальнених параметрів, які є функціоналами. Вважається, що кількість
параметрів значно менша кількості змінних, від яких залежать процеси.
Такий спосіб опису дозволяє побудувати міст між властимостями
елементів системи (підсистемами нижчого рівня), які взаємодіють із
середовищем, і ефективністю системи в цілому [1, С. 38].
Ефективність підсистем кожного із рівнів описується цільовими функціями
(рис. 3).
При цьому,
у рамках даного дослідження будемо
розуміти, що:
1. Ефективність системи управління – здатність максимізувати реалізацію
потенційних бойових можливостей військ;
2. Ефективність КСЗІ – ступінь досягнення (виконання) згаданих вище
вимог до системи управління військами
Розглянемо докладніше фізичний зміст цільової функції 4-го рівня. На
попередніх етапах дослідження [2] запропонована методика оцінки
ефективності пакету заходів для захисту інформації у комп’ютерній системі. В
основу алгоритму вибору оптимального або раціонального варіанту було
покладено так званий „жадібний” комбінаторний алгоритм. Отриманий варіант
оцінювався за фінансовими витратами на його впровадження та експлуатацію, а
також за ресурсами ЕОМ, які забиратиме КСЗІ для свого функціонування,
шляхом адитивно-мультиплікативного згортання.
Але в [2] не було враховано зв’язку ефективності КСЗІ як підсистеми із
ефективністю функціонування систем (підсистем) вищи рівнів.
Тому ми пропонуємо оцінювати ефективність того чи іншого варіанту КСЗІ
наступним чином (рис. 4.).
Тобто, головним критерієм є ймовірність виконання тієї чи іншої вимоги до
управління військами при функціонуванні КСЗІ.
Наступним кроком є пошук компромісного варіанту відповідно до
обмежень на час, вартість та ресурси ЕОМ.
ЛІТЕРАТУРА
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к.т.н. Могилевич Д.І. (ВІТІ НТУУ „КПІ”)
к.військ.н. Дружинін С.В. (ВІТІ НТУУ „КПІ”)
Климович О.К. (ВІТІ НТУУ „КПІ”)
АНАЛІТИЧНА МОДЕЛЬ РОЗРАХУНКУ ОСНОВНИХ ПОКАЗНИКІВ
ЗАДАНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ВІЙСЬКОВИХ
ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ
Військова телекомунікаційна система – це складна розподілена в просторі
технічна система, що представляє собою функціонально зв’язану сукупність
програмно-апаратних засобів обробки інформації, надання послуг зв’язку й
керування, якості обміну.
Вона являється технологічною основою керування країною, її збройними
силами й військовими формуваннями, забезпечує санкціонований доступ
посадових осіб до загальних інформаційних ресурсів залежно від статусу та
прав, що їм надаються.
Військова телекомунікаційна система, як складна система має широкий
перелік властивостей, кожна з яких вносить відповідний вплив на процес
функціонування самої системи та має відповідну вагу, що визначає значимість
системи. Різнорідні властивості досить повно характеризують основне
функціональне призначення військової телекомунікаційної системи, мають
зрозумілий фізичний зміст, але в той же час є складними (інтегральними)
властивостями за своєю внутрішньою структурою.
Для забезпечення заданих вимог до військової телекомунікаційної системи
на основі аналітичної моделі розрахунку основних показників заданих
властивостей військових телекомунікаційних систем пропонується порядок
визначення кількісного значення узагальненого показника основних
властивостей з урахуванням різнорідних показників цих властивостей за
допомогою
відомих
методів
багатокритеріальної
оптимізації
та
експертних оцінок.
Підвищення ефективності функціонування військової телекомунікаційної
системи за різнорідними показниками основниих властивостей досягається за
рахунок врахування декількох показників одночасно.
За допомогою визначення кількісного значення узагальненого показника
визначаються раціональні кількісні значення різнорідних показників основних
властивостей військових телекомунікаційних систем окремо, що задовільняє
заданим вимогам до військової телекомунікаційної системи.
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Назаревич В.В. (ВІТІ НТУУ „КПІ”)
к.т.н. Бовда Е.М. (ВІТІ НТУУ „КПІ”)
ВІДОБРАЖЕННЯ СТАНУ ЗВ’ЯЗКУ МІЖ ТЕРИТОРІАЛЬНО
РОЗПОДІЛЕНИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ
ТА УПРАВЛІННЯ НИМИ
Сучасне бойове застосування на театрі воєнних дій набувають надзвичайної
динамічності та інформаційної ємності. В ході виконання завдань доводиться
оцінювати дуже багато чинників та приймати рішення в умовах обмеження часу
та ресурсів. Постійне збільшення об’єму необхідної інформації та зменшення
часу на прийняття рішення створює актуальну задачу, для вирішення якої
необхідно розробляти інформаційні системи і використовувати їх при
плануванні та керуванні діями частин та підрозділів, враховуючи
просторові обмеження.
В сучасних військових інформаційних системах топогеодезичне
забезпечення бойових дій здійснюється через геоінформаційні технології (ГІТ) з
використанням геоінформаційних систем (ГІС), де використовуються
електронні карти земної поверхні. Впровадження ГІТ суттєво підвищує
оперативність та якість вирішення як поточних, так і бойових завдань.
Геоінформаційні технології – це синтез (логічне поєднання) даних
електронної карти з іншими цифровими даними з метою вирішення прикладних
інформаційних задач.
Геоінформаційні системи – це автоматизовані системи, що реалізуються
сукупністю людей і технічних засобів, які ведуть збір, передачу, збереження й
обробку просторових даних з метою одержання інформації про місцевість,
придатної для подальшого використання.
Електронна карта – комп’ютерна модель картографічної інформації, в якій
забезпечується ідентифікація кожної її складової та на основі якої можливо
застосування автоматизованих методів її обробки.
Векторні карти – це моделі місцевості, при збільшенні яких, в ідеалі,
деталізація збільшується.
NGIS Components – це компоненти, які допомагають відображати візуальні
картографічні дані у програмі, прості в використовуванні і мають можливість
налаштування властивостей в режимі конструювання.
ЛІТЕРАТУРА
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Науменко Ю.Б. (ВІТІ НТУУ „КПІ”)
ФОРМАЛЬНИЙ ОПИС ПРОЦЕСІВ ФУНКЦІОНУВАННЯ КРИТИЧНИХ
СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ В ТЕРМІНАХ РОЗШИРЕНОГО
ОБЧИСЛЕННЯ ПРЕДИКАТІВ
Процеси захисту інформації, що протікають в системах управління (СУ), є
послідовностями ситуацій, в яких виявляються певні стосунки між подіями і їх
властивостями та виконуються визначені сукупності дій. Наприклад, алгоритм
системи розмежування доступу аналізує ситуацію і ухвалює рішення про
можливість виконання запиту функціонального завдання на доступ до іншого
інформаційного об’єкта. У будь-якому випадку встановлюється істинність
значення змінного предиката, визначеного на від-повідній множині. Тому, для
формалізації оцінки захищеності інформації і для опису процесів
функціонування СУ може використовуватися апарат розширеного обчислення
предикатів, який розширюється за рахунок доповнення безлічі пропозиційних
зв’язок стандартної форми логіки операціями відношення, логічними і деякими
іншими. Над предметними змінними можуть проводитися будь-які операції.
Виконання операцій повинно приводити до отримання проміжних і кінцевих
результатів, що не суперечать типу вхідних даних, і один одному. Використання
розширеного обчислення предикатів обумовлене тим, що при описі процесів
функціонування СУ семантика змінних предметної області, на відміну від
стандартної форми, має бути присутня у формальних виразах конкретними
значеннями, інакше втратиться сенс опису.
Фізичну суть процесу функціонування будь-якого інформаційного об’єкта з
кінцевої множинності засобів інформаційних технологій можна описати,
склавши скільки завгодно докладну сукупність формальних висловів (ФВ).
Можна довести істинність (або помилковість) ФВ PaM (t ) , яка може означати
вислів: „а − активна подія вхідного потоку, що надійшла в модуль М, викликала
(або не викликала) реакцію„. Множинність предметних змінних такої ФВ
складуть всі події, пов’язані з надходженням активної події а, й всі змінні, що
характеризують цю активну подію, структуру і функціонування системи. Таким
чином, ФВ є відображенням безлічі потенційних активних подій у безліч
реакцій. Узагальнений вираз для ФВ має вигляд: PaM (t ) = "t [$aP P (t , a ) Ù "aP F (t , a )],
де P P − ФВ, що описує вхідний потік модуля M , тобто набір відкритих
інтерфейсів для взаємодії; P F − ФВ, що описує функціонування модуля M ,
тобто операції (методи), які надає модуль у вигляді інформаційного сервісу. Для
отримання виразу P F необхідно мати: перелік типів активних подій в системі,
що визначаються множинністю типів завдань вхідного потоку, тобто типовими
алгоритмами обробки даних; множинність можливих типових реакцій на
надходження подій; фізичну структуру системи разом з характеристиками типів
модулів. ФВ PaM може бути скільки завгодно складним, що зумовлює
необхідність автоматизації процесу їх отримання.
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к.т.н. Недайбіда Ю. П. (ВІТІ НТУУ „КПІ”)
к.т.н. Кривоножко Г. Є. (ВІТІ НТУУ „КПІ”)
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ТАКТИЧНОЇ ЛАНКИ
ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ
Оборона об’єктів в сучасних умовах має загальновійськовий характер. Це
обумовлено появою новітніх засобів нападу противника, в тому разі
високоточної зброї, і потребує корінних змін в змісті та способах ведення бою,
безперервної взаємодії різнорідних сил при його веденні, в першу чергу
зенітних і винищувальних авіаційних частин і підрозділів. В результаті
збільшення скоростей та маневрених можливостей сучасних літаків зросли
просторові розміри бою, розширено області можливих атак цілей. Враховуючи
високу ефективність стрільби ЗУР, виникла необхідність такої організації
загальновійськового бою, при котрій виключається можливість помилкового
обстрілу і знищення своїх літаків в реальному часі розвитку бойових дій.
Зазначимо, що використання нових технологій дає можливість доповнення і
перерозподілення функцій між різними рівнями системи з метою підвищення
ефективності управління боєм в реальному часі.
В загальному випадку, незважаючи на те, що ієрархічні рівні управління
мають свої специфічні особливості (змістові, часові та ін.), на кожному з них
повинні вирішуватися такі основні задачі:
з’ясування задачі, поставленої старшим начальником;
оцінка зовнішньої обстановки та стану своїх засобів;
прийняття рішення на знищення супротивника та постановка задач
підлеглим;
здійснення взаємодії, контроль за бойовими діями й облік результатів
бойових дій. Все це повинне виконуватися в циклі управління, тобто в проміжок
часу, в плині якого послідовно вирішуються задачі ієрархічного рівня до
повного їх виконання в масштабі даної системи управління.Враховуючи високу
швидкоплинність, швидку зміну обстановки військового бою, складність
своєчасного одержання й обробки інформації про противника і стан своїх
засобів, основні проблеми інформаційного забезпечення АСУ виникають при
вирішенні таких задач:
оцінка характеристик та виявлення маневруючих цілей;
визначення пріоритету цілей та вирішення задачі цілерозподілу;
визначення управління бойовими діями в реальному часі всіх частин, а в
деяких випадках і безпосередньо підрозділами ЗРВ, РТВ, ВА, РЕБ, що входять
до складу системи;
забезпечення безпеки польотів винищувальної авіації. На даний час більш
детально відпрацьовуються методи та математичні моделі сумісної обробки
інформації від різнотипних джерел про цілі, цілерозподілу, виявлення
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маневруючих цілей в умовах дефіциту часу на обробку інформації і прийняття
рішень в різних ланках управління.

225

Носова Г.Д. (ЖВІ НАУ)
УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ЗАХИСТУ РАДІОЛОКАЦІЙНИХ
СТАНЦІЙ ВІД ІМІТУВАЛЬНИХ ПЕРЕШКОД
Застосування малопомітних засобів повітряного нападу, збільшення дальності
дії протирадіолокаційної зброї та необхідність приховування факту роботи
активних засобів радіолокації вимагає ефективного вирішення проблеми
забезпечення необхідного енергетичного потенціалу та розширення набору
режимів функціонування. Усі вказані класи завдань, як і захищеність РЛС від
впливу імітувальних перешкод, передбачають використання систем сигналів,
структура яких не повторюється у сусідніх періодах зондування. Застосування
дискретних частотно-маніпульованих сигналів забезпечує адаптивне до умов
функціонування управління енергетичним потенціалом активних радіолокаційних
систем. В цьому випадку, окрім зміни потужності зондувальних сигналів, можна
обирати тривалість зондувальних сигналів, у одних випадках збільшуючи її та
дальність дії радіолокаційних систем, у інших випадках, зменшуючи при
спостереженні близько розташованих цілей.
Частотно-маніпульований сигнал становить сукупність зімкнутих між собою
радіоімпульсів, несуча частота яких змінюється скачкоподібно за законом деякої
періодичної багаторівневої числової послідовності, при незмінних амплітуді та
періоді квантування, за частотою і часом. Задовольняючи вимоги часового
розділення, для ДЧМ сигналів можна обирати розрядність кодової послідовності.
n-розрядне кодування сигналу за частотою дає можливість отримати велику
кількість кодових послідовностей і, тим самим, забезпечити високу
перешкодозахищеність радіотехнічних систем. При зміні кодової послідовності у
кожному періоді зондування виключається розвідка таких сигналів противником та
постановка імтувальних перешкод.
Застосування дискретних частотно-маніпульованих сигналів забезпечує
адаптивне до умов функціонування управління енергетичним потенціалом
активних радіолокаційних систем. В цьому випадку, окрім зміни потужності
зондувальних сигналів, можна обирати їх тривалість, у одних випадках збільшуючи
її та дальність дії радіолокаційних систем, у інших випадках, зменшуючи при
спостереженні близько розташованих цілей.
Важливо, що збільшення дальності дії РЛС не призводить до збільшення
дальності розвідки сигналів противником. Окрім цього, додаткова
перешкодозахищеність РЛС від імітувальних перешкод забезпечується бінарною
фазовою модуляцією парціальних імпульсів ДЧМ сигналів. Таким чином, сам факт
застосування в радіолокаційних системах складних ДЧМ сигналів дозволяє
покращити перешкодозахист, гнучко керувати параметрами випромінювання,
режимами роботи РЛС, а також покращити тактико-технічні характеристики РЛС.
Використання ДЧМ сигналів забезпечує необхідну роздільну здатність за
дальністю та радіальною швидкістю і не вимагає особливого підходу до реалізації
систем захисту від активних та пасивних перешкод.
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МЕТОДИ СТВОРЕННЯ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ МЕРЕЖ
ДЛЯ КОРПОРАТИВНИХ СИСТЕМ
На сьогодні створення локальних провідних, чи безпровідних мереж є дуже
важливим та вигідним для корпорацій, великих організацій та фізичних осіб.
Мережі зв’язку користуються дуже великим попитом та є вигідними для
користувачів, особливо ті що поєднують в собі провідні та безпровідні локальні
мережі,_оскільки_не_завжди_офісні_приміщення_відповідають
вимогам
корпорацій.
Такі мережі зв’язку мають практичне застосування в роботі, оскільки
реалізація такої комбінованої мережі дозволить зменшити документообіг
всередині компанії,_підвищити продуктивність праці,_скоротити_час на
здобуття та обробку інформації, виконувати точний і повний аналіз даних,
забезпечувати_здобуття_будь-яких_форм_звітів_за_підсумками_роботи.
Основна задача комбінованої локальної мережі полягає в забезпеченні
взаємодії та роботі провідної та безпровідної комунікаційних мереж як
однієї цілої.
Користувачі таких систем зацікавлені отримувати надійний та якісний
зв’язок. Тому це питання про якість та швидкість одне з найважливіших.
Використання двох типів локальних мереж обумовлене причинами, таких
як: розміри будівлі, відмінність швидкостей передачі інформації зв’язку.
WI-FI мережі використовуються там де кручену пару чи оптичне волокно
майже неможливо та бездумно прокладати. Провідні мережі експлуатують, на
відстані, на якій безпровідні мережі не підтримують або із-за перешкод та
специфіки_будівлі.
Це рішення задовольняє вимогам до абонентської частини корпоративної
мережі,_якщо_виникне_необхідність_в_збільшенні_ємкості_системи_–
масштабування, задовольняючи нові вимоги до площі покриття, щільності
абонентів_і_пропускної_спроможності.
Таким чином, на основі запропонованого рішення може бути організована
абонентська частина корпоративної мережі, що задовольняє вимогам по
різнорідність трафіку, пропускної спроможності, масштабованості і мінімальної
вартості, для корпорацій.

227
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МЕТОДИКА АНАЛІЗУ ЗАХИЩЕНОСТІ ПРОГРАМНОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ З НЕДОСТУПНИМ ПОЧАТКОВИМ КОДОМ І
НЕВИЗНАЧЕНИМ ІНТЕРФЕЙСОМ
У даній роботі пропонується методика аналізу захищеності програмного
забезпечення з недоступним початковим і невизначеним інтерфейсом, яка
базується на застосуванні генетичних алгоритмів оптимізації для вироблення
тестових руйнівних інформаційних впливів.
В якості цільової функції при виробленні тестових руйнівних
інформаційних впливів пропонується використовувати покриття коду цільового
програмного забезпечення, доступного через його інтерфейс, виражене в
функціях або елементарних блоках коду. Вироблення тестових руйнівних
інформаційних впливів спрямовується на максимізацію цієї функції.
Вироблення тестових руйнівних інформаційних впливів здійснюється
шляхом маніпуляцій тестовими сеансами взаємодії з об’єктом тестування – їх
мутацій і перехрещування. В якості початкових тестових сеаснсів можуть
використовуватись як чисто випадкові послідовності повідомлень, так і
послідовності повідомлень, вироблені на основі комбінування відомих
елементів протоколу, за яким здійснюється взаємодія з об’єктом тестування (в
останньому випадку досягається вища ефективність, але за рахунок додаткових
трудовитрат). Згідно з даною методикою розроблено прототип автоматизованої
системи аналізу захищеності програмного забезпечення. Прототип системи
базується на використанні можливостей системи для динамічного дослідження
програмного забезпечення PaiMei і засобу рандомізованого тестування стійкості
програмного забезпечення до руйнівних інформаційних впливів GPF.
З
використанням
розробленого
прототипу
виконано
ряд
експериментальних досліджень ефективності даної методики, як стосовно
штучних, так і стосовно реальних об’єктів тестування. Результати
експериментів показують, що дана методика дозволяє значно підвищити
ефективність аналізу стійкості програмного забезпечення до руйнівних
інформаційних впливів в умовах недоступності початкового коду і
невизначеності інтерфейсу об’єкта тестування.
Дана робота базується на результатах [1], [2]. Наукова новизна даної
роботи полягає в деяких удосконаленнях алгоритму вироблення тестових
руйнівних інформаційних впливів для двійкових протоколів.
ЛІТЕРАТУРА
1. DeMott J., Enbody R., Punch W. Revolutionizing the Field of Grey-box Attack
Surface Testing with Evolutionary Fuzzing // Candidate for BlackHat & Defcon. –
2007.
2. DeMott J. Benchmarking Grey-box Robustness Testing Tools with an Analysis
of the Evolutionary Fuzzing System (EFS) // Draft. – 2007.
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АНАЛІЗ ТЕХНОЛОГІЇ CAMEL В МЕРЕЖІ СТАНДАРТУ GSM
До недавнього часу абоненти передплаченого зв’язку не могли здійснювати
дзвінки у роумінгу. Рішення даної проблеми і наступний етап розвитку
технології мобільної інтелектуальної мережі є технологія CAMEL.
CAMEL (Customized Application for Mobile network Enhanced Logic) –
додаток для розширеної логіки мереж мобільного зв’язку, що дозволяє
реалізовувати послуги інтелектуальної мережі. Дані розробки дозволяють
швидко впроваджувати додаткові послуги в мережах GSM, забезпечувати
безпеку їх виконання. Але найголовніша особливість концепції CAMEL – це
можливість абонентами користуватися унікальними сервісами оператора в
інших мережах. Крім того, послуги інтелектуальної мережі дозволяють на базі
GSM-послуг здійснити перехід до систем персонального зв’язку, як того
вимагають стандарти мобільного зв’язку 3-го покоління – UMTS і IMT-2000.
Найважливішою особливістю технології є той факт, що послуги, що
реалізовуються „поверх” протоколу CAMEL, не вимагають міжнародної
стандартизації або спеціальної взаємодії між операторами мобільного зв’язку.
Таким чином, сама ексклюзивна і нестандартна послуга, реалізована в мережі
одного оператора, з використанням технології CAMEL стає доступна всім
абонентам цього оператора, де б вони не знаходилися. Упор при розробці
CAMEL був зроблений не на стандартизацію послуг, а саме на стандартизацію
технологій і методів управління викликами. При цьому необхідність
забезпечити роумінг (пов’язаний з взаємодією між різними типами
комутаційного обладнання), привела до суттєво кращого опрацьовування
питань стандартизації елементів і процедур прикладного протоколу CAP.
Спочатку основною метою впровадження CAMEL було забезпечення
можливості роумінга для prepaid-абонентів, тобто можливість контролю у
реальному часі тривалість викликів, що здійснюються абонентом при
знаходженні у роумінгу. Проте потенціал технології виявився суттєво ширшим і
сьогодні існує ціла лінійка послуг, які можуть ефективно реалізуватися в
мобільних мережах саме на базі CAMEL. CAMEL дає можливість надання: поперше, стандартних послуг оптимальним способом (таких як prepaid), в других,
різного роду нестандартних сервісів, які можуть бути свого роду „візитною
карткою” оператора, привертаючи до нього нових абонентів і утримуючи
старих.
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АНАЛІЗ МЕТОДІВ БОРОТЬБИ З ПЕРЕВАНТАЖЕННЯМИ В МЕРЕЖАХ
ПЕРЕДАЧІ ІНФОРМАЦІЇ З КОМУТАЦІЄЮ ПАКЕТІВ
Останні експериментальні дослідження і аналіз численних вимірювань
інформаційних потоків вказують на специфічну природу процесів в пакетних
мережах, що не укладається в рамки традиційних випадкових моделей.
Характерним для опису процесів передачі даних пакетним трафіком є знайдені
на практиці властивості самоподоби. Фрактальність трафіку впливає на
швидкість передачі, середню довжину черги, відсоток втрати пакетів, тому
необхідно удосконалювати сучасні методи управління телекомунікаційними
мережами з урахуванням можливостей прогнозування характеристик трафіку.
На сьогоднішній день існує велика кількість розроблених та впроваджених
методів боротьби із перевантаженнями. У різних літературних джерелах ці
методи класифікують за різними ознаками (методи, які реалізуються програмно
та ті, які реалізуються апаратно та ін.). Найчастіше використовується поділ
методів боротьби з перевантаженнями на методи із зворотнім зв’язком та без
зворотного зв’язку. Така класифікація вже стала класичною, проте вона не
враховує особливостей сучасних мереж зв’язку.
Пропонується класифікувати існуючі методи боротьби з перевантаженнями
в залежності від етапу обробки пакету:
– механізми виключення перевантажень: контроль потоку; механізм
керування вводом; відправка підтверджень про прийом пакетів; повідомлення
про перевантаження; механізми керування буферами;
– механізми кондиціонування трафіку: класифікація трафіку (на боці
відправника або на кожному маршрутизаторі); профілювання трафіку;
– забезпечення
гарантованого
обслуговування:
механізми
резервування ресурсів;
– інженерія трафіку: попередній пошук раціональних маршрутів у
фоновому режимі; автоматизований пошук раціональних маршрутів в
оперативному режимі; агрегація потоків;
– обслуговування черг: алгоритм – „першим прийшов – першим пішов”;
пріоритетне обслуговування; зважене обслуговування; зважене справедливе
обслуговування.
Приведена класифікація відповідає алгоритмам роботи сучасних мереж із
комутацією пакетів. Як правило, більшість методів боротьби з
перевантаженнями використовується в комплексі, формуючи оптимальне
рішення по керуванню мережею. Для кожної конкретної мережі
використовується свій набір методів керування трафіком та боротьби з
перевантаженнями.
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СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ
ВІЙСЬКОВИХ ФАХІВЦІВ
В контексті світової глобалізації, інформатизації, формування єдиного
європейського освітнього простору відповідно до вимог Болонського процесу
якість освіти стає ключовою проблемою не тільки навчальних закладів усіх рівнів
акредитації, а й держави. Актуальність цієї проблеми викликана й тим, що, на
думку експертів, на даний час в усьому світі спостерігається стійке падіння якості
освіти. Як зазначається в Комюніке Берлінської конференції міністрів освіти
європейських
країн,
якість
вищої
освіти
є
основою
створення
загальноєвропейського простору вищої освіти [1, с. 46]. З цією метою
передбачається організація акредитаційних аґентств, незалежних від національних
урядів і міжнародних організацій, а оцінка підготовленості тих, хто навчається,
буде ґрунтуватися не на тривалості або змісті навчання, а на тих знаннях, уміннях і
навичках, що отримали випускники. Одночасно будуть встановлені стандарти
транснаціональної освіти, введена Європейська система перезарахування кредитів
(залікових одиниць трудомісткості), яка має стати нагромаджувальною, здатною
працювати в рамках концепції „навчання впродовж усього життя” [1, с. 129 – 130].
Термін якість – філософська категорія, що „виражає внутрішню визначеність
предмета, яка становить специфіку, що відрізняє його від усіх інших” [2, с. 1423].
Одночасно, якість – це об’єктивна й достатньо повна характеристика об’єктів, яка
виявляється в сукупності їх властивостей [3, с. 567]. Як стверджує К.В. Корсак,
застосування цього терміну до освіти „порівняно нова справа, викликана самим
життям, пошуками як загальноприйнятого його визначення, так і формування
засобів вимірювань” [4, с. 121]. Поняття якість, вважає П.П. Одерій, „містить
комплекс ознак: оволодіння системою знань, навичок і вміння використовувати їх у
професійній діяльності” [5, с. 17]. На думку О.І. Субетто, якість підготовки
фахівців – „інтегральний показник стану навчання та рівня знань
студентів” [6, с. 71].
Він включає комплекс ознак, що характеризують оволодіння системою знань і
вміння використовувати їх у процесі діяльності. Як бачимо, існують різні підходи
щодо тлумачення терміна „якість підготовки фахівців”, які відрізняються один від
одного повнотою врахування тих чи інших ознак фахівця, рівня його знань, умінь
використовувати їх у практичній діяльності, врахуванням складових навчального
процесу тощо. Водночас, при цьому недостатньо дослідженими залишаються
питання системного погляду на якість освіти. Поліпшення якості та підвищення
ефективності будь-яких процесів знаходиться в площині їх наукового
обґрунтування. Адже, щоб планувати, коригувати, контролювати й стимулювати
підвищення якості слід, передусім, надійно засвоїти параметри і складові цього
процесу за сукупністю властивостей, що їх характеризують. Тому комплексні,
системні оцінки якості та ефективності дістають дедалі ширшого застосування.
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Якість підготовки фахівців є важливою характеристикою управління освітнім
процесом, системною категорією, визначається ступенем обґрунтованості та
дієздатності таких складових: мети навчання (для чого навчати), управлінських
процедур (як управляти навчанням), змісту навчання (чого навчати), засобів
навчання та принципів організації процесу навчання (як навчати), а також має
відповідати вимогам стандартів ДСТУ ISO 9000–2001 (Системи управління якістю.
Основні положення та словник), ДСТУ ISO 9004–2001 (Системи управління
якістю. Настанови щодо поліпшення діяльності) [7].
Системний підхід дозволяє представити якість підготовки військових фахівців
такими складовими: проективна; процесуальна; моніторингова (оцінка, аналіз);
коригувальна. Розглянемо ці складові в контексті підвищення якості навчаннята
виховання.
1. Проективна складова:
1) уточнення Переліку спеціальностей і спеціалізацій підготовки військових
фахівців у напрямі оптимальної відповідності організаційно-штатним структурам
військових частин, штабів, науково-дослідних та інших установ Збройних
Сил України;
2) формування нового покоління:
освітньо-кваліфікаційних характеристик на основі Переліку спеціальностей і
спеціалізацій підготовки військових фахівців, психограм, військово-облікових
спеціальностей (паспортів спеціальностей);
освітньо-професійних програм з підготовки військових фахівців відповідних
освітньо-кваліфікаційних рівнів і визначених спеціальностей;
програм навчальних дисциплін з підготовки військових фахівців відповідних
освітньо-кваліфікаційних рівнів і визначених спеціальностей;
3) оптимізація змісту гуманітарної, соціально-економічної, природничонаукової, професійної та практичної підготовки військових фахівців з метою:
наближення його до завдань і функцій Збройних Сил України;
фундаменталізації підготовки військових фахівців на основі цілісного знання,
інтеграційної єдності природничої, гуманітарної та професійної складових
військової освіти;
приведення у відповідність з психолого-фізіологічними можливостями тих,
хто навчається, та принципами дидактики;
вибору та обґрунтування дидактичної моделі складових підготовки військових
фахівців: акценти практичної спрямованості; організація практичної підготовки у
військових навчальних закладах і навчальних центрах; органічне поєднання
практичної і теоретичної підготовки;
4) створення дієвої системи інтелектуального, професійно-психологічного та
медико-фізіологічного конкурсного відбору талановитої молоді для вступу на
навчання до вищих військових навчальних закладів;
5) удосконалення системи підготовки, перепідготовки та підвищення
кваліфікації науково-педагогічних працівників;
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6) поєднання навчання та наукової роботи, підвищення ролі науки у вищих
військових навчальних закладах як одного з основних факторів забезпечення
належного рівня кваліфікації науково-педагогічних працівників, високої якості
підготовки військових фахівців, неперервного оновлення змісту військової освіти;
підтримка провідних наукових шкіл.
2. Процесуальна складова:
1) технологізація військово-педагогічного процесу, орієнтація на створення
нових, ефективних інтегрованих педагогічних технологій щодо проектування,
здійснення, контролю й коригування процесу підготовки військових фахівців на
основі комп’ютерних, інформаційних та комунікативних технологій, рейтингових
оцінок;
2) активне використання науково обґрунтованих методів та засобів навчання і
виховання, які забезпечують поєднання фундаментальної теоретичної підготовки
військових фахівців з системою їх практичної підготовки, що орієнтована на
військово-професійну діяльність фахівця за спеціальністю та спеціалізацією;
перехід від екстенсивно-інформаційного та екстенсивно-репродуктивного
навчання до інтенсивно-фундаментального, продуктивного;
3) запровадження особистісно орієнтованих технологій навчання, створення
військовим фахівцям належних умов для формування індивідуальної освітньої
траєкторії, для самостійного оволодіння знаннями, самоосвіти, подальшого
професійного, кар’єрного та особистого росту; удосконалення організаційнометодичних засад самостійної роботи курсантів (слухачів);
4) спрямування навчально-виховної роботи та психологічної підготовки
військових фахівців на становлення у них таких особистісних сфер: мотиваційної –
в умовах навчання, повсякденної діяльності, сучасного бою; регуляторної –
ціннісного ставлення до суб’єктів, груп, підрозділів в ході професійної взаємодії,
виконання завдань, рішучості, обов’язковості, відповідальності; рефлексивної –
особистісного та взаємного продукування, відтворення та використання
інформаційних потоків у процесі військово-професійної діяльності; оціночної –
самооцінка особистісної професійної підготовки, результатів діяльності та
відносин у військовому соціумі; коригувальної – самокоригування особистісної
професійної підготовки, внутрішньої та зовнішньої поведінки з метою підвищення
ефективності діяльності в різноманітних умовах;
5) трансформація ролі педагога як організатора, керівника і консультанта, що
майстерно створює умови для плідної, творчої, самостійної розумової праці тих,
хто навчається, їх саморозвитку та самовдосконалення; оптимізація навчального
навантаження науково-педагогічних працівників і курсантів;
6) забезпечення якісних зрушень у системі управління підготовкою військових
фахівців, перехід у навчальному процесі на засади педагогіки співробітництва,
діалогічної взаємодії, суб’єкт-суб’єктних відносин, рейтингової оцінки результатів
навчальної діяльності військових фахівців;
7) забезпечення інформатизації системи підготовки військових фахівців,
спрямованої на задоволення освітніх інформаційних і комунікаційних потреб
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учасників навчально-виховного процесу; розроблення широкого спектра
традиційних і електронних підручників, дидактичних матеріалів, предметноорієнтованих середовищ навчального та розвиваючого призначення,
індивідуальних модульних навчальних програм різних рівнів складності, залежно
від конкретних потреб;
8) розвиток та удосконалення матеріально-технічної бази:
забезпечення пріоритетної поставки до вищих військових навчальних
закладів, навчальних центрів найновіших зразків озброєння та військової техніки,
навчально-тренувальних комплексів, сучасної комп’ютерної техніки та засобів
зв’язку;
створення індустрії засобів навчання, що відповідають сучасному науковотехнічному рівню і є важливою передумовою реалізації ефективних стратегій
досягнення цілей освіти, повністю забезпечити ними вищі військові навчальні
заклади;
розробка типового навчально-лабораторного обладнання з відповідних
навчальних дисциплін для вищих військових навчальних закладів;
запровадження навчального, демонстраційного устаткування, сполученого з
комп’ютерними системами, для самостійного вивчення військовими фахівцями
навчального матеріалу;
створення у військових навчальних закладах за відповідними напрямами
наукових досліджень сучасної науково-експериментальної бази;
забезпечення вищих військових навчальних закладів, курсів з перепідготовки
та підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників ліцензованими
програмними продуктами; створення електронних каталогів та забезпечення
доступу до інформаційної бази наукових бібліотек провідних вищих навчальних
закладів,
електронного
фонду
навчальної
літератури
в
мережі Інтернет;
забезпечення редакційно-видавничих підрозділів вищих військових
навчальних закладів сучасною поліграфічною технікою та необхідними
витратними матеріалами;
9) удосконалення системи фінансування вищих військових навчальних
закладів шляхом визначення таких кошторисних джерел:
державного бюджету;
надання додаткових освітніх та інших послуг;
здійснення економічної діяльності, регламентованої державою;
виконаних науковцями військових навчальних закладів досліджень з
договірних науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт;
підготовка студентів за контрактом та підготовки офіцерів запасу;
підготовка іноземних військових фахівців;
грантів.
3. Моніторингова складова:
1) контроль засвоєння змісту навчання (поточний та підсумковий: тестовий,
кваліметричний, якісний):
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адекватність цілям та завданням навчання – відповідність змісту та форм
контролю призначенню військових фахівців, змісту та формам їх діяльності;
об’єктивність – оцінка якості знань, умінь, навичок, виключення при цьому
суб’єктивних факторів;
індивідуальність – виявлення ступеню засвоєння змісту навчання кожним
слухачем та курсантом окремо;
всебічність – спрямованість контролю на знання теоретичних положень, їх
розуміння, вміння творчо застосувати знання на практиці, здатність до
логічного мислення;
системність – контроль засвоєння всього змісту навчання, а не окремих його
фрагментів;
2) аналіз результатів оцінки якості підготовки військових фахівців:
формування груп здійснення моніторингової діяльності на різних
ієрархічних рівнях;
науково-методичне забезпечення роботи груп;
узагальнення відзивів з військ на випускників;
аналітико-прогностична діяльність.
4. Коригувальна складова:
1) розроблення заходів щодо коригування військово-педагогічного процесу;
2) внесення змін до проективної, процесуальної та моніторингової складових
структури якості підготовки військових фахівців.
Врахування системного підходу до якості підготовки фахівців має забезпечити
інноваційний розвиток військової освіти, її динамічний рух, престижність у
майбутньому інформаційному суспільстві та вагомий внесок у справу надійного
зміцнення обороноздатності держави та її Збройних Сил.
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к. т. н. Радзівілов Г. Д. (ВІТІ НТУУ „КПІ”)
Лобода О. С. (ВІТІ МНТУУ „КПІ”)
ЗАСТОСУВАННЯ СУПУТНИКОВИХ СИСТЕМ ПЕРЕДАЧІ
У всьому світі спеціалісти в галузі телекомунікацій розробляють проекти
створення всесвітньої мережі зв’язку. Основою такої мережі, безперечно,
стануть волоконно-оптичні лінії зв’язку і системи супутникового зв’язку.
Одним із найграндіозніших закордонних проектів систем супутникового
зв’язку є „Teledesic”, запропонований колишнім власником компанії
стільникового зв’язку „Макко сельюер” Крейгом Макко, засновником Microsoft
Білом Гейтсом і підтриманий аерокосмічною групою „Боїнг”. Згідно з цим
проектом на низькі орбіти (від 695 до 705 км) передбачається запустити 840
супутників (924 з урахуванням резерву). До складу мережі зв’язку входитимуть
станції управління мережею, станції сполучення, стандартні термінали зі
швидкістю передачі від 16 до 2048 Кбіт/с і високошвидкісні термінали зі
швидкістю передачі до 1.24 до 416 Гбіт/с. У системі застосовуватиметься
високошвидкісний метод комутації пакетів на основі асинхронного
режиму АТМ.
Серед інших проектів супутникових мереж можна назвати „Іридіум” —
проект розгортання глобального мобільного телефонного зв’язку. Цей проект
здійснює компанія Motorola. Він передбачає запуск 66 супутників зв’язку, що
обійдеться майже у 5 млрд доларів США. Введення цієї мережі в експлуатацію
було намічено на кінець 1998 р. Основна спеціалізація цього проекту —
обслуговування бізнесменів під час перебування їх у далеких подорожах.
Проект „Глобалстар” на базі системи з 48 супутників збираються реалізувати
альянс „Лорел корп.” (Нью-Йорк) і „Куелком” (Сан-Дієго). А також проекти
„Турайа”, „Інмарсат”, „Навстар”, „Глонасс”.
У Росії АТ „Ростелеком”, ПВО „Кросна” та ЗАТ „Телекрос” планують
ввести сучасну супутникову систему зв’язку в північно-східному регіоні.
Україна незабаром також матиме національну супутникову систему
зв’язку, роботу якої забезпечуватиме вітчизняний супутник мовлення та зв’язку.
План заходів щодо створення такої системи затверджено відповідно до Указу
Президента України „Про заходи щодо дальшого розвитку космічної галузі
України” від 10 червня 2005 р. №933/2005 Державним департаментом з питань
зв’язку, що діє від імені Адміністрації зв’язку України, для забезпечення
супутникової системи частотно-орбітальним ресурсом здійснено низку заходів.
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ПРОБЛЕМИ ВИРІШЕННЯ КАНАЛЬНОГО РОЗПОДІЛУ В
СИСТЕМІ СИНХРОННО ЦИФРОВОЇ ІЄРАРХІЇ
Сучасна епоха характеризується стрімким процесом інформатизації. На
базі синхронно цифрової ієрархії (СЦІ) створена універсальна транспортна
мережа, яка є вищим досягненням для систем з канальним розподілом
ресурсів мережі.
Вона в достатній мірі відповідає зростаючим об’ємам переданої інформації
на рівні мережевих магістралей СЦІ і на теперішній час слугує
найперспективнішим середовищем для передачі великих потоків інформації на
значні відстані.
Як відомо, принцип канального розподілу не завжди відповідає сучасним
умовам. Проблеми найяскравіше проявляють себе в рості пропускної здатності
канального розподілу ресурсів, а сама смуга пропускання в розрахунку на
одного користувача конкретно обумовлюється завдяки декільком факторам.
По-перше росту популярності додатків World Wide Web і кількість
електронних банків інформації.
По-друге стрімким темпом розвиваються протоколи маршрутизації і
технології підвищення швидкості пропускання каналів.
По-третє, нові мережеві додатки стають усе більш вимогливими щодо
смуги пропускання (мультимедія, конференс зв’язок, коли одночасно
відкривається дуже велика кількість сесій передачі даних).
На мережах передачі часто застосовують малозавантажені тракти, оскільки
ієрархія їх ємностей дискретна. Закріплення за користувачами каналів
виправдано на ділянках мережі з незмінним навантаженням (наприклад на
магістральних).
Найбільш ефективним вирішенням даної проблеми є застосування
технологій SDH, як на транспортних мережах, так і на мережах доступу.
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ПІДВИЩЕННЯ ЗАВАДОСТІЙКОСТІ В ВОЛОКОННООПТИЧНИХ КАНАЛАХ ЗІ СПЕКТРАЛЬНИМ РОЗДІЛЕННЯМ
На сучасному етапі розвитку оптичних інформаційних технологій
спостерігається стрімке зростання об’ємів трафіку, що передається по лініях
зв’язку. При цьому потреба у збільшенні пропускної здатності мереж зв’язку
щорічно приблизно подвоюється. Вирішення цієї проблеми здійснюється
шляхом модернізації існуючих волоконно-оптичних систем передавання (ВОСП)
із застосуванням нових технологій, що дозволяють максимально
використовувати ємність вже прокладених оптичних кабелів та потребують
менших термінів реалізацій і пов’язаних в порівнянні з будівництвом нових
волоконно-оптичних ліній зв’язку (ВОЛЗ) з більш високими швидкостями
передавання даних.
На сьогоднішній день на транспортній телекомунікаційній (первинній)
мережі зв’язку України найбільш поширеною та перспективною технологією,
що забезпечує майже необмежений потенціал для збільшення інформаційнопропускної здатності існуючих багатоканальних ВОСП, є мультиплексування з
розділенням за довжиною хвилі або спектральне розділення каналів (СРК).
Однак, крім відомих переваг, використання цієї технології потребує також
урахування ряду окремих факторів, що суттєво впливають на якість
передавання у ВОСП з СРК. Зокрема, це стосується наявності взаємних
впливів між каналами, що призводить до появи в них завад від сусідніх каналів та,
як наслідок, до збільшення коефіцієнта помилок. При цьому причини
виникнення міжканальних взаємних впливів можуть бути пов’язані як з
характеристиками сучасного ущільнювального обладнання, так і зі
спектральними характеристиками лазерів, що входять до складу систем
передавання. Отже, актуальною є проблема розрахунку та вимірювання
міжканальних взаємних впливів для дотримання нормованого рівня коефіцієнта
помилок, що встановлений міжнародними стандартами, та визначення
технологічного запасу по якості передавання при експлуатації ВОСП з СРК.
Крім того, при високих швидкостях передавання даних за наявності певної
множини каналів у ВОСП з СРК необхідно враховувати також і групу
нелінійних ефектів у оптичному волокні (ОВ). В цьому випадку внаслідок
міжканальної взаємодії виникають нелінійні комбінаційні продукти, які при
попаданні в смугу робочих частот каналу також можуть спричинити
збільшення коефіцієнта помилок. Через причини технологічного характеру
має місце деяка відмінність характеристик навіть однотипних ОВ з різних
партій. Оскільки рівень нелінійної взаємодії визначається переважно
оптичним волокном, актуальною є проблема оцінки рівня нелінійної
взаємодії в конкретному волокні з метою вибору для будівництва ВОЛЗ з
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СРК саме того оптичного волокна з мінімальними нелінійними ефектами, що
забезпечуватиме мінімальний коефіцієнт помилок та, відповідно, стабільно
високу якість передавання.
Існуючі методики проектування багатоканальних ВОСП з СРК
передбачають розрахунок довжини регенераційної дільниці, втрат та загасання,
енергетичного бюджету потужності системи з урахуванням частотного плану,
швидкості передавання, але не враховують лінійні та нелінійні взаємні
міжканальні впливи у ВОСП з СРК. Крім того, дотримання паспортних
характеристик окремого ущільнювального обладнання та волоконно-оптичного
кабелю у підсумку не гарантує, що значення коефіцієнта помилок системи в
цілому буде в межах норми. Тому виникає проблема розробки комплексної
методики попередньої оцінки факторів, що впливають на якість передавання у
ВОСП з СРК.
Зазначені питання викликають необхідність підвищення завадостійкості,
якості передавання та надійності функціонування ВОСП з СРК за рахунок
мінімізації коефіцієнта помилок та забезпечення запасу по співвідношенню
сигнал/завада ще на етапі проектування ВОЛЗ з СРК шляхом вибору
відповідних оптичних волокон, пристроїв демультиплексування та джерел
випромінювання.
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УДОСКОНАЛЕННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕКАМЕТРОВОГО РАДІОЗВ’ЯЗКУ
В ТЕРИТОРІАЛЬНО ОБМЕЖЕНІЙ ЗОНІ
Декаметровий радіозв’язок, що був відкритий на початку минулого століття,
не зважаючи на свою недосконалість, використовується наразі цілою низкою
підприємств і відомств. Як правило, такий радіозв’язок здійснюється
безпосередньо між абонентами, при цьому, як відомо, протяжність одного
інтервалу або “скачка” сягає близько 2000 км. Але радіозв’язок між станціями, що
розташовані на відстані 100 – 500 км одна від одної забезпечується з великими
труднощами. Низька надійність та завадостійкість обумовлені відомими
властивостями розповсюдження радіохвиль. Так, при протяжності траси більше
1500 – 2000 км швидкість передачі може сягати до 200 Бод, то при трасі до 400 км
швидкість передачі не перебільшує 100 Бод. Вказане пояснюється збільшенням
кількості помилок із-за двопроменевого розповсюдження радіохвиль.
Таким чином, забезпечити якісний декаметровий радіозв’язок на території з
граничними розмірами до 2000 км є складною задачею. Її рішення може бути
забезпечено шляхом ускладнення обладнання для прийому більш завадостійких
сигналів і різкого підвищення потужності передавача та використання нижньої
частини діапазону що не завжди можливо реалізувати.
Вимоги підвищення надійності декаметрового радіозв’язку та розширення
його функціональних можливостей ведуть до необхідності встановлення
радіозв’язку через винесений з зони розташування кореспондентів ретранслятор,
що
розташований
на
відстані,
близькій
до
оптимальної
(1500 – 2000 км) та який буде відігравати роль центральної управляючої,
розподільчої, регенераційної та контролюючої станції.Аналіз застосування такої
системи показує що надійність, завадостійкість та ефективність такої системи
підвищується завдяки: переходу до більш протяжних ліній зв’язку, оптимальним
умовам розповсюдження радіохвиль, переходу до більш широкого діапазону частот
що підвищує можливості маневру частотами та зменшує рівень взаємних завад,
зменшує потужності випромінювання задіяних засобів, централізованому розподілу
частотного резерву та його економії, організації у складі ретранслятора системи
прогнозування умов розповсюдження радіохвиль, поточному контролю якості
радіозв’язку у всіх ланках системи радіозв’язку, оптимізації системи при постійно
змінних умовах обстановки.
При застосуванні такого підходу для побудови системи зв’язку воєнної
організації довільної країни з територіально обмеженою зоною декаметрового
радіозв’язку, можливо розгортання зазначеного ретранслятора на суміжних
територіях, що при розумній організації допоможе не тільки удосконалювати
систему зв’язку, але і формувати позитивний імідж відповідної країни.

240

Розум І. Ю. (НАОУ)
ОЦІНКА СТІЙКОСТІ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ЕЛЕМЕНТІВ СИСТЕМИ
ЗВ’ЯЗКУ ОКРЕМОЇ МЕХАНІЗОВАНОЇ БРИГАДИ АРМІЙСЬКОГО
КОРПУСУ ОБ’ЄДНАНИХ СИЛ ШВИДКОГО РЕАГУВАННЯ
Перехід загальновійськових з’єднань на бригадну основу обумовлює необхідність
висвітлення питань удосконалення оцінки системи зв’язку тактичного рівня у
відповідності до Державної програми розвитку Збройних Сил України на 2006-2011
роки. Аналіз науково-методичного апарату з оцінки стійкості системи зв’язку
тактичного рівня показав недосконалість наукових напрацювань за відповідним
показником: не враховують специфіки бойових (спеціальних) дій у сучасному
збройному конфлікті; відсутність комплексного підходу та відображень процесів
функціонування стійкості системи зв’язку.
Найбільш важливим в оцінці стійкості системи зв’язку тактичного рівня є
оцінювання бойових втрат засобів зв’язку.
Планування зв’язку вимагає визначення (прогнозування) очікуваних бойових
втрат засобів зв’язку, які є похідною їх пошкоджень. Зважаючи на імовірнісну природу
пошкоджень засобів зв’язку, їх характер доцільно характеризувати ймовірністю
пошкоджень. Оперуючи даними про ймовірність пошкоджень засобів зв’язку у цілому
у слабкий, середній і сильних ступенях на ймовірністю їх повного зруйнування (без
зворотні втраті), можна отримати данні про структуру бойових втрат засобів зв’язку за
формулою
Nlj = å åNml × Plj ,
m

l

де N lj - загальна кількість засобів зв’язку l-м типом (групи), що зазнали пошкодження
j - го степеня;
N ml - укомплектованість т- го типу зразка ЗВТ l-м (групою) засобів
техніки зв’язку;
Plj – імовірність пошкодження засобів зв’язку l-го вигляду (групи) у j-му ступені.
Ймовірність пошкоджень є функцією відстані між засобом зв’язку та точкою
цілення засобу враження вражаючого елемента (чинника), закону розподілення
випадкових відхилень точки влучення від точки цілення. Так, в разі застосування
звичайних засобів ураження – снарядів, авіабомб та некерованих ракет (далі –
боєприпасів) для визначення цих ймовірностей при влученні одного боєприпаси ( P1, j )
необхідно вирішити задачу визначення ймовірностей Wl , j влучення у коло з радіусом
RS , s = 0,3 , центр якого зсунутій відповідно центру колового розсіювання ( j = 0,4 –

ступені пошкодження (відсутності пошкодження) засобів зв’язку).
Значення цієї ймовірності за умов застосування одного
розраховується наступнім чином:
ймовірність відсутності пошкоджень – P1, 0 = 1 - W1, 0 ;
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боєприпаси

ймовірність пошкодження слабкого ступеню – P1,1 = W1, 0 - W1,1 ;
ймовірність пошкодження середнього ступеню – P1, 2 = W1,1 - W1, 2 ;
ймовірність пошкодження сильного ступеню – P1, 3 = W1, 2 - W1, 3 ;
ймовірність повного зруйнування – P1, 4 = W1, 3 .
Значення величині Wl , s може буті визначене за формулою
r

-t 2

[

]

2 s 2
× ò e F0 ( rs2 - t 2 + h) + F0 ( rs2 - t 2 - h) dt,
Wl,s =
p 0

де h =

(1)

R
b
,r = s ;
s
s

s – радіальне середньоквадратичне відхилення боєприпаси від точки цілення;
b – відстань між точкою цілення та засобом зв’язку;
F 0 - функція розподілення випадкового відхилення падіння боєприпаси від точки

цілення.
Кожен боєприпас володіє одне чи декілька мі вражаючими чинниками. Виходячи
з цього, розрахунок радіусу кола Rs , якому ставитися у відповідність граничне
значення ймовірності Wl , j , можна розраховувати так. При визначені осколкового
впливу необхідно враховувати, що значення величині Rsоск залежіть від кількості та
щільності вражаючих елементів боєприпаси
0,364 × N оск × S ЗВТ
,
R sоск =
p × N S × K пос
де N оск – кількість вражаючих елементів, що створюються при вибуху одного
боєприпаси певного вигляду;
S ЗВТ – усереднена площа засобів зв’язку;
N s – граничне значення кількість вражаючих елементів, що викликають j- той
ступінь положень засобів зв’язку;
Rпос – коефіцієнт послаблення укриття (зразка засобу зв’язку), у якому знаходиться
засіб зв’язку.
У якості основного показника для оцінки фугасного впливу боєприпаси
використовується величина питомого імпульсу j sПТ+1 енергії вибухової речовини, який
пов’язаній з радіусом ураження засобів зв’язку так:
R

фуг
s

=

B × 3 G вб2
j sПТ+1

де В – постійний коефіцієнт;
Gвб – приведена вага боєприпаси.
Приймаючи кількість вражаючих факторів k, необхідно розраховувати
ймовірність пошкоджень для k факторів.
Реальність події полягає в тому, що при вибуху у суворо визначеній точці одного
боєприпаси, засобам зв’язку спричиняється шкода, яка у загальному випадку залежіть
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від виду вражаючого чинника. Підсумкова шкода викликає пошкодження засобу
зв’язку j-го степеня.
Очевидне необхідно визначити так званий узагальненій радіус Rsузаг кола з центром
у точці падіння боєприпаси, знаходячись на краю якого засобу зв’язку одного типу
отримає за рахунок впливу k вражаючих факторів пошкодження j-го ступеню.
Оберемо в якості міри шкоді, що завдається засобу зв’язку вражаючим чинником,
трудовитрати на її усунення. Загальну шкоду можна розглядати як адитивну суміш
впливів k вражаючих факторів, трудовитрати на усунення загальної шкоді можна
представити як
F

заг

=

k

å

F

w =1

w

,

де F w (F ) – трудовитрати (загальні трудовитрати) на усування пошкоджень засобів
зв’язку, які отримані від впливу шкірного із факторів.
заг

Оскільки величин F w є функцією відповідного радіусу пошкодження Rw , тобто
k

заг
Fw = f (Rw ) , а F = å Fw ( Rw ) , то справедливе також таке спів відношення

w =1

= f 1 ( R 1 , R 2 ,..., R k ) = f 2 (R sузаг ) .
заг
(R sузаг ) може буті отримана шляхом добутку трудовитрат
Залежність F
при одних та тихий же значеннях радіусів. Неважко бачити, що шукане значення
узаг
узаг
узаг
радіусу R s
отримується шляхом рішення рівняння F j = (Rs ) = F j . Так як
вражаючі факторі істотно відрізняються між собою за силою впливу на засобі зв’язку,
F

заг

те можна сформулювати наступне правила визначення

R sузаг .

Rsузаг = {Rw1 , якщо Rw3 ³ Rq1 , w, q = 1, k, n ¹ q,

arg {F

узаг
j

( R sузаг ) = F

j

}- в противному випадку,

де R w ( R q ) – радіус, що відповідає j-му ступеню пошкодження (пошкодження
слабкого ступеня) засобів зв’язку за рахунок впливу найбільш значущого ((w )
(найближчого (q) до найбільш значущого) вражаючого чиннику боєприпаси. Вираз
узаг
для значення R s
можна представити у вигляді
s

1

~ узаг

Rs

=

k

åR
w =1

ws

×e

é
k
æ
- ê b 0 + b1
R + b2 ç
ê
ç
ws
w =1
è
ëê

å

2

k

åR
w =1

ws

ö
÷ + ... + b
r
÷
ø

æ
ç
ç
è

k

å Rw
w =1

s

ö
÷
÷
ø

r

ù
ú
ú
ûú

,

(2)

де r- степінь апроксимуючого багаточлена; bо, b1, …,br параметрі багаточлена, що
визначаються методом найменших квадратів.
Підставляючи вираз (2) у вираз (1), можна розрахувати ймовірність пошкодження
засобів зв’язку у j- му ступені від впливу осколкового та фугасного вражаючих
факторів одного боєприпасу.
243

За умов одночасного застосування декількох боєприпасів шукані ймовірності
необхідно розраховувати з урахуванням накопиченої шкоди, а сам розрахунковій
процес подавати багатокроковим процесом.
Певна ймовірність кожного наслідку визначається як добуток усіх ймовірностей
починаючи з даного наслідку та закінчуючи початковим станом
c -1
c
é
ù
W c , s = W l , s ê1 + å (1 - W l , s ) ú .
(3)
ë
û
Однак при такому визначені накопичення шкоді немає. Щоб врахувати
накопичення шкоді, необхідно виходити з тих трудовитрат на поточній середній та
капітальний ремонт, що встановлені для засобів зв’язку, які пошкоджені у слабкій,
середній та сильній ступенях.
Так, як значення W l , s є граничними значеннями ймовірностей, яким ставляться у
відповідність степені пошкодження, а значити і трудовитрати на поточній, середній та
капітальний ремонт, то перевищення цих граничних значень буде тією частиною
ймовірностей, яка повинна бути віднесена до більш високих ступенів пошкоджень.
Розрахунки показують, що для любої кількості c ³ 2 боєприпасів імовірності
пошкоджень з певнім степенем з урахуванням накопиченої шкоді можна розрахувати
за формулами:
~

~

c

Pc , 0 = Pc 0, 0 ; Pc ,1 = Pc c,1 - W 1 ,1 × å (1 - W 1 ,1 ) c -1 ;
c

~

c

Pc , 2 = Pc c, 2 + W 1 , 1 × å (1 - W 1 ,1 ) c - 1 - W 1 , 2 å (1 - W 1 , 2 ) c - 1 ;
c

~

c

Pc , 3 = Pc c, 3 + W 1, 2 × å (1 - W 1 , 2 ) c -1 - W 1, 3 å (1 - W 1 , 3 ) c -1 ;

(4)

c

~

Pc , 4 = Pcc, 4 + W 1, 3 × å (1 - W 1 , 3 ) c -1 ,

де

~

~

Pcc, 0 = 1 - Wc , 0 ; Pcc,1 = W c , 0 - W c ,1 × Pc , 2 = W c ,1 - W c , 2 ;
~

Pcc,1 = Wc ,0 - Wc,1 × Pc, 2 = Wc,1 - Wc ,2 ;
~

Pc , 4 = Wc , 3 .

~

Pc,3 = Wc ,2 - Wc,3 ;

~

Pc, 4 = Wc ,3 .

~

Pc , 4 = Wc , 3 .

Таким чином, використовуючи вирази (3) та (4), можна визначити ймовірність
пошкоджень у слабкому, середньому, сильному ступенях та повному руйнуванні для
кожного типу (групі) техніки зв’язку, а на їх підставі – бойові втрати техніки зв’язку
будь-якого підрозділу зв’язку.
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ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ МОБІЛЬНИМИ
РАДІОВУЗЛАМИ В МЕРЕЖАХ MANET
Розглядаються мережі MANET (Mobile Ad-Hoc Networks), які
передбачають відсутність базових станцій та фіксованих маршрутів передачі
інформації. Під вузлом мережі розуміють радіотермінал (переносний
комп’ютер, сенсорний пристрій, органайзер чи інший пристрій, оснащений
радіомодемом), який реалізує функції маршрутизатора [1].
Всі вузли мобільні, повинні швидко адаптуватися до частих змін топології
мережі і ефективно використовувати мережеві та вузлові ресурси (ширину
смуги пропускання, заряд акумуляторів, потужність процесорів та ін.) в
залежності від ситуації, що склалася в той чи інший момент часу. В таких
умовах забезпечити роботу кожного вузла можна тільки при наявності
ефективної системи управління вузлом.
До основних вимог, що висуваються до вузлової системи управління
відносяться: можливість передачі різних типів трафіка із заданою якістю
обслуговування; прийняття управляючих рішень в реальному масштабі часу;
мінімальне завантаження мережі службовою інформацією; оптимізація
характеристик вузла; максимальна автоматизація процесів управління
мережею [2]. Враховуючи сказане, запропонована побудова системи управління
мобільним радіовузлом, що складатиметься з підсистеми контролю, збору і
збереження службової інформації, підсистем прийняття та реалізації
рішень (рис. 1).
В п л ив зо в ніш ніх ф ак т о рів
В хід н і
по в ідо м л ен н я

М о б іл ь н и й р а д іо ву зо л
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Рис. 1. Функціональна модель системи управління мобільним радіовузлом

Підсистемою контролю, збору і збереження службової інформації
приймаються рішення про об’єм, періодичність, спосіб, тип та алгоритм
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розсилання і збирання вузлом службової інформації, глибину зондування
мережі. Рішення залежатимуть від цілей функціонування вузла, ситуації, що
склалася в мережі та типу інформації, що передається. Крім того, проводиться
аналіз отриманої інформації, ідентифікація ситуації (у вузлі, в зоні або в мережі
в цілому), та визначення необхідності управляючого впливу.
Підсистема прийняття рішень включає в себе базу методів управління
мобільним радіовузлом, які функціонують на різних рівнях еталонної моделі
взаємодії відкритих систем (OSI). Так, на фізичному рівні функціонують методи
управління топологією мережі шляхом зміни потужності передачі та діаграми
направленості антен. Канальний рівень передбачає розробку методів доступу до
радіоканалу та методів захисту інформації від несанкціонованого доступу. На
мережевому рівні функціонують протоколи пошуку, побудови та підтримання
маршрутів передачі інформації. З мережевим рівнем тісно пов’язаний
транспортний рівень еталонної моделі, який включає методи і протоколи
гарантованої доставки інформації, шляхом управління чергами та
навантаженням у мережі. Крім того протоколами транспортного рівня
забезпечується передача інформації із заданою якістю обслуговування (Quality
of Servise, QoS). Протоколи верхніх рівнів моделі взаємодії відкритих систем
відповідають за сумісність обладнання та протоколів мережі MANET з іншими
мережами (зокрема Internet), передбачають функції навчання мережі та
управління її ресурсами [3].
Підсистема реалізації рішень координує функціонування множини методів
управління (що функціонують за рівнями моделі OSI) з метою оптимізації
показників функціонування мережі. Дана підсистема включає базу моделей
ресурсів мережі, базу знань (знання про об’єкт управління, знання про цілі
функціонування і управління, знання про способи досягнення цілей), базу даних
та базу логічного виводу. Таким чином, запропоновано шляхи вирішення
проблеми інтелектуалізації управління мобільними радіовузлами шляхом
декомпозиції (за функціями і рівнями моделі OSI) на задачі аналізу і синтезу
управління, що реалізуються різними підсистемами системи управління
мобільного радіовузла.
ЛІТЕРАТУРА
1. Романюк В.А. Мобильные радиосети – перспективы беспроводных
технологий / Романюк В.А. // Сети и телекоммуникации. – 2003. – № 12.
– С. 62 – 68.
2. Миночкин А.И. Методология оперативного управления мобильными
радиосетями / Миночкин А.И., Романюк В.А. // Зв’язок. – 2005. – № 2.
– С. 53 – 58.
3. Миночкин А.І. Управление качеством обслуживания в мобильных
радиосетях / Миночкин А.І., Романюк В.А. // Зв’язок. – 2005. – № 7.
– С. 54 – 58.
246

Ромашко І.В. (ВІТІ НТУУ „КПІ”)
МОНІТОРІНГ МЕРЕЖ СПІЛЬНОКАНАЛЬНОЇ
СИГНАЛІЗАЦІЇ СКС №7
1. Особливості організації мережі СКС-7. Необхідність спостереження за
мережею СКС-7.
Надійність роботи мережі СКС-7 повинна бути дуже високою, тому що кожна
ланка сигналізації підтримує роботу, по різним даним, до 1500 розмовних каналів.
Крім сигнальної інформації обслуговування виклику мережа СКС-7 повинна
забезпечувати
передачу
інформації
технічного
обслуговування
і
керування мережею.
Спільноканальна сигналізація № 7 – механізм, через який оператори телефонних
мереж можуть запропонувати своїм абонентам поліпшену якість обслуговування й у
той же час створити можливості для збільшення своїх доходів. Однак досвід роботи
(закордонний) показав, що простої в мережі сигналізації можуть бути занадто
дорогими для оператора. Тому особливу увагу необхідно приділяти контролю за
роботою і підтримці мережі СКС-7 у справному стані.
2. Шляхи підвищення надійності роботи мережі СКС-7.
2.1. Проектування елементів мережі, стійких до помилок.
Завдяки надмірності архітектури мережа СКС-7 стійка до більшості
несправностей. Однак надмірність може вносити свої власні робочі аномалії. На
відміну від звичайних мереж даних кожен вузол у мережі СКС-7 може впливати
на роботу інших вузлів.
Намагаючись забезпечити стійкість елементів мережі до помилок, багато
виробників комутаційного устаткування проектували свої SP таким чином, щоб
забезпечувалися статистичні виміри і відстеження появи проблем.
Внутрішні функції діагностики стежать за роботою комутаторів і забезпечують
рішення деяких проблем. Ці можливості добре реалізуються при нормальних робочих
умовах, але вони істотно знижуються в тих випадках, коли комутатори знаходяться
під збільшеним навантаженням, коли виникають аварійні ситуації.
У зв’язку з тим, що на Україні, з одного боку, відсутній необхідний досвід
проектування і будівництва мережі СКС-7, а з іншої сторони мають місце випадки,
коли приватні оператори включаються в мережу взагалі без проектів, імовірність
аварії в мережі зростає.
2.2. Спостереження і контроль за роботою мережі.
Закордонний і вітчизняний досвід аварій на мережі СКС-7 свідчить про
необхідність централізованого спостереження, здійснення сигнального моніторингу в
реальному масштабі часу і видачі попереджень про наявність загрозливих умов до
того, як з’являться серйозні втрати обслуговування і скидання з’єднань абонентів.
Інформація, що збирається з мережі СКС-7, дозволяє в реальному масштабі часу
оцінити якісно і кількісно сигнальний трафік незалежно від елементів мережі. Виміри
не спираються на ресурси елементів мережі, залишаючи їх вільними для виконання
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задач, для яких вони спроек-товані. Можуть бути забезпечені нові виміри і зібрані
нові типи інформації без необхідності модифікувати програмне забезпечення
елементів мережі. Це особливо важливо при використанні в мережах елементів
різних виробників.
Одержання інформації в реальному масштабі часу про сигнальний трафік без
використання елементів мережі, визначення причин аномалій СКС-7 вимагає
незалежного аналізу даних у мережі.
Дані повинні бути зібрані на ключових пунктах у мережі для аналізу
транзакцій через елементи мережі.Цінна інформація може бути отримана з
довгострокових досліджень трафіку СКС-7. Статистична інформація може бути
зібрана відповідно до рекомендації Q.752.
Зібрані дані можуть бути використані для передбачення необхідності підвищених
ресурсів мережі до моменту виникнення проблем і скарг абонентів.
Система спостереження і контролю дає оператору можливість огляду всієї мережі
з одного пункту спостереження для того, щоб забезпечити однорідний звіт для усіх
вузлів мережі; для того, щоб проводити тести, що можуть визначити неправильне
функціонування і процедури керування протоколом.
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Рябенко О.В. (ВІТІ НТУУ „КПІ”)
Помін А.Г. (ВІТІ НТУУ „КПІ”)
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТРАНКІНГОВИХ СИСТЕМ ЗВ’ЯЗКУ
На сьогоднішній день транкінгові системи дещо поступаються
стільниковим системам, але при більшому фінансуванні цих систем та розвитку
нових технологій їх можна вивести на більш високий рівень використання.
Транкінгові системи відрізняються своєю низькою вартістю і простотою
використання. Базові станції та обладнання коштують набагато дешевше ніж,
наприклад, обладнання для стільникових систем.
До особливостей таких систем можна віднести: розподілену архітектуру
системи, широкі можливості програмування і налаштування телефонних
інтерфейсів, підтримка дуплексних абонентських станцій, цифрова обробка
мовного сигналу та ін.
Перспектива переходу на цифрові технології при побудові систем зв’язку
практично не зробить вплив в найближчі п’ять років на сегмент невеликих
систем протоколу МРТ1327, оскільки рішення, що активно розробляються
сьогодні і упроваджуються в Західній Європі, на базі протоколу ТЕТRA
призначені для організації систем національного масштабу , з великими зонами
дії та великою кількістю абонентів.
Найбільш коректним економічним параметром оцінки вартості таких
систем є оцінка витрат на покриття одиниці площі з певною
пропускною спроможністю.
Сьогодні щгииргнцей параметр для невеликих систем з невисокою
щільністю абонентів реалізованих на базі протоколу МРТ1327 і TETRA
відрізняється у декілька разів. Необхідно врахувати , що зона дії однієї базової
станції TETRA істотно менша (внаслідок того, що використовується тимчасове
розділення каналів), ніж зона дії з’єднань з необхідною пропускною
спроможністю.
Це означає, що реальний перехід на цифрові технології професійного
мобільного зв’язку в Україні почнеться при формуванні відповідних
економічних умов, тобто через три – п’ять років.
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к.т.н. Самойлов І.В. (ВІТІ НТУУ ,,КПІ”)
МЕТОД РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ ДІАГНОСТИКИ НА БАЗІ НЕЧІТКИХ
ВІДНОШЕНЬ З ВИКОРИСТАННЯМ КОМПОНЕНТ
ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ
Теорія нечітких множин є зручним засобом формалізації експертної
інформації при моделюванні причинно-наслідкових зв’язків в задачах технічної
діагностики. Розв’язання задачі діагностики передбачає ідентифікацію
залежності причини-наслідки.
Особливість моделювання полягає у визначенні характеру цієї залежності в
умовах невизначеності. Невизначеність виникає через те, що різні люди
розуміють слова по-різному, а також через неточність вхідних даних.
Оперування даними типами невизначеності можливо засобами нечіткої логіки.
Носієм моделі діагностики є експертні висловлювання типу ,,Причинанаслідок”. Передбачається, що існує множина причин, що за тією чи іншою
мірою викликають множину наслідків.
При цьому причини і наслідки інтерпретуються як нечіткі терми, що
описують вхідні і вихідні змінні об’єкта.
Нехай відомо: множина вхідних змінних X = (x1, x2, … , xn); xi Î [ xi , xi ], i = 1, n ;
множина вихідних змінних Y = (y1, y2, … , ym); y j Î[ y j , y j ], j = 1, m ; множина причин
D = (d1, d2, … , dn), де причина dі, i = 1, n , інтерпретується як нечіткий терм, що
описує змінну xi; множина наслідків S = (s1, s2, … , sm), де наслідок sj, j = 1, m ,
інтерпретується як нечіткий терм, що описує змінну yj; відношення між
причинами і наслідками R Í D ´ S.
Задача діагностики може формулюватись у формі прямого і оберненого
логічного виведення.
Задачу оберненого логічного виведення сформулюємо так. Знайти вектор X
= (x1, x2, …, xn), який задовольняє обмеження xi Î [ xi , xi ] , i = 1, n і забезпечує
найменшу відстань між експериментальними і теоретичними виходами об’єкта:
2
m
II
F II ( X ) = å [y j - f IIj ( X ) ] = min , де f j ( X ) – оператор зв’язку ,,входи-виходи” для
j=1

X

нечіткої системи ІІ типу.
Моделювання причинно-наслідкових зв’язків здійснюється шляхом
~ ~ ~
інтерпретації композиційного правила виведення Заде ( B = A o R ), з якого слідує
система рівнянь нечітких відношень μ ~s j = C ( Õ (μ d~ i , μ ijR~ )) , j = 1 , m .
i =1 , n

У зв’язку з відсутністю загальних аналітичних прийомів розв’язання
рівнянь нечітких відношень, пропонується числовий метод розв’язання таких
систем на основі комплексного використання генетичних алгоритмів і
нейронних мереж. Розв’язання системи рівнянь нечітких відношень І типу
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зводиться до задачі оптимізації, яка розв’язується шляхом комплексного
використання генетичного алгоритму і нейронної мережі.
Генетичний алгоритм забезпечує грубе влучення в область глобального
мінімуму нев’язки між теоретичними і експериментальними мірами значимості
наслідків по мірі переходу від однієї причини до наступної.
Нейронна мережа, ізоморфна рівнянням нечітким відношенням І типу,
використовується для on-line уточнення результатів діагностики і їх адаптації по
мірі зміни параметрів стану об’єкта або параметрів моделі.
Для розв’язання рівнянь нечітких відношень ІІ типу використовується
послідовний підхід. Цей підхід означає, що пошук розв’язку рівнянь нечітких
відношень ІІ типу здійснюється не з нуля, а використовує результати
розв’язання рівнянь нечітких відношень І типу.
Такий підхід дозволяє оцінити вплив невизначеності на точність
розв’язання задачі оберненого логічного виведення і отримати початковий
розв’язок для розв’язання рівнянь нечітких відношень ІІ типу. Підстройка
розв’язку здійснюється за допомогою нейро-нечіткої мережі, ізоморфною
рівнянням нечітких відношень ІІ типу.
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Санніков С.Г. (НАОУ)
Микусь С.А. (НАОУ)
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ МЕТОДИКИ ОЦІНКИ ПРОЦЕСУ
ПЛАНУВАННЯ БОЙОВОГО ЗАСТОСУВАННЯ ЧАСТИН ЗВ’ЯЗКУ
Сучасні тенденції розвитку збройної боротьби загострюють існуючі
проблеми підготовки сучасних операцій. Процес планування бойового
застосування частин та з’єднань є однією з основних складових підготовки
операції. Для дослідження процесу планування необхідний відповідний
науково-методичний апарат його оцінки. На сьогоднішній день є достатньо
багато наукових робіт, які присвячені дослідженню цього питання. Але у них,
нажаль, не розглядались питання пріоритетності задач планування,
обґрунтування їх розподілу між виконавцями, а також аналізу змісту бойових
(оперативних) документів, що розробляються. Тому актуальним стає питання
розробки науково-методичного апарату оцінки процесу планування бойового
застосування частин зв’язку, який дозволив би раціонально організувати процес
планування бойового застосування частин зв’язку та оцінювати зміст
документів щодо управління підрозділами зв’язку.
Дана методика оцінки процесу планування бойового застосування частин
зв’язку складається з часткових методик: методики категорування робіт
планування бойового застосування частин зв’язку; методики оцінки
ефективності процесу планування бойового застосування частин зв’язку;
методики оцінки змісту документів щодо управління підрозділами
частин зв’язку. Методика категорування робіт планування бойового
застосування частин зв’язку. Відомо, що кожна робота володіє набором
властивостей, найсуттєвішими з яких є: відносний ступінь важливості,
оперативність та активність. Для кількісної оцінки цих властивостей
пропонується ввести такі показники: відносний ступінь важливості,
оперативність і активність кожної роботи. У зв’язку з тим, що перераховані
вище показники суттєвих властивостей робіт взаємонезалежні, тоді можливо
провести їх адаптивну згортку, формуючи тим самим узагальнений показник
значимості кожної роботи. Таки чином, дана методика дозволяє визначити
категорію важливості кожної роботи з планування, а також зробити висновки
про необхідність та можливість удосконалення даного процесу.
Методика оцінки ефективності планування бойового застосування частин
зв’язку. З суті процесу планування бойового застосування частин зв’язку видно,
що основними (суттєвими) його властивостями є: оперативність, прихованість
та реалізованість.
Оперативність процесу планування характеризується тривалістю виконання
робіт, пов’язаних з плануванням бойового застосування частин зв’язку. У якості
показника оперативності вибрано час, прогнозований або реально витрачений
органами управління на виконання робіт з планування.
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Прихованість процесу планування – це збереження в таємниці змісту
вирішуваних завдань та оперативних (бойових) документів, які розробляються
посадовими особами. Цю властивість можливо оцінювати показником, який має
зміст ризику компрометації завдань, які вирішуються, та документів, які
розробляються при залученні до планування значної кількості посадових осіб:
Критерій оцінки прихованості процесу планування є необхідний рівень
прихованості, який задається в залежності від умов підготовки операції
(оперативної обстановки). Роботи з планування повинні бути виконані з рівнем
прихованості, який більший за необхідний.
Реалізованість процесу планування – це якісне виконання посадовими
особами призначених для них робіт у визначений (директивний) термін. Для
оцінки даної властивості пропонується використовувати показник, значення
якого визначається завантаженістю посадових осіб, які залучаються до
планування. Критерієм оцінки реалізованості процесу планування є необхідний
його рівень, який задається на основі аналізу результатів досліджень.
Разом з тим необхідно зазначити, що вимоги до значень даних показників
будуть задаватись у залежності від умов підготовки операції та
оперативності обстановки. Методика оцінки змісту документів щодо управління
підрозділами частин зв’язку. Кожен документ володіє як фізичними, так і
інформаційними властивостями, які визначають його якість. Фізичні властивості
документів характеризуються такими показниками, як розмір, площа, об’єм і т.
ін. Основними показниками інформаційних властивостей є: інформативність
(характеризує ступінь відповідності змісту документу інформаційним вимогам
споживача) та інформаційний об’єм документів (характеризується кількістю
розрахунково-видавничих аркушів, рядків, знаків і т. ін.).
Критерієм оцінки адекватності змісту документа по управлінню
підрозділами зв’язку, виходячи з цілей розробки документів по управлінню є
максимальне його значення: У іншому випадку визначається інформаційний
надлишок документів по управлінню, які розробляються в процесі планування
бойового застосування частин зв’язку.
Таким чином, дана методика оцінки процесу планування бойового
застосування частин зв’язку дозволяє: категорувати роботи з планування
бойового застосування частин зв’язку, що дозволяє визначити вплив кожної з
них на вироблення, обґрунтування рішення командиром частини зв’язку,
своєчасність завершення процесу планування, а також обґрунтовано призначити
виконавців робіт для організацій планування бойового застосування частин
зв’язку; всебічно оцінювати та порівнювати між собою різноманітні варіанти
організації даного процесу з метою визначення раціональнішого з них для
конкретних умов обстановки; провести всебічну оцінку змісту документів щодо
управління підрозділами зв’язку та за значеннями вибраних показників
визначити ступінь відповідності змісту документів завданням, які вирішуються
при плануванні бойового застосування підлеглих підрозділів, а також величину
їх інформаційного надлишку.
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Сидорчук О.Л. (ЖВІ НАУ)
Борисов П.С. (ЖВІ НАУ)
ПІДВИЩЕННЯ ТОЧНОСТІ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ
РАДІОПОДАВЛЕННЯ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ УДОСКОНАЛЕНОЇ
МЕТОДИКИ ПОБУДОВИ ЗОНИ ПОДАВЛЕННЯ СИСТЕМ
РАДІОЗВ’ЯЗКУ З УРАХУВАННЯМ ВПЛИВУ ЯВИЩ
РОЗПОВСЮДЖЕННЯ РАДІОХВИЛЬ
Ефективність радіоподавлення систем радіозв’язку (СРЗ) засобами
радіоелектронної боротьби (РЕБ) оцінюється шляхом визначення належності
координат приймачів зоні подавлення, в якій потужність перешкоди певним
чином перевищує потужність сигналу. Відповідно, якщо приймач знаходиться у
даній зоні, то вважається, що радіозв’язок з ним порушено. Використання
такого підходу може призводити до помилкових рішень, якщо при побудові
зони подавлення не враховано вплив явищ розповсюдження радіохвиль у
заданому частотному діапазоні.
У відомій методиці побудови зони подавлення СРЗ враховується тільки
квадратична залежність зменшення потужності сигналу і перешкоди від
відстані, причому поверхня Землі вважається плоскою. Такий розрахунок може
призвести до суттєвих помилок, особливо при великих відстанях, коли стає
істотним вплив сферичності Землі, тропосферної рефракції або при складному
рельєфі місцевості. Відомі роботи, які присвячені аналізу впливу явищ
розповсюдження радіохвиль, потребують подальшого розвитку для побудови
зони подавлення СРЗ, оскільки можуть використовуватись тільки для
оцінювання можливості радіозв’язку між двома точками.
Запропонована методика побудови зони подавлення СРЗ з урахуванням
рельєфу місцевості, сферичності Землі та тропосферної рефракції базується на:
побудові профілю траси для кожної точки електронної карти;
підйомі
профілю
траси
за
рахунок
сферичності Землі
та
тропосферної рефракції;
розрахунку коефіцієнтів послаблення перешкоди та сигналу внаслідок
впливу рельєфу місцевості .
Використання запропонованої методики дозволяє зменшувати кількість
помилкових рішень про подавлення приймачів системи радіозв’язку. Однією з
істотних переваг розробленої методики є те, що вона враховує залежність
впливу зазначених явищ розповсюдження радіохвиль від значення довжини
хвилі сигналу і перешкоди, тому може без змін застосовуватись в
короткохвильових та ультракороткохвильових діапазонах. Отримані результати
доведені до рівня, який дозволяє практично використовувати їх при складанні
алгоритмів та програм.
Результати моделювання свідчать про те, що площа зони подавлення у з
урахуванням впливу умов розповсюдження радіохвиль може зменшуватись до 3
разів, тобто вплив розглянутих явищ розповсюдження радіохвиль на побудову
зони подавлення є досить істотним.
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ВИЗНАЧЕННЯ РАЦІОНАЛЬНОЇ КІЛЬКОСТІ ІНФОРМАЦІЙНИХ
МОДУЛІВ ДЛЯ СИСТЕМИ ОБРОБКИ
РАДІОЛОКАЦІЙНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
Визначення кількості інформаційних модулів є важливим етапом
системотехнічного проектування при модульній побудові систем обробки
радіолокаційної інформації (РЛІ).
Основна характеристика модуля – кількість цілей, які він одночасно
обробляє із визначеною якістю (продуктивність модуля). Ця характеристика
визначається технічними параметрами модуля (швидкодією, об’ємом
оперативної пам’яті). Інформаційна продуктивність модуля П 0 визначає
значення тактичного показника системи обробки РЛІ – пропускну спроможність
системи, під якою розуміють або кількість цілей N ц 0 , які обробляються
одночасно, або кількість цілей, які обробляються системою в одиницю часу lц 0
із визначеною якістю. Величина N ц 0 часто визначається безпосередньо
виходячи з вимог радіолокаційного забезпечення бойових дій активних засобів
ВПС.
Таким чином, задача визначення раціональної кількості інформаційних
модулів для системи обробки РЛІ може бути формально описана наступним
чином: необхідно знайти кількість модулів M , які забезпечують визначену
пропускну спроможність системи обробки РЛІ lц 0 ,
opt

0

M opt = arg opt lц ( П 0 ) ,
M opt Î M

де M – множина значень величини кількості модулів.
Для рішення задачі пропонується застосувати математичний апарат теорії
масового обслуговування [1]. Систему обробки РЛІ представимо у вигляді
багатоканальної системи масового обслуговування (СМО) з обмеженим часом
очікування в черзі, каналами обслуговування якої є інформаційні модулі.
Вихідними даними для математичної моделі СМО є:
– потік цілей – найпростіший;
– кількість каналів обслуговування n = П 0 * M ;
– час обслуговування розподілений за експоненціальним законом;
– показник якості СМО – ймовірність своєчасного обслуговування заявок
Pобсл. (ймовірність своєчасного взяття цілей на супроводження системою
обробки РЛІ).
На основі наведених міркувань розроблена методика визначення
раціональної кількості модулів обробки РЛІ та розглянуто конкретний приклад
практичного застосування методики.
ЛІТЕРАТУРА
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МЕТОДИКА ІДЕНТИФІКАЦІЇ КОРИСТУВАЧІВ В МОДУЛЬНОМУ
ОБ’ЄКТНО-ОРІЄНТОВАНОМУ СЕРЕДОВИЩІ ДЛЯ НАВЧАННЯ
Широке застосування сучасних інформаційних і комп’ютерних технологій,
технологій глобальної мережі internet, є одним із найперспективніших напрямків
розвитку освіти. Гнучкий та оперативний доступ до інформації з будь-якої
точки, своєчасне її оновлення та інші переваги інформаційних технологій
стимулюють їх активне застосування у навчальних закладах, зокрема у вигляді
систем дистанційного навчання.
Однією із задач, при використанні об’єктно-орієнтованих середовищ
навчання є впевненість викладача або адміністратора курсів в тому, що
віддалений користувач є дійсно авторизованим користувачем [2]. Тобто
ідентифікація користувачів проводиться на рівні авторизації, перевірки
відповідності введених користувачем даних облікового запису системи.
Аналіз існуючих літературних джерел, стосовно даної проблеми, показав,
що
відсутній
чіткий
опис
методик
забезпечення
ідентифікації
авторизованих користувачів.
Для рішення задачі необхідна розробка додаткового програмного
забезпечення на основі методики розпізнавання користувачів, яка передбачає
використання міри подібності 0 £ S i £ 1 , яка обчислюється за допомогою
виразу [1]:
S i = ( p1 ) /( p1 + p10 + p 01 ) ,
де
p1 – кількість спільних елементів моделі;
p10 – кількість елементів, що належать моделі;
p 01 – кількість елементів, які відсутні в моделі.
Застосування цієї моделі дасть змогу додатково ідентифікувати
користувачів системи дистанційного навчання, що суттєво підвищує
ефективність оцінювання знань.
На основі наведених міркувань пропонується розробити універсальну
оболонку у вигляді додаткового модуля у об’єктно-орієнтованому середовищі
для навчання Moodle.
ЛІТЕРАТУРА
1. Пономаренко Л.А. Степанова Я.М. Особливості захисту інформації та
ідентифікації користувачів в системах дистанційного навчання // Вісник
КНТЕУ, 2003. – № 3. С. 62 – 67.
2. Пономаренко Л.А. Степанова Я.М. Определение времени реакции
системы обработки данных на сообщения, которые поступают от удаленных
абонентов // Кибернетика и вычислительная техника. – 2002. – Вып. 136. –
С. 62 – 67.
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ОЦІНКА СУЧАСНОГО СТАНУ ФОТОПОЛІМЕРНИХ
ФОРМНИХ МАТЕРІАЛІВ
Захист аналогових документів, крім поліграфічного виконання, включає
елементи засвідчення які одержують зі спеціальних друкарських форм
невеликого розміру – штемпелів (печаток, штампів).
Найпоширеніший матеріал для виготовлення штемпелів – фотополімери.
Це високомолекулярні органічні речовини, розчинні у воді або розчинниках
різної природи. В основі технології виготовлення фотополімерних штемпелів
лежить процес фотополімеризації – утворення полімерної сітки під впливом
актинічного випромінювання і перехід полімеру в нерозчинний стан.
Технологія виготвлення штемпелів з фотополімеру включає операції:
експонування, вимивання (проявлення), сушіння. Позитивні сторони
використання полімерної технології – відносна швидкість технологічного
процесу, можливість відтворення графічних елементів і тексту на одному рівні,
простота та невелика вартість устаткування.
З метою вибору фотополімерного матеріалу для виготовлення штемпелів з
заданими елементами тексту та зображення було визначено характерні
особливості текстової і графічної інформації на відбитках різних видів
штемпелів (розміри, насичення шрифтів, контурів, рисунків) і сформульовано
вимоги щодо їх відтворення. Роздільна здатність елементів зображень
становить, в основному, до 60 лін/см, видільна здатність – 0,25 мм.
Проаналізовано асортимент фотополімерних формних матеріалів (ФПМ)
різної природи – Целофот, Гідрофот, Фоток, що розроблені вітчизняними
науковцями, та пластин POENIX, POP, RIGILON провідних закордонних фірмвиробників „БАSF” (Німеччина), „Du Pont” (США), „ТОК” (Японія).
Проводили порівняння ФПМ за основними технічними характеристиками
та показниками:
– роздільна здатність, лін/см, видільна здатність, мм;
– твердість за Шором, од Шора;
– час експонування, хв, час вимивання, хв;
– тиражостійкість.
Проведено дослідження впливу природи фотополімерного формного
матеріалу на якість зображення. В результаті проведеної роботи встановлено,
що для забезпечення передачі необхідних репродукційно-графічних
характеристик графічних елементів і тексту, оптимальним для застосування є
водовимивний фотополімерний формний матеріал типу RIGILON. При цьому
забезпечується порівняно з іншими матеріалами невисока тривалість операцій
виготвлення штемпелів та екологія процесу за рахунок водного вимивного
розчину. На основі одержаних результатів розроблено рекомендації щодо
виготовлення
штемпелів
з
елементами
заданої
роздільної
та
видільної здатності.
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МЕТОДИ ПРОСТОРОВО-ЧАСОВОГО КОДУВАННЯ СИГНАЛІВ НА
ОСНОВІ УДОСКОНАЛЕНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ МУЛЬТИ-МІМО
ДЛЯ СТАНЦІЙ ТРОПОСФЕРНОГО ЗВ’ЯЗКУ ЗСУ
В умовах високої динамічності і автономності підрозділів, згідно сучасних
концепцій ведення бойових дій, в мобільній компоненті системи зв’язку ЗСУ,
значно зростає роль тропосферних засобів. Однак збільшення обсягів інформації
для прийняття рішення командирами неминуче призводить до необхідності
підвищення швидкості передачі даних у тропосферних мережах зв’язку.
Модернізація існуючих тропосферних станцій (ТРС) в Україні проводиться лише в
рамках продовження ресурсу роботи аналогових пристроїв, заміни застарілого
каналоутворюючого обладнання та низькошвидкісних модемів, а нові станції для
реалізації перспективних потреб ЗСУ не розроблюються. Авторами пропонується
новий підхід до побудови та обробки сигналів у тропосферних станціях, що дасть
змогу збільшити швидкість передачі даних в тропосферній системі зв’язку,
забезпечить можливість одночасної роботи з кількома абонентами в умовах дії
активних завад противника. Сутність ідеї полягає в інтеграції удосконаленої
технології мульти-МІМО (множинний вхід – множинний вихід) на основі
цифрових антенних решіток (ЦАР) з методами просторово-часової обробки
сигналів N-OFDM (неортогональна частотна дискретна модуляція) та додатковим
стробуванням відліків АЦП каналів приймальної ЦАР. Застосування технології
МІМО для систем тропосферного зв’язку дає змогу використовувати як корисний
ефект багатопроменевого поширення радіосигналів у тропосфері для збільшення
швидкості передачі даних. Поєднання технології ЦАР з зазначеним методами
обробки сигналів дозволить точно визначати напрямки приходу сигналів та
боротися з активними завадами противника, що особливо актуально для систем
військового зв’язку. Проведені дослідження підтверджують ефективність такого
підходу. Швидкість передачі даних в умовах некорельованості каналів МІМО
збільшується пропорційно кількості пар антенних елементів передаючих і
приймальних ЦАР. Граничні можливості просторового рознесення точок
перевідбиття сигналів в тропосфері, а також обґрунтування вибору алгоритму
квадратурно-амплітудної модуляції були оцінені шляхом імітаційного
моделювання в пакеті MathCAD. Запропоновані принципи і методи обробки
сигналів технічно реалізуються на сучасній елементній базі: обчислювальні модулі,
модулі АЦП (ЦАП), об’єднуючі модулі та допоміжне обладнання, що
поставляється як закордонними, так і вітчизняними виробниками. На цій основі
можливі роботи щодо модернізації існуючих ТРС без заміни антенно-щоглових
пристроїв, а також розробку нових станцій із застосуванням багатосекційних ЦАР,
працюючих одночасно в широкому азимутальному секторі. В обох варіантах
досягається економічність рішень, а в останньому – додаткова економія в кількості
апаратних машин при побудові мережі тропосферного зв’язку для ЗСУ.
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ОЦІНКА ГРАНИЧНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ МЕТОДУ ДЕМОДУЛЯЦІЇ NOFDM СИГНАЛІВ З ОРТОГОНАЛЬНОЮ ПОЛЯРИЗАЦІЄЮ
Адаптивне цифрове діаграмоутворення є ключовою технологією сучасних
телекомунікаційних систем, яка дозволяє здійснювати поляризаційнопросторове розділення сигналів. Ключову роль у вирішенні завдання синтезу
відповідних методів розділення грає аналітичний опис моделі відгуку
приймальної цифрової антенної решітки (ЦАР). У багатокоординатних системах
цифрового діаграмоутворення з подвійною поляризацією каналів антенної
решітки для аналітичного опису моделі відгуку приймальної ЦАР
використається матричний добуток Кхатрі-Рао:
éU ù
é
(Q H nVH )nFH
U = ê H ú = P×A = ê
êU ú
ê q VH Q H nd VH VH nFH
ë
ë Vû

(

)

(q HV Q V nd HV VV )nFV ùú éê A H ùú ,
(Q V nVV )nFV úû × êë A V úû

де U – блок-матриця вихідних напруг каналів горизонтальної і вертикальної
поляризації,
éA H ù
ú
êëA V úû

A= ê

–

вектор

комплексних

амплітуд

N – OFDM

сигналів

горизонтальної (H) і вертикальної (V) поляризації,
QH, QV – матриці характеристик спрямованості первинних або вторинних
(після цифрового діаграмоутворення) приймальних каналів ЦАР в азимутальній
площині на H і V поляризації,
VH, VV – матриці характеристик спрямованості первинних (вторинних)
приймальних каналів ЦАР в кутовій площині для H (V) поляризації,
FH, FV – матриці амплітудно-частотних характеристик F& H ( V ) g (w H ( V ) tm ) ШПФ –
фільтрів для R´D ідентичних приймальних каналів,
qHV (q VH ), dHV (dVH ) – кросполяризаційна розв’язка в азимутальній і кутовій
площинах, „■” – символ добутку Кхатрі-Рao, M – кількість MIMO-передавачів,
T – кількість частот N-OFDM-пакета для одного MIMO-передатчика.
Процес розділення сигналів можна звести до оцінювання їх амплітуд,
наприклад, за методом максимальної правдоподібності. Представляє інтерес
дослідження граничних можливостей поляризаційно-просторового ущільнення
сигналів на основі аналізу нижньої границі Крамера-Рао (НГКР) для дисперсій
оцінок амплітуд. В доповіді для аналітичної оцінки потенційної точності методу
демодуляції N-OFDM сигналів з ортогональною поляризацією пропонується
використовувати відомий підхід, який базується на розрахунку НГКР для
дисперсій оцінок квадратурних складових амплітуд сигналів і порівнянні цих
дисперсій з допустимим порогом. Значення порогу розраховується в залежності
від заданої ймовірності безпомилкової демодуляції переданих повідомлень з
урахуванням
застосування
додаткового
завадозахищеного кодування.
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д.т.н. Слюсар В.І. (ЦНДІ ОВТ)
Троцько О.О. (ВІТІ НТУУ „КПІ”)
КОМПЕНСАЦІЯ ДОППЛЕРІВСЬКОГО ЗСУВУ ЧАСТОТИ НА ОСНОВІ
ВИКОРИСТАННЯ N-OFDM СИГНАЛІВ
Аналіз сучасних тенденцій показує, що розвиток військової безпілотної
авіації вважається одним з ключових компонентів глобальних перетворень
сучасних збройних сил, зокрема військ НАТО. При цьому одне з основних
проблемних питань сучасного етапу розвитку безпілотної авіації –
стандартизація стосовно таких аспектів як класифікація БПЛА, узгодження
діапазонів частот, що використовуються для обміну даними з наземними
пунктами управління, форматів та проколів захищених каналів для забезпечення
керування БПЛА та передачі ними корисної інформації.
В той же час причини складності щодо досягнення міжнаціональної
узгодженості такі: визначення питань спектра є національною прерогативою
кожної країни; частотний спектр – це величезний комерційний ресурс, який
знаходиться у стадії підвищеного попиту у зв’язку з бурхливим розвитком
телекомунікацій (наприклад, мобільного зв’язку). Тож питання ширини спектра,
та пропускної спроможності каналів зв’язку з БПЛА є дуже актуальними в даний
час. БПЛА рухаються по заданому маршруту з великою швидкістю відносно
землі, що призводить до Допплерівських зсувів частоти. Якщо немає виправлень
перед демодуляцією, такі зсуви можуть викликати погіршення продуктивності
демодуляції і часті відмови каналів зв’язку. Для систем, що використовують
метод ортогональної частотної дискретної модуляції (OFDM), при збільшенні
Допплерівського частотного зсуву для відповідності вимогам надійності зв’язку
необхідний достатній захисний інтервал OFDM-сигналу, однак як наслідок
результатом буде велика витрата системної пропускної спроможності. До цього
ефекту також призводить збільшення кількості підканалів. Тому урахування та
компенсація Допплерівського зсуву частоти, викликаного швидким рухом літака
– ретранслятора та мобільних базових станцій стали, актуальними питаннями у
створенні систем зв’язку з використанням бортових ретрансляторів.
Для підвищення пропускної спроможності і частотного розподілу
вузькосмугових інформаційних каналів зв’язку з БПЛА пропонується
використовувати метод неортогональної частотної дискретної модуляції
(N-OFDM), що базується на застосуванні надрелеївського частотного
розрізнення сигналів при дотриманні вимог до якості зв’язку. Цей метод
модуляції дозволяє ущільнити спектральну смугу, займаєму сигналом,
адаптивно відстроїтися від вузько смугових перешкод і ефективно працювати в
умовах Допплерівського зсуву несучих частот. Суттєвою відмінністю цього
підходу є те, що частоти підканалів можуть бути рознесені за частотою менше,
ніж на ширину синтезованого при операції швидкого перетворення Фур’є
частотного фільтра, що застосовуються в OFDM.
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д.т.н. Слюсар В.І. (ЦНДІ ОВТ)
Федін О.В. (ВІТІ НТУУ „КПІ”)
МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ РАДІОЗАСОБІВ
КОМАНДНО-ШТАБНОЇ МАШИНИ В УМОВАХ
ВПЛИВУ РАДІОПЕРЕШКОД
Під час проектування високочастотного тракту командно-штабної машини
(КШМ) необхідно провести оцінку якості функціонування її радіозасобів (РЗ) в
умовах складної перешкодової обстановки. Це можливо зробити
експериментальним шляхом або за допомогою математичного моделювання.
Експериментальна оцінка пов’язана зі значною витратою сил і засобів і, як
правило, проводиться на завершальному етапі створення КШМ. В цей же час,
на практиці потрібне проведення подібної оцінки вже на початкових етапах
проектування.
Найбільш
доцільним
способом
її
проведення
є
математичне моделювання.
Для формалізації процесів функціонування РЗ КШМ може бути
використана модель функціонування КШМ за особливими станами у виді
агрегату. При такому підході до моделювання під особливими станами КШМ
будемо вважати: момент надходження повідомлення на передачу; момент
впливу радіоперешкоди; момент закінчення передачі повідомлення. Всі інші
стани КШМ будемо вважати неособливими. При такому розгляді процесів
функціонування РЗ КШМ будемо вважити, що з особливих станів РЗ КШМ
можуть переходити в новий стан стрибком.
Нехай у момент часу t1 маємо чергове повідомлення k -го пріоритету.
Якщо в момент часу надходження повідомлення РЗ вільний, то для його
передачі необхідно затратити час t пS для перебудови РЗ по частоті:

t + tп
t пS = a
,
К емс
u

(1)

де tа і tп – середній час аналізу і перебудови РЗ КШМ за частотами; К эмс
u –
коефіцієнт електромагнітної сумісності (ЕМС) РЗ КШМ:
(2)
K емс = K емс × K емс ,
u

K

емс
u1

u1

u2

– коефіцієнт ЕМС РЗ КШМ з урахуванням випадкових зовнішніх

радіоперешкод;

K

емс
u2

– коефіцієнт ЕМС РЗ КШМ з урахуванням внутрішніх

взаємних радіоперешкод.
Якщо обрана робоча частота виявиться непридатною за рівнем перешкод,
то необхідно обрати іншу частоту. Загальний час, що необхідний РЗ КШМ для
вибору придатної за рівнем перешкод робочої частоти, буде визначатися за
виразом:
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t 2 = t1 + t пS × K ,
(3)
де K – кількість циклів вибору частоти, придатної за рівнем перешкод з
кількості частот Q ; t1 – момент часу надходження повідомлення на
обслуговування.
Нехай у момент надходження повідомлення РЗ зайнятий обслуговуванням
попереднього повідомлення, тоді алгоритм функціонування РЗ КШМ можна
представити у такий спосіб. При абсолютній дисципліні обслуговування, якщо
заявка, що надійшла на передачу має пріоритет вище, ніж пріоритет
повідомлення, що обслуговується, то його передача припиняється, і воно
затримується протягом часу передачі повідомлення вищого пріоритету. Після
закінчення обслуговування останнього повідомлення і звільнення РЗ КШМ
попереднє повідомлення обслуговується заново, тобто передається в повному
обсязі, за умови, що загальний час обслуговування повідомлення:
(4)
t общ = t 2 + t пер (k) £ t доп ( k ) ,

де t пер (k) – час обслуговування повідомлення k -го пріоритету; t доп ( k ) –
припустимий час обслуговування, обумовлений втратою цінності переданого
повідомлення k -го пріоритету.
При відносній дисципліні обслуговування повідомлення k -го пріоритету
очікує закінчення передачі попереднього повідомлення. При порушенні умови
(4) це повідомлення втрачає право на подальше обслуговування.
У процесі передачі на повідомлення впливають випадкові, взаємні і
навмисні перешкоди. Якщо передача повідомлення переривається за рахунок
радіоперешкод, то відбувається пошук придатної частоти і перебудова РЗ на
чергову частоту, вільну від перешкод, або яка має найменший рівень перешкод
та задовольняє умові ЕМС РЗ у КШМ. Якщо для перерваного повідомлення час
його обслуговування (передачі) не задовольняє умові (4), то повідомлення
втрачає право на подальше обслуговування. При надходженні чергового
повідомлення повторюється весь описаний вище процес обслуговування.
Для розгляду зазначених вище станів необхідно мати наступні
вихідні дані:
1. Характеристики КШМ: кількість прийомопередавачів і приймачів у
складі КШМ; структурні схеми ВЧ трактів КШМ; значення мінімально
припустимого розлаштування по частоті між РЗ КШМ; характеристики
ЕМС РЗ КШМ.
2. Характеристики потоків повідомлень, що надходять на РЗ КШМ.
3. Характеристики сигналів і перешкод: інтенсивність і види навмисних
радіоперешкод
противника
та інші характеристики,
необхідні в
процесі моделювання.
Такий підхід до моделювання дозволить на етапі проектування оцінити
вплив прийнятих технічних рішень щодо побудови структури ВЧ тракту КШМ
на середній час та імовірність своєчасної передачі повідомлень РЗ КШМ.
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к.т.н. Сокол Г.В. (ВІТІ НТУУ „КПІ”)
ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕДУРИ ОЦІНЮВАННЯ СТАНУ
МЕРЕЖНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ЗА ДОПОМОГОЮ
ФІЛЬТРА КАЛМАНА-Б’ЮСІ
Розглянемо процедури оцінювання стану мережних елементів. Для цього
рекомендовано використовувати процедури лінійної рекурсивної оцінки,
зокрема ФКБ. Рівняння оцінки по ФКБ
dx€(t )
(1)
= F (t ) x€(t ) + K (t )[ y (t ) - H (t ) x€(t )] ,
dt

– коефіцієнт, що забезпечує оптимальність оцінки і
де K (t )
швидкості збіжності процедури, який включає F (t ) – коефіцієнт стану і H (t ) –
масштабуючий коефіцієнт, y( t ) – спостережуваний процес.
Апостеріорна дисперсія V ( t ) у сталому стані проаналізована як теоретично,
так і з використанням імітаційної моделі. Це дозволяє зробити висновок про те,
що граничне значення відносної апостеріорної дисперсії оцінки асимптотично
прагне до нуля із збільшенням співвідношення сигнал/шум. Практичні ж
результати досліджень ФКБ дещо відрізняються від теоретичних. Ці відмінності
носять кількісний і якісний характер.
Дослідження впливу відхилень параметрів дискретного ФКБ від вибраної
моделі (чутливість ФКБ) проведені на макеті, що включає модель
спостереження, модель оцінки і модель обробки. Структурна схема машинного
експерименту представлена на рис.1.
= V (t ) H (t ) N v-1 (t )

å

å

2

х̂(k )

1

Рис.1. Структурна схема машинного експерименту

Дана схема машинного експерименту дозволяє вибирати ті або інші
параметри моделі оцінюваного процесу х(k ) і моделі шуму спостереження N v (k )
як в стаціонарному стані, так і в нестаціонарному. Окремі генератори шумів
x (k ) та v( k ) є стандартними процедурами формування з вибором відповідних
значень спектральної щільності потужностей N v (k ) і N x (k ) . Коректність вибраних
параметрів моделей контролюється шляхом отримання вибіркових оцінок цих
параметрів. Матриця спостереження для стаціонарного випадку була вибрана за
умови H ( k ) = const = 1 .
Рівняння оцінки приймає вигляд:
x€(k ) = F (k , k - 1) x€(k - 1) + K (k )[ y (k ) - H (k ) F (k , k - 1) x€(k - 1)] .
(2)
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Отримувані на виході фільтру оцінки сигналу x€(k ) на тлі шуму
спостереження v(k ) порівнюються з тими значеннями x(k ) , які сформовані в
моделі сигналу, що має місце на виході ∑2. Помилка оцінки використовується
далі для отримання вибіркової оцінки апостеріорної дисперсії.
s 2ps =

1
N -1

r

å D~x

2

.

(3)

N

В результаті машинного моделювання отримані різноманітні результати
аналізу ФКБ при стаціонарних і нестаціонарних станах. На рис.2, представлені
типові залежності: а) спостережуваного процесу y( k ) ; б) розрахункове значення
апостеріорної дисперсії помилки оцінки V ( k ) при T = 0 , 001; N = 70 .
x

а) реалізація y(k )

x

T0

б) значення апостеріорної
дисперсії помилки оцінки
T
= 0 , 001; N x = 70
V x ( k ) при
T0

Рис.2 Ілюстрація результатів аналізу ФКБ

Аналіз показав, що характер збіжності при одних і тих же параметрах
моделі залежить від вибраних параметрів рекурсивної процедури і від величини
кроку дискретизації Т / t . В кращому випадку збіжність фільтру наступає вже
на 4 – 10 кроках дискретизації.
На рис. 3 представлені узагальнені графіки, що дозволяють проаналізувати
особливості збіжності від вибору двох основних параметрів ФКБ Т / t і
значення N .
кор

кор

x

Рис.3 Графік часу збіжності оптимального фільтру в залежності від вибраного параметру Nx
при різному співвідношенні величини кроку дискретизації до інтервалу кореляції Т / t кор

Таким чином з аналізу якості оцінки стаціонарного стану можна зробити
висновок про те, що ФКБ є досить чутливим до вибору реалізаційних
параметрів, що накладають додаткові якісні і кількісні обмеження, які необхідно
враховувати в реальних умовах організації моніторингу і оптимального
управління.
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Соловей О.Г. (в/ч А – 1906)
ОЦІНКА ЗАВАДОЗАХИЩЕНОСТІ
ЦИФРОВИХ РАДІОЛІНІЙ З ШИРОКОСМУГОВИМИ СИГНАЛАМИ З
МАЛИМИ ЗНАЧЕННЯМИ БАЗИ
Відомі методи оцінки завадозахищеності радіоліній зв’язку, що
використовують широкосмугові сигнали (ШСС), є наближеними і придатні для
випадків, коли база корисного сигналу суттєво більша за одиницю, тобто коли
може бути використана гауссівська апроксимація завади після згортки ШСС.
Але для радіоліній зв’язку, в яких використовуються ШСС з малими
значеннями бази, необхідна більш точна оцінка завадозахищеності.
Актуальність такого уточнення обумовлена тим, що при комплексному
застосуванні ШСС навіть з невеликими значеннями бази (в межах 10) та
процедур компенсації очікуване підвищення показників завадозахищеності
може бути суттєвим.
У доповіді наведені отримані співвідношення для розрахунків середньої
імовірності помилки і на цій основі енергетичних витрат на боротьбу з завадою,
коли база корисного сигналу лежить в межах 10, а початкові фази сигналу і
завади взаємно незалежні і рівномірно розподілені.
Результати порівняльних обчислень за отриманими співвідношеннями
дозволяють співставити додаткові енергетичні витрати на виділення корисного
сигналу із адитивної суміші з заважаючим сигналом співрозмірної енергії для
двох випадків – коли початкові фази опорних коливань сигналу та завади
співпадають, та коли випадкова різниця між ними розподілена рівномірно на
інтервалі [0, 2π ] . Похибка в розрахунках додаткових енергетичних витрат
стрімко зростає із зменшенням бази сигналу і може перевищувати 10 дБ при
значеннях бази, менших 5. Порівняння результатів розрахунків за отриманими
уточненими співвідношеннями з результатами, отриманими із застосуванням
гауссівської апроксимації завади дає підставу зробити висновок про те, що
неврахування випадкового розподілу різниці початкових фаз сигналу і завади за
умови застосування уточнених співвідношень призводить при малих значеннях
бази навіть до більших похибок в розрахунках, аніж застосування гауссівської
апроксимації. Отримані співвідношення є також придатними для використання
у випадках, коли завада є не тільки подібною корисному сигналу, а й
вузькосмуговою (гармонічною), тому що у всіх випадках після згортки сигналу
спектр завади буде розподілений у смузі ШСС.
У випадках, коли для боротьби з завадами у приймальних трактах засобів
радіоліній зв’язку застосовуються спеціальні методи обробки сигналів та завад,
отримання співвідношень для оцінки завадозахищеності є достатньо складним
завданням. Його вирішення можливе шляхом проведення імітаційного
моделювання приймального тракту радіолінії, в якому запроваджені ті чи інші
заходи щодо зменшення впливу завад.
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Солоний В.А. (ВІТІ НТУУ „КПІ”)
Любарський С.В. (ВІТІ НТУУ „КПІ”)
МЕТОДИКА ТЕСТУВАННЯ ЗНАНЬ В АДАПТИВНИХ СИСТЕМАХ
При моделюванні відповідей, найбільш розвинений аналіз ІRT теорії, що
використає для моделювання ймовірностей правильних відповідей
логістичну криву.
Застосування адаптивних тестових систем оцінювання дозволить
підвищити об’єктивність оцінки рівня знань учнів з використанням меншої
кількості тестових завдань у порівнянні зі звичайним тестуванням за рахунок
зниження погрішності виміру у вибірці учнів, пропонованим труднощам
тестових завдань; відносна важливість питань, визначається їхніми ваговими
коефіцієнтами, що враховують при підведенні результатів тестування.
Процедура оцінювання знань, виявлених у ході тестування, складається із трьох
етапів. На першому розраховуються бали, набрані за правильні відповіді в
рамках кожної окремої тематичної послідовності. На другому етапі
розраховується сумарний бал Sξ за відповіді на всі питання тесту з урахуванням
кількості ланцюжків питань, на які учень встиг відповісти за відведений час. На
третьому етапі визначається підсумкова оцінка знань учня. Для цього набраний
ним сумарний бал Sξ проектується на оцінну шкалу, що має вид [0; α1; α 2; α 3;
1], де 0< α 1< α 2< α 3<1 – границі інтервальних діапазонів оцінок, що задані
викладачем при організації тестування. При розгляді цієї процедури, виконаній
з використанням адаптивних методів будемо називати спосіб екзаменаційного
контролю рівня підготовки учня, при якому процедура вибору й пред’явлення
йому чергового тестового завдання на (t+1)-m кроці тестування визначається
відповідями учня, на попередніх t кроках тесту. Математичну основу такого
обліку становить модель об’єднання тестових завдань у тематичній
послідовності зі зваженим ранжуванням як окремих завдань, так і цілих
послідовностей і виведенням підсумкової оцінки за тест із урахуванням
нормованої суми балів, що накопичує за обрані учнями, варіанти відповідей.
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Сташук О.В. (ВІТІ НТУУ „КПІ”)
МОДЕЛЬ СПОТВОРЕНЬ ЦИФРОВОГО ШИРОКОСМУГОВОГО
СИГНАЛУ ПРИ ВПЛИВІ АНОМАЛЬНИХ ЗАВАД
Широкосмугові сигнали (ШСС) знаходять широке застосування в
телекомунікаційних системах спеціального призначення завдяки високій
завадозахищеності. Технологія ШСС суттєво зменшує вплив електромагнітних
завад на цілісність сигналу, адже завада діє або в більш вузькій смузі частот
(вузькосмугова завада), або протягом більш короткого проміжку часу
(імпульсна завада). Унікальною властивістю систем, що використовують ШСС,
є здатність працювати нижче рівня шуму (під шумами).
Широкосмугові (шумоподібні) сигнали – це сигнали, база яких штучно
розширена, як правило, за рахунок розширення спектра, і займають смугу
частот значно більшу від необхідної для передачі інформації. Спектр ШСС є
суцільним і близьким до рівномірного, подібним до спектра шуму з обмеженою
смугою. Автокореляційна функція ШСС має один яскраво виражений пік,
тривалість якого визначається шириною спектра модулюючої розширювальної
псевдовипадкової М-послідовності.
Мета досліджень: отримати математичні співвідношення, які дозволяють
оцінити реальні значення завадостійкості ШСС, порівняти їх з потенційними та
на основі отриманих результатів зробити практичні висновки.
При достатньо сильних завадах помилка виникає під дією
наступних факторів:
викиду завади, що перевищує пороговий рівень;
подавлення інформаційного імпульсу завадою;
флуктуацією фронтів інформаційного імпульсу під дією невеликих завад в
інтервалах між великими викидами.
Перші два фактори виникають під дією відносно сильних завад і
породжують аномальні помилки, які призводять до зміни положення
інформаційного імпульсу більш ніж на
які не виходять за межі ±

tі
, де tі – тривалість імпульсу. Помилки,
2

tі
виникають за рахунок малих флуктуацій. Відносно
2

сильними завадами вважають завади такого рівня, коли за інтервал Т0
спостерігається порядка однієї аномальної помилки.
Аномальні завади призводять до складної залежності помилок від
параметрів сигналу. При цьому мають місце багатовимірні імовірнісні процеси,
як центровані так і нецентровані з ненулевим середнім (математичним
очікуванням). Дослідження відповідної літератури показує, що в цьому випадку
найбільш прийнятним є математичний апарат моментних функцій.
Більш загальними числовими характеристиками, ніж математичне
очікування та дисперсія, є моменти випадкової величини. Розрізняють початкові
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та центральні моменти. Приведемо результати аналізу завадостійкості при
достатньо сильних завадах для випадку, коли базу ШСС збільшено за рахунок
тривалості. Внаслідок ряду математичних перетворень було отримано
співвідношення для другого моменту помилки:
æ Dr 2ШСС
M 2 (D )2 = 3 × 10 -2 r ШСС Dg звич expçç è 8g звич

ær
ö 1é
÷÷ + ê1 - Фç ШСС
ç 2
ø 6 êë
è

D ö÷ ù
3
,
+
ú
2
2
g звич ÷ø úû p r ШСС D 2 g звич

де M 2 (D )2 – усереднений по усіх можливих значеннях другий момент помилки,
D – значення бази сигналу, Ф(х) – табульована функція інтегралу ймовірності,
r ШСС – узагальнене співвідношення сигнгал/завада для випадку обмеженого
динамічного діапазону сигналу (відносна енергетична ефективність), g звич –
питома швидкість передачі (частотна ефективність).
На рис. 1 представлені графіки залежності M 2 (D )2 від g звич при різних
значеннях rШСС і бази D: M 2 (D )2 = f (g звич ) . Аналіз кривих показує, що для
прийнятого шумоподібного сигналу є точка перегину у кожної кривої, що
свідчить про наявність оптимального значения g звич для кожної сукупності rШСС і
D. В області оптимальних значень g звич при шумоподібному сигналі (криві II і
III) другий момент помилки падає по мірі збільшення бази D.
В точках перегину значення помилки мають цілком прийнятну величину.
Звідси випливає наступний практичний висновок: використання ШСС з базою,
збільшеною за рахунок тривалості, забезпечує прийнятну завадостійкість
(результуючу помилку) при відношенні сигнал/шум < 1.
g звич
g звич

2

dr
2

dr

Рис. 1. Залежність M 2 (D )2 = f (g звич ) при

r ШСС = const і D = const

Видно, що для забезпечення однакової зі звичайними сигналами
завадостійкості, відношення сигнал/шум при застосуванні ШСС може бути
зменшено у порівнянні зі звичайними сигналами в
D разів, а пікова
потужність випромінювання – в D разів. Порогові характеристики
M 2 (D )2= f (g ШСС ) , наведені на рис. 1 підтверджують цей висновок.
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Янсонс Я.В. (ВІТІ НТУУ „КПІ”)
ОБҐРУНТУВАННЯ ЧИСЛА ГРУП ДИФЕРЕНЦІЮВАННЯ КАДРУ
КОДЕКІВ МОВИ
Для забезпечення високої якості відновлених на приймальній стороні
мовних сигналів існує безліч різних методів.
При використанні методу підвищення якості відновленого мовного сигналу
кодеків мови шляхом диференціювання захисту елементів сигналу одним з
головних є питання про кількість груп ділення основного кадру мови. Зниження
кількості градацій захисту призводить до зниження якості результуючого
потоку. Зайве підвищення числа областей диференціювання захисту елементів
спричиняє зростання складності реалізації на етапі захисту.
Вимоги щодо максимізації якості мовних сигналів і мінімізації
обчислювальної складності обумовлюють актуальну проблему вибору
раціональної кількості областей диференціювання захисту елементів параметрів
кадрів кодеків мови.
Шляхом використання раціональної кількості областей диференціювання
можна добитися підвищення якості без невиправданого підвищення
обчислювальної складності і об’ємів займаємої обчислювальної пам’яті.
Дані отримані в процесі досліджень показують, що при використанні двох
груп спостерігається підвищення якості мовного сигналу. Значення якості
мовного сигналу при використанні трьох груп має різний характер, як у бік
підвищення так і у бік зниження, щодо варіантів використання структур з
фіксованою кількістю груп рівних двом. Фіксована кількість груп рівна
чотирьом і п’яти призводить до зниження або ж до незначного підвищення
підсумкової якості відновленого мовного сигналу порівняно з нижчою кількістю
груп захисту, при рівних значеннях смуги пропускання каналу звязку. Дані
результати свідчать про неефективне використання доступної смуги
пропускання при зростанні кількості областей диференціювання захисту
елементів параметрів.
Використання обмеження в межах двох – трьох груп дозволяє набути
значень якості відновлених мовних сигналів вище, ніж при використанням іншої
кількості груп.
Підвищення кількості груп диференціювання захисту елементів, приводить
також до підвищення обчислювальної складності і об’ємів пам’яті проектованої
апаратури
зв’язку,
що
виділяється,
пропорційно
кількості
груп диференціювання.
Таким чином, у роботі обґрунтовано вибір кількості груп диференціювання
захисту елементів параметрів кадрів вихідних мовних сигналів кодерів мови.
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Дядик Д.Ф. (ВІТІ НТУУ „КПІ”)
КОМБІНОВАНИЙ МЕТОД СТИСКУ ЗОБРАЖЕНЬ БЕЗ ВТРАТ
ІНФОРМАЦІЇ НА ОСНОВІ КОНТЕКСТНОГО МОДЕЛЮВАННЯ
Стрімке зростання обсягів накопиченої та передаваємої інформації вимагає
підвищення можливостей телекомунікаційних систем по зберіганню та передачі
різноманітних видів інформації. Статичні зображення відносяться до найбільш
ємних видів інформації і вимагають високошвидкісних каналів для їх передачі,
та великих обсягів запам’ятовуючих пристроїв, для їх зберігання. Використання
методів стиску зображень може суттєво знизити витрати на передачу та
зберігання даних мультимедіа.
В рамках проведеної роботи вирішена актуальна задача розробки методів
перетворення, моделювання та кодування зображень без втрат інформації, з
метою підвищення ступеня стиску зображень. Для зменшення взаємної
кореляції між кольоровими компонентами зображень запропоновано метод
зміни кольорової моделі, що дозволяє зменшити ентропію складової яскравості
методу RCT та підвищити ступінь стиску даної складової. З метою зменшення
взаємної кореляції між елементами зображень застосовується метод
дискретного цілочислового вейвлет-перетоврення.
До
коефіцієнтів
вейвлет-перетоврення
застосовується
алгоритм
контекстного моделювання РРМ, з параметрами максимального порядку
контексту та частоти символу переходу, що визначені за допомогою
розроблених методів апріорно, відповідно для кожного класу зображень. В
якості алгоритму беззбиткового кодування застосовується алгоритм
арифметичного кодування, прототип QM-кодера. Також в рамках даної роботи
запропоновано аналітичний вираз, що дозволяє апріорно, на основі
статистичних характеристик стискаємих даних, визначити ступінь стиску для
методів, на основі алгоритму контекстного моделювання РРМ та
арифметичного кодування. Узагальнюючим результатом є створення
комбінованого методу стиску зображень без втрат даних, при відновленні. На
основі даного методу розроблено алгоритм та програмна реалізація стиску
зображень без втрат. Порівняння розробленого методу проводилось з методами
стиску зображень без втрат популярних форматів представлення зображень:
GIF, PNG, JPEG – LS, JPEG – 2000. В якості тестового пакету зображень
використовувалося 300 зображень формату BMP, розподілених на 7 класів,
відповідно до запропонованої в роботі класифікації зображень.
Розроблений
метод
забезпечує
підвищення
ступеня
стиску
повнокольорових та півтонових зображень на 15 – 17 % по відношенню до
методів стиску представлених форматів. Час стиску розробленого методу
перевищує алгоритм стиску JPEG-2000 на 27 – 29 %, обчислювальна складність
на 23 – 23 % більша.
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к.т.н. Стрюк О.Ю. (ВІТІ НТУУ „КПІ”)
Пономарьов І.М. (ВІТІ НТУУ „КПІ”)
КРОС – РІВНЕВА АРХІТЕКТУРА СТЕКУ ПРОТОКОЛІВ
ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ МЕРЕЖ
Крос – рівнева архітектура стеку протоколів інформаційно-комунікаційної
мережі, на відміну від традиційних багаторівневих ієрархічних архітектур (які
відображають модель OSI), передбачає наявність алгоритмів, протоколів, інших
елементів архітектури, які впроваджують можливість взаємодії між несусідніми
рівнями стеку протоколів.
Крос – рівнева взаємодія може бути реалізована одним із двох способів:
1. Сумісне використання інформації. Можливість обміну інформацією
отримують протоколи несусідніх рівнів стеку телекомунікаційних протоколів,
або створюються змінні, які доступні протоколам всіх рівнів.
2. Альтернативна архітектура. Розробка нових алгоритмів або
протоколів, які усувають недоліки традиційної архітектури шляхом часткової
або повної інтеграції функціональності суміжних рівнів.
Крос-рівнева архітектура здатна забезпечити підвищення ефективності
функціонування інформаційно – комунікаційних мереж будь якого типу, проте
особливої актуальності використання крос-рівневої взаємодії набуває для
безінфраструктурних
мобільних
радіомереж.
Особливостями
безінфраструктурних мобільних радіомереж, які обумовлюють доцільність
використання крос-рівневого підходу до проектування стеку протоколів, є:
1. Вузли мобільних радіомереж повинні керувати значним переліком
взаємопов’язаних експлуатаційних параметрів, зокрема, енергоспоживання,
мережні
параметри,
інформаційна
безпека.
Жорсткий
розподіл
функціональності рівнів і стандартизовані інтерфейси взаємодії не забезпечують
достатньої міжрівневої взаємодії для вирішення складної оптимізаційної задачі
керування вузлом.
2. Розподілення інформації про стан мережі між вузлами унеможливлює
використання централізованих алгоритмів (методів) керування мережею і
вимагає використання розподілених алгоритмів. Розподілені алгоритми можуть
використовувати крос – рівневий підхід для знаходження адекватної реакції на
зміни стану мережі.
3. Мобільність вузлів може викликати взаємопов’язані зміни параметрів
фізичного, канального, мережного і транспортного рівнів. Крос – рівневий
підхід може забезпечити підвищення можливостей вузла в управлінні ресурсами
в умовах мобільного середовища.
4. Бездротові канали мають відносно низьку якість. Надання протоколам
вищих рівнів інформації про стан бездротового каналу забезпечує кращу
адаптацію інформаційних потоків вузла до стану каналу.
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5. Вузли мобільних радіомереж мають обмежені ресурси, в першу чергу
енергетичні. Крос-рівневий підхід дозволяє впливати на енергозбереження на
декількох рівнях стеку протоколів з метою заощадливого використання
енергетичного ресурсу.
6. Крос-рівнева архітектура дозволяє використовувати для вирішення задач
протоколів вищих рівнів широкомовний характер радіоліній, можливості
сучасних антенних систем, методів формування і обробки сигналів.
Використання
крос-рівневої
архітектури
в
інформаційнотелекомунікаційних мережах, крім вказаних переваг, призводить до виникнення
ризиків основними з яких є:
1. Складність модернізації або оновлення складових крос-рівневої
архітектури мережі. Зміни на одному рівні викликатимуть необхідність змін на
всіх рівнях задіяних у крос-рівневій архітектурі.
2. Крос – рівнева
архітектура
підвищує
взаємний зв’язок
між
телекомунікаційними протоколами. У деяких випадках між протоколами
можуть бути такі взаємозалежності (маловпливові при традиційній архітектурі),
підсилення яких призводить до деградації характеристик мережі.
3. Деякі дослідники вважають, що крос – рівневий підхід до проектування
архітектури мережі забезпечує короткочасний виграш для окремих типів мереж
у специфічних галузях використання. Довготривалий виграш забезпечує лише
повна зміна архітектури мережі.
Зважаючи на вказані ризики, досягнення переваг, які забезпечує
використання крос-рівневого підходу, можливе за умови розробки
концептуальної архітектури, яка забезпечує модульність і максимально можливе
врахування системних вимог до інформаційно-телекомунікаційної мережі.
Основними
напрямками
вирішення
сформульованої
задачі
можуть бути:
1. Створення уніфікованої крос-рівневої архітектури, яка передбачає
широкий набір інтерфейсів забезпечення міжрівневої взаємодії.
2. Включення до крос-рівневої архітектури можливостей міжвузлової кросрівневої взаємодії з метою забезпечення децентралізованого керування
мережею і забезпечення заданих параметрів якості обслуговування абонентів в
межах мережі.
3. Забезпечення гнучкої настройки складових крос-рівневої архітектури з
метою задоволення вимог різних видів програмного забезпечення та умов
використання мережі.
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к.т.н. Субач І.Ю. (ВІТІ НТУУ „КПІ”)
Міщенко В.О. (ВІТІ НТУУ „КПІ”)
ПІДХІД ДО ВИРІШЕННЯ ЗАДАЧ МОНІТОРИНГУ
ІНФОРМАЦІЙНИХ МЕРЕЖ
Сучасний етап розвитку галузі надання інформаційних послуг все частіше
характеризується переходом до поняття „інформаційна мережа”, який
обумовлений все більшою інтеграцією транспортних сервісів та інформаційних
служб. Інформаційна мережа – мережа, яка утворюється шляхом об’єднання у
ієрархічній структурі інформаційних вузлів, активного та пасивного мережевого
обладнання, відповідних програмних засобів та призначена для реалізації
інформаційних процесів, що відбуваються в органах управління.
Функціонування інформаційної мережі спеціального призначення (ІМСП)
висуває дещо підвищені вимоги до вирішення особою що приймає рішення
(ОПР) задач оперативного управління ІМСП. Це обумовлено низкою
особливостей застосування ІМСП, серед яких можливо відмітити наступні:
1. Встановлення зв’язку згідно схеми-наказу, оперативних розпоряджень та
ін. з урахуванням поточного стану ІМСП.
2. Збір, аналіз інформації про стан ІМСП (поточний, за часовими
інтервалами) з метою прогнозування навантаження на інформаційних напрямках
та прийняття відповідних рішень (ПР).
3. Оцінка працездатності основного вузлового обладнання, кінцевого та
лінійного обладнання привілейованих абонентів.
4. Оцінка якості надання інформаційних послуг виходячи з стану ІМСП.
5. Збір та аналіз інформації щодо функціонування підсистем
(телекомунікаційна підсистема, інформаційно-довідкова підсистема, пошукова
підсистема, система електронного документообігу, геоінформаційна підсистема,
довідкова підсистема тощо).
6. Оперативне реконфігурування ІМСП виходячи з її поточного стану і
існуючого навантаження.
7. Забезпечення реалізації інформаційних послуг підвищеної якості
(відеоконференцзв’язок).
Виходячи з викладеного, вважається, що основні задачі, які потребують
удосконалення в роботі ОПР такі: збір, аналіз інформації про стан ІМСП
(поточний, за часовими інтервалами) з метою прогнозування навантаження на
інформаційних напрямках та прийняття відповідних рішень; збір та аналіз
інформації щодо функціонування підсистем (телекомунікаційна підсистема,
інформаційно-довідкова
підсистема,
пошукова
підсистема,
система
електронного документообігу, геоінформаційна підсистема, довідкова
підсистема тощо).
Вирішення зазначених задач, на нашу думку, є найбільш важливим та
потребує ретельного розгляду і вдосконалення, що відповідно робить
актуальним подальші наукові досліджень у цьому напрямі.
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к.т.н. Субач І.Ю. (ВІТІ НТУУ „КПІ”)
Руденок О.А. (ВІТІ НТУУ „КПІ”)
НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
АВТОМАТИЗОВАНИХ ІНФОРМАЦІЙНО-ПОШУКОВИХ СИСТЕМ
На даний момент динаміка зростання об’ємів інформаційних ресурсів в
інформаційних мережах настільки велика, що методи рішення задачі
забезпечення навігації в цих ресурсах здаються далеко не очевидними.
Найбільш вагомим прикладом цього є глобальна мережа Інтернет. За
заявою аналітичної компанії Cyveillance (www.cyveillance.com), темпи зростання
мережі складають 7 мільйонів нових сторінок у день. Дана проблема загрожує
не тільки
Інтернет але й інформаційним мережам меншого масштабу,
наприклад, корпоративним тільки з меншою швидкістю назрівання.
Основною ідеєю у вирішенні цієї задачі є – удосконалення процесу
автоматизованого інформаційного пошуку.
Широкий
діапазон
добре
відомих
інструментальних
засобів
інформаційного пошуку (Google, Yahoo, AltaVista, Yandex) був використаний для
інформаційної навігації в мережі Інтернет, проте не всі вони можуть бути
адаптованими для внутрішніх потреб організації.
Масштаби неструктурованих даних у мережі Інтернет показують, що
існуючі методи пошуку інформації не в повній мірі задовольняють інформаційні
потреби користувачів.
Результати опитування проведеного пошуковою системою Yandex
показують, що на питання – „Чи вдається Вам знайти потрібну інформацію в
Інтернет ?” користувачі відповідають: завжди – 9,91 %; часто – 73,58 %; рідко –
14,98 %; ніколи – 1,53 %. Очевидно, що ефективність існуючих пошукових
систем є далеко не ідеальною.
Однією з основних причин низької ефективності знаходження інформації,
яка є релевантною запиту, є мала довжина пошукових запитів користувача – 2–3
слова. Природно, побудувати якісну релевантну вибірку з мільярда документів
за таким „зліпком інформації” є вкрай важко. Кількість документів, які
повертають сучасні пошукові системи у відповідь на запит користувача є
великою і, відповідно, на перегляд кожного, потрібно багато часу.
Одним із перспективних напрямків удосконалення роботи пошукових
систем є автоматичне виявлення груп семантично подібних документів
(кластерізація), що повертаються користувачу пошуковою системою у відповідь
на його запит. Групи (кластери) документів формуються на основі попарної
схожості їх описів, які, у свою чергу, не є заздалегідь заданими. Кластерізація
результатів пошуку дозволяє користувачу зменшити час знаходження
релевантних запиту документів.
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к.т.н. Субач І.Ю. (ВІТІ НТУУ „КПІ”)
к.т.н. Самойлов І.В. ( ВІТІ НТУУ „КПІ”)
Атамась Ю.А. (ВІТІ НТУУ „КПІ”)
ПРОБЛЕМИ ТЕХНІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ
МЕРЕЖ СПЕЦПРИЗНАЧЕННЯ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ
Телекомунікаційні мережі спеціального призначення (далі – ТКМ), що
розгортаються в органах військового управління, передбачають наявність
складних різнорідних мереж передачі даних, мереж збору і обробки
технологічної
та
іншої
інформації,
телефонних
систем,
систем
відеоконференцзв’язку і таке інше. Основна мета технічного діагностування
ТКМ полягає у створенні ефективних процесів діагнозу технічного стану цих
складних об’єктів. Крім того, за результатами діагнозу приймаються і
запроваджуються певні рішення щодо подальшого використання цих об’єктів.
Ураховуючи різнорідність обладнання, на якому будуються зазначені
мережі та відсутність з боку виробників єдиного підходу до побудови
зазначеного обладнання, виникає проблема щодо визначення технічного стану
мережі в цілому та/або проведення повного діагностування обладнання мережі.
Існуючі методи побудови алгоритмів діагностування об’єкту передбачають
наявність формального опису об’єктa, його параметрів та поведінки у
справному та несправному станах. З особливостей побудови ТКМ можна
визначити такі специфічні риси цих мереж як об’єктів діагностування: постійне
оновлення
модельних
рядів
комп’ютерного,
периферійного
та
телекомунікаційного обладнання, специфіка діагностичного обладнання для
кожного виробника або групи виробників, високу вартість спеціалізованого
діагностичного обладнання та програм, неоднозначність діагностичної
інформації, відсутність точних кількісних даних.
Зазначені особливості не дозволяють у повній мірі використовувати існуючі
методи діагностування. З метою вирішення зазначеної проблеми пропонується
звернутися до методів та засобів штучного інтелекту, які дозволяють
використовувати доступну лінгвістичну інформацію, що відображає розуміння
експертом причинно-наслідкових зв’язків.
Одним з перспективних шляхів формалізації експертної інформації при
моделюванні причинно-наслідкових зв’язків у задачах діагностики ТКМ є
теорія нечітких множин.
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к.т.н. Субач І.Ю. (ВІТІ НТУУ „КПІ”)
Сімончук О.В. (ВІТІ НТУУ „КПІ”)
ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ ФОРМУВАННЯ АСОЦІАТИВНИХ
ПРАВИЛ ДЛЯ МОНІТОРИНГУ ДАНИХ СИСТЕМИ
БЕЗПЕКИ ІНФОРМАЦІЇ
У вік розвитку інформаційних технологій постала гостра проблема щодо
захисту комп’ютерних систем та мереж від атак зловмисників. На доповнення
до технологій, таких як аутентифікація користувачів та криптографічний захист
інформації, які реалізовані в операційних системах, використовуються системи
виявлення вторгнень, як ще одна перешкода на шляху зловмисників.
Технології виявлення вторгнень можна поділити на дві категорії: виявлення
аномалій та виявлення зловмисної діяльності користувачів. Системи виявлення
аномалій [1], наприклад, IDES, класифікують події в мережі, що не співпадають
з профілем нормальної поведінки користувачів як аномальні, тобто можливе
вторгнення. Системи виявлення зловмисної діяльності користувачів [2],
наприклад, IDIOT, STAT, використовують шаблони добре відомих атак для
однозначної
ідентифікації
відомих
видів
вторгнень,
шаблонів, сигнатур.
Наведені системи виявлення вторгнень не можуть виявляти невідомі види
атак. Всі вони передбачають застосування методів, що пов’язані з
використанням статичних шаблонів відомих вторгнень: для виявлення нового
виду вторгнення потрібно проінформувати систему про невідомий вид атаки –
занести новий шаблон до її внутрішньої бази даних. Це є основним недоліком
цих систем тому, що постійне втручання людини в процес виявлення вторгнень
не дає бажаної ефективності роботи системи.
Вирішення даної проблеми полягає у використанні інтелектуальних
технологій, зокрема, методів та засобів інтелектуального аналізу даних. Одним з
таких методів є метод формування асоціативних правил.
Використання даного методу дає можливість фахівцям з безпеки
інформаційних технологій аналізувати процеси функціонування комп’ютерних
систем, виявляти приховані семантичні залежності у даних, отримувати моделі,
що дозволяють оцінювати та прогнозувати спроби можливих атак та
несанкціонованого підключення з метою їх запобігання і, таким чином,
підвищити рівень захищеності комп’ютерної системи в цілому.
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Таран О.О. (ВІТІ НТУУ ,,КПІ”)
к.т.н. Бреус О.В. (ВІТІ НТУУ ,,КПІ”)
МЕТОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОБСЛУГОВУВАННЯ В
МУЛЬТИСЕРВІСНИХ МЕРЕЖАХ
На сьогодні побудова мультисервісних мереж з інтеграцією різноманітних
послуг є одним з найбільш перспективних напрямків розвитку
корпоративних мереж.
Системи корпоративного зв’язку – стали основним інструментом будь-якої
компанії. Особливим попитом у великих компаніях користуються
мультисервісні системи, що поєднують в собі набір функцій для ефективних
переговорів та обміну різноманітною інформацією зі співробітниками,
клієнтами та партнерами.
Користувачі таких систем зацікавлені отримувати надійний та якісний
зв’язок. Тому питання про якість обслуговування таких систем
одне з найважливіших.
Основна задача мультисервісної мережі полягає в забезпеченні
співіснування та взаємодії різнорідних комунікаційних підсистем в єдиному
транспортному середовищі.
Наявність в мультисервісній мережі навантаження різного типу пояснює
необхідність диференційованого обслуговування для забезпечення якості
обслуговування (Quality of Service).
Черги є невід’ємним атрибутом мереж з комутацією пакетів. Принцип
роботи таких мереж передбачає наявність буферу на вхідних та вихідних
інтерфейсах комутаторів пакетів.
Буферизація пакетів під час перевантажень є основним механізмом
підтримки та згладжування пульсуючого навантаження, що забезпечує високу
продуктивність мереж такого типу.
З іншого боку, черги означають невизначену затримку при передачі пакетів
через мережу, що є головним джерелом проблем для чутливого до затримок
мультимедійного навантаження.
Для забезпечення гарантованої якості обслуговування для чутливого до
затримок та еластичного (допускаючого затримки, але чутливого до втрати
пакетів) навантаження використовуються механізми управління чергами та
резервування ресурсів.
Система забезпечення QoS, що базується на резервуванні ресурсів,
складається з підсистем декількох типів: механізми обслуговування черг;
протокол резервування ресурсів; механізми кондиціонування навантаження.
Механізми обслуговування черг, такі як алгоритм FIFO (First In First Out),
пріоритетне обслуговування, зважені черги та комбінований алгоритм
зваженого справедливого обслуговування, використовуються в періоди
тимчасових перевантажень.
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При чому, частіше використовуються комбінації пріоритетної черги з
чергами із зваженим обслуговуванням.
Протокол резервування ресурсів є аналогом протоколів встановлення
з’єднання в мережах з комутацією каналів і потрібний для автоматизації
процедури резервування на всьому шляху проходження деякого потоку, що
дозволяє автоматично виділяти необхідні ресурси для „наскрізного” потоку.
Також до методів забезпечення QoS відносяться методи управління
маршрутами передачі даних, що дозволяє забезпечити збалансоване
завантаження всіх ресурсів мережі та за рахунок цього виключити переповнення
черг.
Вихідними даними для цих методів є характеристики мережі (топологія,
продуктивність її комутаторів та ліній зв’язку) та відомості про наявне
навантаження мережі.
Питання якості обслуговування – одне з найактуальніших при наданні
будь-яких послуг зв’язку, тому новітні технології, що спрямовані на
відповідність систем зв’язку сучасним вимогам споживачів послуг, стають
предметом детального вивчення і вдосконалення.
Методи забезпечення QoS займають важливе місце в арсеналі технологій
мережі з комутацією пакетів, без якої неможлива робота мультисервісної
мережі. Ці методи оперують параметрами, що характеризують швидкість
передачі даних, затримку пакетів та їх втрату.
В методах забезпечення QoS використовуються різноманітні механізми,
направлені на зменшення негативного впливу перебування пакетів у чергах із
одночасним зберіганням позитивної ролі черг.
Більшість з них враховує та використовує в своїй роботі факт наявності в
мережі навантаження різного типу.
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к.т.н. Тиртишніков О.І. (ВІТІ НТУУ „КПІ”)
Корж Ю.М. (ВІТІ НТУУ „КПІ”)
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ЦИФРОВИХ ФІЛЬТРІВ ПЕРЕДБАЧЕННЯ З
СИМЕТРИЧНОЮ ІМПУЛЬСНОЮ ХАРАКТЕРИСТИКОЮ В УМОВАХ
НЕСТАЦІОНАРНИХ ВИПАДКОВИХ ПРОЦЕСІВ
Задача оцінювання параметрів корельованого випадкового процесу
вирішується за допомогою цифрових фільтрів передбачення, які,
використовуючи статистичний зв’язок відліків, дозволяють за допомогою
вагового підсумовування отримати з необхідною точністю оцінку параметра,
який вимагається.
Такі фільтри можуть використовуватися для виділення корисного сигналу з
адитивної суміші з завадою, якщо із-за апріорної невизначеності параметрів
сигналу оптимальна обробка неможлива. Основний покажчик якості фільтра
передбачення – середньоквадратична помилка передбачення σе.
Потенційна точність оцінки комплексної амплітуди стаціонарного
випадкового процесу залежить від ступеню статистичного взаємозв’язку
відліків,
дисперсії
випадкового
процесу,
порядку
і
структури
фільтра передбачення.
В роботі проведена порівняльна оцінка ефективності нерекурсивних
фільтрів передбачення з несиметричною і симетричною імпульсною
характеристикою в умовах стаціонарних і нестаціонарних (зміна дисперсії)
випадкових процесів. Отримані вирази для розрахунку елементів, нормованої по
дисперсії власних шумів коваріаційної матриці завад і проведено імітаційне
моделювання, де квадратурні компоненти корельованих відліків формувалися
як випадковий дискретний процес ковзающего середнього. Так як
нестаціонарний процес не має властивості ергодичності, то для отримання
точних значень коваріацій здійснювалася статистична обробка по реалізаціям
випадкового процесу.
Порівняльний аналіз σе фільтрів передбачення з симетричною та
несиметричною структурою показав, що перші мають більшу ефективність з
виграшем до 5 дБ.
Приріст ефективності фільтра передбачення стає зневажливо малим,
починаючи з порядку фільтра більше 7 ÷ 9 практично у всьому діапазоні
досліджених дисперсії і ширини спектра випадкового процесу.
Розрахунок σе при статистичній обробці реалізацій нестаціонарного
випадкового процесу показав, що фільтр з симетричною структурою практично
не знижує точність оцінювання при різному характері зміни дисперсії.
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Ткаченко А.Л. (ВІТІ НТУУ „КПІ”)
СИСТЕМИ АВТОМАТИЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПОТУЖНОСТІ
ПЕРЕДАВАЧА З ПІД-РЕГУЛЯТОРОМ В КАНАЛІ РАДІОУПРАВЛІННЯ
Раніше розглядалися системи автоматичного регулювання потужності
передавача (АРПП) з ПІД-регулятором в прямому каналі (каналі передачі
даних) радіозв’язку. В даному матеріалі розглядаються системи АРПП з ПІДрегулятором в зворотному каналі радіоуправління. Включення регулятора в
каналі радіоуправління особливо цілеспрямовано для систем мобільного
зв’язку, де основні регулювання здійснюються в зворотному каналі радіозв’язку
на мобільній станції.
Розглянуто математичну модель системи АРПП з ПІД-регулятором в
зворотному каналі радіоуправління, складену за допомогою інтерактивної
системи MATLAB, в прямому каналі якої атенюатор перестроюється за
допомогою двигуна, у якій має місце вплив мультиплікативних збуджуючих
сигналів (перший випадок) в прямому і зворотному радіоканалі та математичну
модель системи АРПП з ПІД-регулятором в зворотному каналі радіоуправління
у якій має місце вплив адитивних збуджуючих сигналів (другий випадок) в
прямому та зворотному радіоканалі.
Особливістю систем, представлених в даному матеріалі, є наявність
допоміжного підсилювача в прямому каналі, коефіцієнт підсилення якого
потрібно обирати при настроюванні системи. Тривалість перехідних процесів
при ступінчатих періодичних замираннях сигналу складає не більше 0,56 с у
першому випадку та 0,5 с у другому випадку. Максимальна динамічна помилка
при синусоїдальних завмираннях сигналу не перебільшує 0,49 % у першому
випадку та не перебільшує 0,3 % напруги установки, прийняту за одиницю, у
другому випадку.
Також розглянуто математичні моделі системи АРПП з ПІД-регулятором в
зворотному каналі радіоуправління, в прямому каналі яких атенюатор
перестроюється безпосередньо сигналом управління, у якій має місце вплив
мультиплікативних збуджуючих сигналів (перший випадок) в прямому та
зворотному радіоканалі та адитивних збуджуючих сигналів (другий випадок) в
прямому та зворотному радіоканалі. Тривалість перехідних процесів при
ступінчатих періодичних замираннях сигналу складає не більше 0,4 с у
першому випадку та 0,4 с у другому випадку. Максимальна динамічна помилка
при синусоїдальних завмираннях сигналу не перебільшує 0,28 % у першому
випадку та не перебільшує 0,16 % напруги установки, прийняту за одиницю, у
другому випадку.
Результати дослідження математичних моделей систем АРПП з ПІДрегулятором в каналі радіоуправління показують, що використання таких
систем дозволяє забезпечувати досить високу якість адаптивних
каналів радіозв’язку.
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Токарєв А.В. (ВІТІ НТУУ „КПІ”)
ОЦІНКА ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ
БЕЗДРОТОВИХ ТЕХНОЛОГІЧНИХ РІШЕНЬ
Як і мережі, засновані на використанні проводів або оптичних волокон,
бездротові мережі використовуються як засоби передачі інформації, а також для
забезпечення взаємодії між користувачами, серверами та базами даних. Зараз
багато виробників інтегрують плати інтерфейсу мережі (network interface card,
NIC), так звані мережні адаптери, і антени в комп'ютерні пристрої. Це робить
бездротові пристрої мобільними й зручними в застосуванні.
Wi-Fi – це абревіатура від Wireless Fidelity (дослівно "бездротова точність").
Таку назву одержав стандарт бездротової передачі даних по радіоканалах IEEE
802.11b. Для передачі даних Wi-Fi використовує частоту 2,4 Ггц. Не секрет, що
багато компаній експериментували із цим протоколом, намагаючись збільшити
швидкість передачі даних в Wi-Fi мережах, однак як стандарти на сьогоднішній
день прийняті лише 802.11a, 802.11b і 802.11g зі швидкостями 54 Мбіт/с, 11
Мбіт/с і 54 Мбіт/с.
До прийнятих стандартів орієнтованих на персональні радіомережі (WPAN),
відноситься Bluetooth (IEEE 802.15), що володіє скромною пропускною здатністю
й радіусом дії (для специфікації 1.2 максимальна швидкість передачі інформації не
перевищує 721 Кбіт/с). Wireless USB представляє собою надбудову над
технологією широкополосного зв'язку (максимальна пропускна здатність – 480
Кбіт/с). Група стандартів Wi-Fi (IEEE 802.11a/b/g) призначена для створення
локальних широкополосних бездротових мереж (WLAN).
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access (міжнародна
взаємодія для мікрохвильового доступу). На відміну від Wi-Fi група стандартів
WiMAX (IEEE 802.16) використовує більш широкий діапазон частот і канал, у
результаті швидкість передачі даних може досягати 134 Мбіт/с. Крім того,
WiMAX характеризується далекобійністю - відстань між пристроями може
становити 50 км – причому немає необхідності розташовувати їх у зоні
прямої видимості.
CDMA - Code Division Multiplie Access (Множинний доступ з кодовим
разподілом). Розрізняють CDMA та WCDMA, які працюють в діапазоні частот
400-1900 мГц, що становить досить не високу швидкість передачі даних, на
відміну від розглянутих вище технологій, до 2.4 Мб/с.
Оцінюючи наведені бездротові технології можна зробити висновок, що деякі
технології, такі як Wi-Fi і WiMAX, мають перспективи використання та розвитку
вже сьогодні, завдяки значній пропускній здатності, радіусу дії та швидкості
передачі інформації. СDMA вже досить активно використовується в цивільних
телекомунікаційних мережах.
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Уманець Я.Л. (ВІТІ НТУУ „КПІ”)
МЕТОДИ ВИМІРУ ПАРАМЕТРІВ
ВОЛОКОННО-ОПТИЧНИХ КАБЕЛІВ
У загальному випадку весь спектр вимірів у волоконно-оптичних системах
передачі можна розділити на два типи: це системні й експлуатаційні виміри.
Перші полягають, наприклад, визначення цілісності волокна за допомогою
оптичного рефлектометра, а другий – визначення функціонування системи з
позиції параметрів передач, прикладами якого є виміри втрат, вимір дисперсії й
вимір ширини лінії лазера. Для забезпечення працездатності й відповідності
проектним параметрам волоконно-оптичних систем передачі (ВОСП) необхідно
проводити множину як системних, так і експлуатаційних виміру.
Виміри параметрів оптичного волокна, в залежності від типу волокна,
включають виміри затухання, міжмодової і хроматичної дисперсії, цифрової
апертури, діаметра серцевини, довжини хвилі відсічки і розмірів модової
плями [1].
Виміри параметрів джерел випромінювання визначаються типом джерела і
включають виміри вихідної потужності, центральної довжини хвилі, кількість
мод ширини спектра випромінювання, смуги частот модуляції оптичного
імпульсу, ширини променя поля Гауса, розміри джерела і поля віддаленої зони.
Виміри й тестування розглядаються як основні компоненти контролю з
підрозділом їх на рахунок і аналіз протоколу, відповідно. Сформульовані задачі
контролю й одержання аналітичні вираження для вихідних функцій виміру,
тестування й аналізу протоколу дозволяють розглядати ці процедури з єдиних
позицій і дати досить повну класифікацію контролю, а також класифікацію
видів виміру волконної оптики й систематизувати їхні основні задачі.
Від характеристик методу вимірювання залежить скільки часу витрачається
на проведення вимірювання, точність вимірювання (допустима похибка),
працезатрати та економічні показники. Таким чином від вибору методу
вимірювання параметрів волоконно-оптичних кабелів залежить наскільки
ефективно буде працювати вся телекомунікаційна мережа в цілому.
ЛІТЕРАТУРА
1. Іванов А.Б. Волоконна оптика: компоненти, системи передачі, виміри.
– М.: Сайрус систем, 1999. – 671 с.
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к.т.н. Харибін О.В. (ВІТІ НТУУ „КПІ”)
Похил В.С. (ВІТІ НТУУ „КПІ”)
МОДЕЛІ ВПЛИВУ ЕКСТРЕМАЛЬНИХ ФАКТОРІВ НА
ЖИВУЧІСТЬ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНУ БЕЗПЕКУ ЕЛЕМЕНТІВ
РОЗПОДІЛЕНИХ ІНФОРМАЦІЙНО-УПРАВЛЯЮЧИХ СИСТЕМ
Розподілені інформаційно-управляючі системи (РІУС) критичного
застосування функціонують в умовах можливого впливу природних та
техногенних факторів різного роду тому виникає необхідність створення
методологічного апарату забезпечення живучості та функціональної безпеки
(ФБ). В зв’язку з цим задачею дослідження являється розробка моделей впливу
екстремальних факторів на працездатність РІУС, їх функціонально-автономних
підсистем та елементів (центрів обробки даних, центрів комутації та
маршрутизації, ліній передачі інформації, виконуючих механізмів і
інформаційних датчиків) і методів оцінювання живучості та ФБ.
В основу методології дослідження були покладені принципи системного
аналізу, теоретико-множинні описів, математичного моделювання, методу
теорії графів, математичної статистики та імітаційного моделювання, а також
математичний апарат теорії ймовірностей і комбінаторики. Для підвищення
точності і адекватності методів оцінювання живучості та повноти
функціональних можливостей РІУС в цілому, а також аналізу ФБ управляючого
об’єкта використовувались принципи функціонально-компонентного аналізу.
Комплекс моделей впливу екстремальних факторів на живучість і ФБ
окремих підсистем і елементів РІУС критичного застосування складається з
наступних моделей:
модель впливів на працездатність центрів обробки даних та центрів
комутації та маршрутизації РІУС, в основі якої лежить комплексування підходів
до описання процесів їх функціонування у вигляді стохастичного
континуального представлення роботи системи, яка підлягає відновленню і на
відміну від існуючих враховує впливи навмисних інформаційних атак;
модель впливів на працездатність волоконно-оптичних ліній передачі
інформації, яка враховує конструктивні та експлуатаційні особливості реальних
магістральних волоконно-оптичних кабелів;
модель ФБ управляючого об’єкта в залежності від живучості та
функціональних можливостей РІУС в екстремальних умовах експлуатації, яка
враховує функціональні взаємозв’язки окремих елементів і підсистем.
Дані моделі в порівнянні з раніше відомими дозволяють підвищити
адекватність і повноту врахування негативних факторів, властивих
екстремальним умовам експлуатації, при оцінці живучості й ФБ РІУС
управляючих об’єктів, а також здійснювати прогнозування змін відповідних
їм показників.
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к.т.н. Хижняк В.В. (ВНУ ГШ ЗСУ)
РІШЕННЯ ЗАДАЧІ ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ
МЕТРОЛОГІЧНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ ВИПРОБУВАНЬ СКЛАДНИХ
ТЕХНІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ
Незважаючи на різне призначення і конструктивні особливості засобів
випробувань, склався загальний організаційно-методичний підхід до їхнього
метрологічного забезпечення. Оскільки основними показниками призначення для
засобів випробувань є точносні характеристики, то основу метрологічного
забезпечення складають періодична атестація випробувального обладнання і
повірка засобів вимірювань. Ефективність атестаційних і повірочних робіт
визначається необхідним рівнем точності оцінки параметрів засобів випробувань
при мінімальних витратах.
Безпосередня залежність показників точності засобів випробувань від якості
атестаційних робіт, що визначається переліком параметрів, які вимірюються,
кількістю вимірювань і похибкою засобів вимірювань, дозволяє перейти від
загальних принципів метрологічного забезпечення складних систем до принципів,
що відбивають специфічні особливості засобів випробувань. До таких принципів
належать принцип економічної ефективності витрат на метрологічне забезпечення
засобів випробувань, принцип керованості вимірюваннями при проведенні
атестацій і повірок, а також принцип спостереження динамічного процесу зміни
параметрів стану засобів випробувань. Динаміку і стохастичний характер
технічного стану засобів випробувань і вимірювальних процесів при атестаційних
роботах варто враховувати представленням моделей стану і вимірювань параметрів
засобів випробувань у вигляді векторних різницевих рівнянь першого порядку. У
цьому випадку є можливість синтезу оптимального алгоритму фільтрації, що
дозволяє одержувати ефективні оцінки стану засобів випробувань з урахуванням
передісторії зміни стану, переліку величин, які вимірюються і похибок засобів
вимірювань, що застосовуються.
У зв’язку з тим, що властивість стійкості оцінок алгоритмів оптимальної
фільтрації реалізується за умови повного спостереження, модель вимірювань
враховує ступінь повноти спостереження. Варіюючи переліком величин, які
вимірюються, при різних похибках вимірювань, можна впливати на точність оцінок
стану засобів випробувань. Задача оптимального управління метрологічним
забезпеченням засобів випробувань вирішується як задача визначення переліку
величин, які вимірюються, обсягу і періодичності вимірювань, похибок засобів
вимірювань, що використовуються при проведенні атестаційних і повірочних робіт.
У загальному випадку це задача цілочисельного програмування. Оскільки засоби,
що застосовуються і періодичність вимірювань обмежені існуючими
організаційними і технічними можливостями, то зазначені фактори доцільно
враховувати в рамках реалізації схеми спрямованого перебору. Для кожного з
обраних варіантів здійснюється векторна оптимізація обсягу вимірювань, що може
характеризуватися переліком величин, які вимірюються, кількістю чи розподілом
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вимірювальних точок. Критерієм оптимальності рішення є мінімум витрат на
метрологічне забезпечення, пов’язаних з витратами на вимірювання і похибками
результатів випробувань, отриманих за допомогою атестованого обладнання.
Серед методів оптимізації процесу метрологічного забезпечення засобів
випробувань кращим є дискретний аналог принципу максимуму Понтрягіна, що
забезпечує як необхідні, так і достатні умови оптимальності. У цьому випадку
задача оптимального управління формулюється в такий спосіб. Для того, щоб в
задачі з закріпленим лівим кінцем траєкторії зміни точносних характеристик
засобів випробувань, фіксованим часом і вільним правим кінцем траєкторії
управління вимірюваннями було оптимальним, необхідно, щоб у будь-який момент
часу функція Гамільтона досягала максимуму. Урахування вимог цілочисельності
рішення й інших додаткових умов реалізується методом послідовних наближень.
Розгляд на описовому рівні вимірювальних задач, що становлять основний зміст
метрологічного забезпечення, показує, що синтез загальної математичної моделі
метрологічного забезпечення випробувань складних об’єктів можливий на основі
розгляду об’єкта випробувань і похибки оцінки його параметрів у якості
центральних елементів моделі. У цьому випадку показники точності вимірювань та
номенклатура величин, що вимірюються пов’язані між собою моделлю стану
об’єкта. Управління вимірюваннями по похибці, обсягу і періодичності може
здійснюватися на основі даних про похибки результатів випробувань. Математична
модель метрологічного забезпечення випробувань складних технічних об’єктів
повинна відображати динамічний характер реальних вимірювальних операцій, що
виконуються під час випробувань. З цією метою стан об’єкта випробувань,
вимірювальні процеси повинні описуватися системою стохастичних рекурентних
рівнянь, у яких оператори перетворення формують внутрішню структуру взаємодії
випробувальних і вимірювальних операцій. Розгляд елементів системи
метрологічного забезпечення в рамках одного класу динамічних об’єктів дає змогу
синтезувати і досліджувати рекурентні алгоритми оцінювання параметрів об’єкта
випробувань з урахуванням показників точності й об’єму вимірювань.
Модель метрологічного забезпечення випробувань складних технічних
об’єктів у вигляді системи управління похибкою, обсягом і періодичністю
вимірювань параметрів об’єкта, випробувальних впливів і зовнішніх умов
комплексно відображає вплив якості вимірювань на ефективність випробувань. У
якості цільової функції відповідного оптимального регулятора доцільно вибрати
адитивну функцію втрат від неточних результатів випробувань, від витрат на
проведення вимірювань, на придбання й обслуговування вимірювальних
комплексів, систем і приладів. Модель може бути деталізована чи спрощена
залежно від задач досліджень. У рамках сформованого порядку проведення робіт зі
створення складних об’єктів застосування розробленої моделі може виявитися
найбільш корисним на ранній стадії проектування, коли необхідно оцінити витрати
на всіх етапах життєвого циклу об’єкта, включаючи випробування, і відповідним
чином розподілити наявні ресурси.
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Хилевич С.С. (ВІТІ НТУУ „КПІ”)
МЕТОДИКА ЗБІРУ ВХІДНИХ ДАНИХ ДЛЯ РОЗРОБКИ СИСТЕМИ
МОНІТОРИНГУ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОЇ МЕРЕЖІ
На даний час задача проведення моніторингу або тестування проводиться
для окремих напрямків і зі специфічними задачами. Масштаби розвитку
телекомунікаційних систем в країні роблять актуальними проведення заходів
довготермінового моніторингу.
Довготерміновій моніторинг телекомунікаційних мереж проводиться з
наступною метою: аналіз продуктивності телекомунікаційних мереж,
відстеження навантаження напрямків зв’язку та дотримання регуляторних
нормативів, прогнозування деградації якості сервісу кінцевих споживачів,
відстеження „вузьких місць ” у телекомунікаційний мережі.
Практичне вирішення цих задач не задає складнощів у випадку обстеження
одного вузла, на якому присутній один тип обладнання. Але тенденція розвитку
мереж зв’язку передбачає розгалужену архітектуру обладнання різного типу і
різного виробника. Розробка рішення по установленню системи моніторингу
проводиться з метою оптимізації бюджетно-кошторисних витрат при
збереженні обсягу задач та кількості обладнання яке має бути підключено до
системи моніторингу.
Методика складеться з чотирьох розділів і включає в себе:
1. Загальну інформацію – тип оператора, географічне розташування , статус
розвитку мережі, технології, що використовуються та мають бути використані.
Детермінація центрального вузлу мережі проводиться з метою визначення
можливості побудови мережевого запису-виклику (and-to-and correlation call).
2. Очікуване навантаження – передбачає статистичний аналіз абонентських
терміналів за типом з’єднання, прогрес розвитку, а також збір даних різного
терміну часу найбільшого навантаження (ЧНН) для розрахунку співвідношення
діючих-підключених абонентів. Для визначення розподілу навантаження по
напрямкам, а також типам сервісу, використовується статистика системи
управління на первинному рівні: біти та фрейми.
3. Розрахунок структури даних – проводитися з метою розробки вимог до
центрального серверу системи на базі первинної структури даних запису
виклику (CДЗ). Залежно від напрямку задач моніторингу проводитися відбір
критичних полів запису СДЗ та структура агрегації загальних даних у таблиці.
Додатково мають бути вирішені терміни збереження як первинних записів
сигнальної інформації так і агрегованих даних.
4. Розподілення загрузки по майданчикам – це ключовий розділ, в якому
мають бути визначенні специфікація фізичних з’єднань та кількість логічних
інтерфейсів у кожному пункті моніторингу. Ці данні мають бути співвідносними
за розподілом трафіку, а також у загальній кількості відповідати розрахункам
центрального серверу.
Використання цієї методики дозволяє розробити вхідні данні для
проектування, сформулювати технічні критерії для оформлення тендерної
документації, а також визначити „вузькі місця” навіть при первинному
обстеженні. Ці результати також можуть бути використані при проведенні
технічного аудиту телекомунікаційної мережі.
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Цема В.Ф. (ІТС НТУУ „КПІ”)
к.т.н. Ладик О.І. (ІТС НТУУ „КПІ”)
ФУНКЦІЇ УОЛША В ТЕХНОЛОГІЇ CDMA
Послідовності Уолша використовуються в CDMA-системі IS-95 і вважаються
альтернативою синусоїдальним сигналам, які лежать в основі аналізу Фур’є.
Ключовою властивістю в CDMA-системах є точна взаємна ортогональність
послідовностей Уолша. На відміну від M-послідовностей, взаємна кореляція двох
різних послідовностей Уолша рівна нулю.
Центральним поняттям методу багатостанційного доступу із КРК є пряме
розширення спектра частот на основі використання 64 видів послідовностей,
сформованих за законом функцій Уолша.
Система КРК (IS-95 (cdmaOne)) розрахована на роботу в діапазоні частот 800
МГц. Загальна смуга частот каналу зв’язку становить 1,25 МГц. Для передачі
мовних повідомлень обрано пристрій з голосовим алгоритмом CELP зі швидкістю
перетворення 8000 біт/с (9600 біт/с у каналі). Можливі режими роботи на
швидкостях 1200, 2400 і 4800 біт/с.
Поряд з функціями Уолша з номерами від 0 до 63, для модуляції сигналу
використовуються „коротка” і „довга” псевдовипадкові послідовності.
Тривалість дискрета для всіх трьох функцій модуляції однакова й відповідає
частоті 1,2288 МГц.
Стандарт IS-95 гарантує закритість переданих повідомлень і даних про
абонентів завдяки передачі повідомлень із використанням складених адресних
піднесучих, сформованих на основі функцій Уолша і М-послідовностей з
довжинами 215–1 та 242–1.
Існують різні способи визначення функцій Уолша.
Функції Уолша утворюють повну ортонормовану систему й можуть бути
отримані шляхом перемножування ступенів відповідних функцій Радемахера.
Зіставлення цих функцій з функціями Радемахера дозволяє скласти
наступні співвідношення:
wal ( 0,q ) = r10 (q ) r20 (q ) = 1,
wal (1,q ) = r10 (q ) r20 (q ) = r1 (q ) ,
wal ( 2,q ) = r1 (q ) r2 (q ) ,
wal ( 3,q ) = r10 (q ) r2 (q ) = r2 (q ) .

Кожна функція Уолша wal(w, θ), що входить у систему з N= 2n функцій, є
добутком степенів перших п функцій Радемахера, причому rn0(θ)=1. Спосіб
побудови функцій Уолша можна виразити аналітично для будь-якого N = 2n у
вигляді наступного співвідношення:
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wal ( w,q ) = Õ éë rk (q ) ùû

wn - k +1 Å wn - k

.

k =1

Такі функції приймають тільки два значення: +1 і –1, що є корисною властивістю
при побудові схем на двійкових цифрових елементах (тригерах). На відміну від
синусоїдальних і косинусоїдальних функцій зміна знака функцій Уолша вже не
відбувається через рівні проміжки значень θ. Тільки перші п’ять функцій Уолша
поводяться так само, як синусоїдальні й косинусоїдальні функції при переході
через нуль, але в загальному випадку для наступних функцій це не виконується.
Часто застосовуються функції Уолша, упорядковані по Пелі [pal(p, θ)] і по
Адамару [had(h, θ)].
Незалежно від упорядкування функції Уолша, які складають систему з N=2n
функцій, завжди можна представити у вигляді добутку степенів перших п функцій
Радемахера. Однак принцип знаходження показників цих степенів індивідуальний
для кожного впорядкування.
Основною перевагою функцій Уолша є їх точна ортогональність. Взаємна
кореляція двох різних послідовностей Уолша рівна нулю.
Але послідовності Уолша також мають деякі недоліки: основний з них – це
ненульова функція взаємної кореляції послідовності Уолша зі своєю циклічно
зсунутою копією або з циклічно зсунутою копією іншої послідовності Уолша той
самой довжини. Але цей недолік проявляється, тільки якщо в приймач приходять
ехо-копії сигналу з різною, внаслідок багатопроменевого поширення, затримкою.
ЛІТЕРАТУРА:
1. Никитин Г. И. Применение функцый Уолша в сотовых системах связи с
кодовым
разделением
каналов:
Учеб.
пособие/СПбГУАП.
СПб.,
2003. 86 с.
2. Walsh J. L. A closed set of normal orthogonal functions// Amer. J. Math. 1923.
Vol. 45. P. 5 – 24.
3. Бабков В. Ю., Вознюк М. АНикитин А. Н., М. А. Системы связи с
кодовым разделением каналов. – СПб: СПбГУТ, 1999. – 120 с.
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Цибульський С. М. (ВІТІ НТУУ „КПІ”)
к.т.н. Хусаінов П.В. (ВІТІ НТУУ „КПІ”)
АВТОМАТИЗАЦІЯ ПРОЦЕДУРИ ОЦІНКИ ЗАХИЩЕНОСТІ
ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ПРОФІЛЮ КОМП’ЮТЕРНОЇ СИСТЕМИ
Інформаційні ресурси держави або суспільства в цілому, а також окремих
організацій і фізичних осіб являють собою певну цінність, мають відповідне
матеріальне вираження і вимагають захисту від різноманітних за своєю сутністю
впливів. Автоматизація обробки інформаційних ресурсів із застосуванням
сучасних інформаційних технологій призвела до появи комп’ютерних систем
(КС) з різними функціональними профілями. Функціональний профіль
(functionality profile) – упорядкований перелік рівнів функціональних послуг,
який може використовуватись як формальна специфікація функціональності КС
[1].
Стандартні функціональні профілі будуються на підставі: існуючих вимог
відносно інформації; переліку загроз; відомих на сьогоднішній день
функціональних послуг, що дозволяють протистояти даним загрозам і
забезпечувати виконання вимог, які пред’являються.
Основною задачею при використанні комп’ютерної системи є впевненість
користувача КС в тому, що дані будуть надійно збережені і система дійсно
захищена від різноманітних за своєю сутністю впливів (спроб реалізації загроз
безпеці інформації).
Оцінка функціонального профілю КС базується на використанні єдиної
системи нормативних документів технічного захисту інформації (НД ТЗІ), а
відповідальність за вирішення задачі оцінки покладається на відповідальну
посадову особу. Процес оцінки вимагає врахування посадовою особою великої
кількості критеріїв, та їх часткових показників [2]. Все це може привести до
різної якості результату при оцінці функціонального профілю КС внаслідок
різного рівня досвіду, професійної підготовки людини, яка проводить оцінку.
Тому для підвищення ефективності діяльності відповідальної особи в
процесі оцінки необхідна розробка програмного забезпечення, яке дозволить:
автоматизувати виконання процедури оцінки функціонального профілю КС
згідно критеріїв оцінки захищеності інформації в комп’ютерних системах від
несанкціонованого доступу; визначити на підставі діалогу придатність КС для
обробки критичної інформації; надання чіткої інформації по її захищеності при
функціонуванні КС.
ЛІТЕРАТУРА
1. НД ТЗІ 1.1-003-99. Термінологія в галузі захисту інформації в
комп’ютерних системах від несанкціонованого доступу, Київ 1999.
2. НД ТЗІ 2.5-004-99. Критерії оцінки захищеності інформації в
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Цмикал О.К. (ВІТІ НТУУ „КПІ”)
к.т.н. Голь В.Д. (ВІТІ НТУУ „КПІ”)
ПОВНІСТЮ ОПТИЧНІ МЕРЕЖІ
На сьогоднішній день досить актуальною темою залишається питання про
перехід від мереж передачі даних на основі коаксіальних кабельних систем до
волоконно-оптичних технологій, оскільки такий перехід обумовлює підвищення
якісних та кількісних показників телекомунікаційних послуг. Проте зважаючи
на широке втілення коаксіальних мереж необхідне чітке обґрунтування
поетапності введення волоконно-оптичних технологій, елементної бази для
створення таких мереж та рівня втілення даних технологій відносно споживача.
Термін „повністю оптична мережа” (All-Optіcal Network, AON) у деякій мірі
нагадує про „оптику до робочого місця”. Можливо, у віддаленому майбутньому
ці терміни і будуть означати одне й те саме, але поки єдине, що їх поєднує – це
використання оптичного волокна як середовище передачі. Проте насправді вони
визначають зовсім різні речі: якщо перший термін означає глобальну
транспортну мережу на базі технології WDM (Wavelength Division Multiplexing),
то другий належить до кабельної системи локальної мережі.
Концепція повністю оптичної мережі означає, зокрема, що оператор
повинен мати доступ до трафіку у різних точках мережі, як у випадку SDH
(Synchronous Digital Hierarchy), де це досягається за допомогою
мультиплексорів вводу/виводу. У випадку повністю оптичної мережі таку
функціональність забезпечують оптичні мультиплексори вводу/виводу (Optical
Add-Drop Multiplexer, OADM).
Ці пристрої дозволяють виводити (приймати) призначені даному вузлу
довжини хвиль і вводити (передавати) замість них ті ж довжини хвиль для
інших адресатів.
Деякі мультиплексори OADM дозволяють також вивести певну хвилю з
одночасною передачею її далі без змін, тобто вони підтримують
багатоадресну передачу.
Створення мережі з більше складною топологією, особливо комірчастої
мережі, вимагає застосування більше складних пристроїв, так званих оптичних
кросів (Optіcal Cross-Connect, OXC).
Крос виконує функцію маршрутизації оптичних хвиль, оскільки хвилі, що
надійшли по одному волокну, можуть вийти по різних волокнах.
Якби системи DWDM підтримували необмежене число хвиль, то в ідеалі
кожному користувачеві можна було б виділити свою певну довжину хвилі. Щоб
повністю оптична мережа могла зв'язувати більше число користувачів, чим є
довжин хвиль, вона повинна дозволяти повторно використовувати ту саму
довжину хвилі.
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Ефективність повторного використання хвиль дозволяє підвищити
застосування оптичних перетворювачів (Optіcal Converter, OC; Optіcal Changer,
OX; Optіcal Translator, OT).
У галузі зв’язку завжди приділялася велика увага забезпеченню
безперервності надання послуг. У випадку DWDM (Dense Wavelength Division
Multiplexing)
можливість
оперативного
автоматичного
відновлення
працездатності мережі при обриві волокна або відмові встаткування
зростає багаторазово.
З розвитком повністю оптичних мереж відновлення на оптичному рівні
буде набагато ефективніше з економічної точки зору, чим окремо на кожному із
складових його рівнів, тим більше що перемикання на резервне волокно може
відбуватися за той же час, що і у випадку подвійних кілець SONET (Synchronous
Optical Networking). З концептуальної точки зору оптичне відновлення нічим не
відрізняється від аналогічної процедури у випадку застосування електричних
мережних елементів. Відновлення може здійснюватися централізованим чином
під наглядом системи керування мережею або розподіленим чином автономно
самими вузлами мережі.
Просуванням концепції побудови повністю оптичних мереж в життя
займається, зокрема, All-Optіcal Networkіng Consortіum. Його зусиллями
створена тестова експериментальна повністю оптична мережа на базі 20канальної системи WDM зі швидкостями передачі даних від 10 Мбіт/с до 10
Гбіт/с на один канал.
Мережа має трьохрівневу ієрархію:
– глобальна мережа із маршрутизацією;
– міська мережа з пасивною маршрутизацією;
– пасивна широкомовна локальна мережа.
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к. т. н. Чевардін В. Є. (ВІТІ НТУУ „КПІ”)
Прокопенко В. Г. (ВІТІ НТУУ „КПІ”)
МЕТОДИ ПОБУДОВИ ТЕОРЕТИЧНО СТІЙКИХ
ФУНКЦІЙ ХЕШУВАННЯ
На сучасному етапі розвитку технологій забезпечення безпеки інформації
гострою проблемою є розробка стійких до колізій функцій хешування.
Функції хешування є одним із найважливіших криптографічних примітивів.
Вони використовуються для отримання цифрових відбитків повідомлень (в тому
числі, електронному підписі, що завіряється), кодів автентифікації повідомлень
за симетричним ключем, розгортанню ключів із вхідного значення та ін.
Тому після знаходження колізій у таких відомих функціях хешування як
MD4, MD5, SHA-1 та публікації теоретичної роботи, яка доводить можливість
зламу SHA-1, NIST займається розробкою нового стандарту хешування. Він
повинен підтримувати розмір вихідного блоку 224, 256, 384 та 512 біт,
задовольняти тим же вимогам, що і до попередніх функцій хешування:
максимальний розмір вхідного значення, розмір вихідного значення, колізійна
стійкість, стійкість до знаходження праобразу та другого праобразу, поточний
режим обчислення „за один прохід”.
Проведений аналіз основних математичних положень, що служать основою
для розробки шифру Rijndael, який був стандартизований як AES. На основі
отриманих результатів запропонований новий підхід до побудови функції
хешування на основі мереж Фейстеля з використанням універсальних функцій
хешування. Головним показником оцінки ефективності схем хешування є
імовірність колізії, її точна оцінка впливає на правильний вибір механізмів
забезпечення безпеки інформації та дозволяє прогнозувати її ризики в різних
випадках. Для визначеного класу функцій хешування цей показник
теоретично доводиться.
Це дозволило отримати можливість модернізації існуючих методів і у
подальшому розробляти якісно нові методи хешування.
Таким чином, у доповіді приведені результати досліджень даних методів
хешування. Розглядаються основні види атак на існуючі функції хешування.
Визначені найбільш істотні вразливості представлених способів хешування.

293

Чорба Т.П. (ВIТІ НТУУ „КПІ”)
Помін А.Г. (ВIТІ НТУУ „КПІ”)
СТІЛЬНИКОВА СИСТЕМА ЗВ’ЯЗКУ
Системи радіозв’язку, були розроблені для спеціальних цілей, і зрештою,
з’явилися системи, які дозволяють людям спілкуватися по телефону,
використовуючи радіозв’язок.
Перша система радіотелефонного зв’язку, що пропонувала послуги всім
охочим, почала функціонувати в 1946 році в р. Сент-Луис (США). На початку
1980 - х років почався швидкий розвиток рухомого зв’язку першого покоління
(1G), заснованого на аналоговій технології. З 1990 року почала впроваджуватися
система стільникової телефонії другого покоління (2 G) (Глобальна система
(GSM). Ця система використовується для передачі інформації службою
коротких повідомлень (SMS). EDGE (Європейський інститут стандартів і
телекомунікації) визначив кілька рішень для вдосконалення системи рухомого
зв’язку
для
передачі
даних,
так
називаємих 2.5G.
Універсальна система рухомого зв’язку (UMTS) є стільниковою системою
третього покоління (3G). Принципова відмінність технології 3-го покоління від
попередніх – можливість забезпечити весь спектр сучасних послуг (передачу
мови, роботу в режимі комутації каналів і комутації пакетів взаємодії з
додатками Internet, симетричну й асиметричну передачу інформації з високою
якістю зв’язку) і в той же час гарантувати сумісність з існуючими системами.
Послуги 3-го покоління включають сервіс, наданий технологією віртуального
домашнього середовища VHE (Virtual Home Environment), її основна ідея
складається в переносі індивідуального набору послуг через границі мереж з
одного мережного термінала на іншій
Зараз в Україні є унікальна технологія компанії Telme – WoIP2™ надає
можливість здійснення міжнародних дзвінків з мобільного і стаціонарного
телефонів та комп’ютера – безкоштовно, або за низькими тарифами незалежно
від місцевих операторів зв’язку, це фаза 4-го покоління зв’язку.
З допомогою технології WoIP2™ – створено єдину в світі міжоператорську
мережу, яка діє в більш, ніж 60 країнах світу.
WoIP2™ – це нова технологія зв’язку, яка стрімко розвивається і за
розрахунками світових компаній вже до кінця 2009 року, більшість операторів
провідного зв’язку перейдуть на WoIP2™ телефонію, а всі телефонні організації
змушені будуть змінити і свою технологію.
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Чумак В.К. (ВІТІ НТУУ „КПІ”)
Ольшанський В.В. (ВІТІ НТУУ „КПІ”)
ВПЛИВ ПЕРЕХРЕСНИХ ЗАВАД В МІМО СИСТЕМІ
На сучасному етапі у структурі інформаційно-телекомунікаційних систем
все більший розвиток одержують системи радіозв’язку (СРЗ). Серед
невирішених завдань при побудові СРЗ важливе місце займає напрямок
досліджень, метою яких є отримання високих швидкостей передачі інформації.
Основним фактором, який обмежує збільшення швидкості передачі інформації,
є явище багатопроменевості в радіоканалі між мобільним користувачем і
базовою станцією. Багатопроменеві канали характеризуються випадковою
зміною коефіцієнта передачі, тому параметри сигналів на вході приймача є
випадковими й невідомими. Завадостійкість каналів передачі при цьому
погіршується, оскільки при прийманні немає можливості використати відомості
про дійсні значення параметрів сигналів.
Одним з методів підвищення швидкості передачі інформації в системах
радіозв’язку є застосування технологія МІМО (Multiple Input Multiple Output
– багато входів - багато виходів). Ідея технології МІМО подібна до добре
відомого принципу рознесеного прийому, коли в системі зв’язку
створюються декілька некорельованих (незалежних) копій сигналу на
прийомі. В таких системах реалізується просторове мультиплексування:
потік даних на передачі розбивається на два або більше потоків, кожний з
яких передається одночасно з іншими за допомогою різних антен. У
технології MIMO поєднані просторово-часові методи приймання з
використанням адаптивних антен і методи просторово-часового кодування й
просторово-часового розділення сигналів.
Одною з проблем, які виникають в системах зв’язку з технологією МІМО, є
наявність перехресних завад. В системах МІМО перехресні завади призводять
до зменшення пропускної здатності. Вплив перехресних завад на пропускну
здатність МІМО систем вивчено недостатньо. В зв’язку з цим, дослідження
залежності пропускної здатності МІМО систем від ступеню подавлення
перехресних завад, є актуальним завданням.
В роботі досліджено вплив перехресних завад на пропускну здатність
системи МІМО. Показано, що вплив перехресних завад на характеристики
системи МІМО залежить від цілого ряду факторів:
діаграми спрямованості антенних елементів;
відносною відстанню між антенними елементами;
відстанню між передаючими та приймальними антенами.
В результаті проведеного аналізу характеристик системи МІМО визначено,
що перспективним напрямком вирішення задачі зменшення впливу перехресних
завад є розробка методик вибору оптимальних параметрів сигналів та способів
обробки сигналів в системі МІМО в залежності від конкретного стану
радіоканалу.
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Шевченко А.С. (ВІТІ НТУУ „КПІ”)
ДЕТЕКТУВАННЯ СИНХРОСИГНАЛУ ЗА ДОПОМОГОЮ
ДИСКРИМІНАНТНОГО АНАЛІЗУ НА ОСНОВІ КРИТЕРІЮ ФІШЕРА
ПРИ ПРИЙОМІ СИГНАЛУ З МАНІПУЛЯЦІЄЮ
ВИПАДКОВОГО ПРОЦЕСУ
Дискримінантний аналіз використовується для вирішення задач
математичної статистики в розрізненні об’єктів спостереження за вказаними
ознаками. Він широко використовується для аналізу нестаціонарності
випадкових процесів, для рішення зворотних задач хаотичної динаміки. При
використанні в якості критерію статистичної обробки Фішера він дозволяє
фіксувати імпульсної зміни управляючого параметра.
Випадковий сигнал – компонента випадкового процесу x(t) – генерується
стохастичною диференційною системою (СДС), поводження якої описується
стохастичним диференційним рівнянням (СДР) Іто:
dx = f ( x , θ , t )dt + G( x , θ , t )dW ( t ) ,
(1)
де dW(t) – векторний процес Вінера; q – вектор управляючих параметрів
(параметрів, через які вводяться інформаційний сигнал і синхросигнал).
Розв’язавши рівняння (1) за методом Ейлера, отримаємо:
x i+1 = xi + f ( xi , θ , ti )Δ t + G ( xi , θ , t i )n( ti )Δ t ,
(2)
де n( ti ) – значення білого шуму в момент часу ti ; Dt – крок дискретизації
за часом.
З рівняння (2) знаходиться значення однієї компоненти випадкового
процесу – випадкового сигналу, котрий використовується в якості носія
інформації (в якості одного із управляючих параметрів вводиться
синхросигнал). Цей сигнал приймається за x(t). Проходячи через середовище
розповсюдження, він зазнає впливу завад, і в результаті на прийомі маємо
сигнал y(t) = x(t) + n(t), де n(t) – адитивний білий гаусовий шум.
На прийомній стороні постає завдання вилучення синхросигналу, та
правильного детектування сигналу. Для розв’язання задачі визначення моментів
імпульсної
зміни
параметрів
СДС
пропонується
використовувати
дискримінантну процедуру, яка основана на порівнянні ймовірнісних
характеристик випадкового процесу у двох сусідніх часових вікнах і дозволяє
виявляти імпульсні зміни параметрів спостерігаючи за значенням величини:

[d (i) - d (i)]
H (i ) =

2

1
2
1

2

.
(3)
S (i ) + S 22 (i )
Параметр H(i) і є критерієм Фішера.
При використанні дискримінантної процедури для аналізу випадкового
процесу в i-й точці порівнюють вибіркові середні значення ( d1 ( i ) і d 2 ( i ) ) та
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2
2
дисперсії ( S1 ( i ) , S 2 ( i ) ) дискримінантної функції d( j ) в двох сусідніх часових
вікнах (i - 2 N w + 1, i - N w ) і (i - N w + 1, i ) (рис.1) довжиною N w :

1
d1 ( i ) =
Nw

1
S (i)=
Nw
2
1

i -Nw

1
d2( i ) =
Nw

å d( j )

j =i - 2 N w +1

2

i- N w

å [d ( j ) - d ( i )]

j = i -2 N w +1

i - 2Nw +1

1

i - Nw

i

å d( j )

j =i - N w +1

1
S (i ) =
Nw
2
2

i - Nw +1

å [d ( j ) - d

2

i

j = i - N w +1

2

]

(i )

i

Рис. 1. Часові вікна вибірок при дискримінантному аналізі

В якості значень дискримінантної функції d(j) в і-ті моменти часу в
формулі (3) беруться значення сигналу y(t) в цей же момент часу.
Процедуру визначення зміни сигналу за критерієм Фішера можна
реалізувати за допомогою структури, наведеної на рис. 2. Параметр b –
управляючий параметр апріорно відомий на прийомній стороні.

Рис. 2. Дискримінатор на основі критерію Фішера

Запропонований підхід детектування синхросигналу, при контролі
імпульсних змін значень параметрів СДС, який базується на застосуванні
дискримінантної процедури Фішера достатньо простий, та дозволяє ефективно
відслідковувати імпульсні зміні випадкового сигналу.
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Штаненко С.С. (ВІТІ НТУУ „КПІ”)
ФОРМУВАННЯ ДІАЛОГУ В ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ
Традиційно під діалогом між людиною і комп’ютером розуміють обмін
інформацією між обчислювальною (інформаційної) системою і користувачем,
що проводиться за певними правилами. Підтримка діалогової взаємодії
користувача з інформаційною системою (ІС) досягається засобами розробки
сценаріїв діалогу та організацією зв’язку між сценаріями і областю
інформаційних запитів. Питанням побудови діалогових процедур приділяється
особлива увага при проектуванні інформаційних систем, оскільки від якості
перших багато в чому залежить ефективність функціонування останніх.
В інформаційних системах можна виділити два типи дії користувача:
отримання довідок стосовно теми діалогу і прийняття рішень для відновлення
обчислень. Якщо дії першого типу повинні бути доступні користувачу у будьякий момент часу обчислень, то дії другого типу регламентуються і
контролюються системою.
Процедуру інформаційного діалогу стосовно отримання довідок можна
представити множиною запитів, що поступають від користувача, множиною
моделей пошуку відповіді на запити, множиною стратегій пошуку рішень та
множиною відповідей, що видаються користувачу.
Першим кроком в реалізації такої процедури є вибір мови опису запитів.
Для цієї мети, серед великої кількості таких мов, найбільш підходять предикатні
мови. Перевагою таких мов є наявність процедур, що дозволяють здійснювати
логічний висновок, а це, в свою чергу, дозволяє організовувати людиномашинну взаємодію на мові професійної лексики.
Інформаційні запити користувачів до системи можна розділити на наступні
класи.
1. Питання, що вимагають відповіді типу „так-ні”.
2. Питання типу „що, коли і т.п.”.
3. Питання про план дій за заданих початкових і кінцевих умов, тобто
питання про послідовність функціональних кроків, які необхідно здійснити для
досягнення кінцевого стану.
Для пошуку відповідей на питання першого класу доцільно застосовувати
методи теорії автоматичного доказу теореми.
Пошук відповіді на питання другого класу вимагає застосування в процесі
доказу спеціальних механізмів отримання відповіді. Один з таких механізмів
був запропонований Гріном [1].
І, нарешті, пошук відповідей на питання третього класу зводиться до
планування в просторі станів. Представлення задач в просторі станів передбачає
задання множини станів, множини операторів переходу із стану в стан і
кінцевих (цільових) станів. Простір станів в такому випадку представимо
графом, вершини якого позначені станами, а дуги - операторами.
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Таким чином задача планування полягає в пошуку шляхів на графі, які
ведуть із початкового стану у фіксовану множину завершальних станів.
В якості моделі діалогової взаємодії другого роду доцільно
використовувати графові моделі, які в даний час є найбільш поширеним
способом опису діалогових систем. Серед цих моделей особливе місце
займають автоматні моделі. Процес функціонування в цих моделях
представляється графом переходів детермінованого автомата. У цьому графі
кожна вершина описує стан діалогу, в яких ІС чекає введення повідомлення від
користувача і залежно від введеного тексту змінює стан, переходячи по дугах,
що відображають можливі дії.
Автоматну модель взаємодії можна представити у вигляді орієнтованого
навантаженого графа, в якому вершини відображають виконувані ІС дії, а дуги
вказують порядок виконання цих дій.
Після вибору моделі діалогу здійснюється індивідуальна адаптація
структури діалогу в межах даної моделі. Адаптація діалогу до характеристик
користувача може бути зведена до задачі визначення найкоротшого шляху на
графі. При орієнтації на прикладного користувача в якості моделі діалогової
взаємодії доцільно використовувати орієнтований зв’язний граф, що відображає
залежність між інформаційними кадрами.
Через специфічні умови, для рішення даної задачі можна використовувати
методи Дейкстри [2], Форда [3], Флойда-Уоршелла [4], Данцига [5]. Алгоритми
Дейкстри і Форда, дозволяють знаходити найкоротші шляхи між заданими
вершинами графа, а алгоритми Флойда-Уоршелла і Данцига - одночасно між
всіма парами вершин.
У загальному випадку діалог по графовій моделі може початися і
закінчуватися у довільних вершинах, що залежить від статусу користувача,
функцій ІС і т.п. Тому необхідно знайти найкоротші шляхи між всіма вершини,
а потім отримані результати можуть бути використані для визначення
найкоротшого шляху між конкретними вершинами.
Взагалі розглянуті моделі діалогової взаємодії є базовими моделями і
відповідно
можуть
бути
адаптовані
до
практичної
орієнтації
інформаційної системи.
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к.т.н. Шуренок В.А. (ЖВІ НАУ)
Годлевський С.М. (ЖВІ НАУ)
ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В
ПРОЦЕСІ ПОШУКУ ТА РОЗПІЗНАВАННЯ ОБ’ЄКТІВ
РАДІОМОНІТОРИНГУ
Застосування збройними силами провідних країн складних систем зв’язку,
заходів прихованого управління військами та зброєю потребують від
підрозділів, які здійснюють радіомоніторинг, в залежності від поставлених
задач, прийняття рішення по ідентифікації об’єктів радіомоніторингу (ОР) в
умовах повної або часткової невизначеності.
При веденні радіомоніторингу в процесі пошуку та розпізнавання ОР
вирішуються різні за складністю групи завдань:
перша група – ідентифікація систем радіотехнічного забезпечення (РТЗ) та
радіомереж, розпізнавання яких здійснюється шляхом визначення типів джерел
радіовипромінювання (ДРВ) або безпосереднім перехопленням інформації;
друга група – ідентифікація ОР за допомогою визначення призначення ДРВ
або через інформацію що визначає його належність до певного ОР;
третя група завдань вирішується через викриття взаємозв’язків, які
проявляються у сумісному застосуванні засобів РТЗ та системи зв’язку.
На даний час при веденні радіомоніторингу застосовуються методики
ідентифікації ОР на основі статистичної теорії розпізнавання образів та
експертного оцінювання.
При вирішенні задач з обмеженою кількістю ознак ідентифікації (ОІ) та
наявності апріорної інформації, навіть при ручній обробці, більше застосування
знайшла
методика
заснована
на
статистичній
теорії
розпізнавання образів.
При вирішенні складних багатокритеріальних задач (до яких відносяться
задачі третьої групи) застосування статистичної теорії призводить до
збільшення часу на прийняття рішення за рахунок додаткових обчислень та
вимагає наявність апріорної інформації.
Крім того, при уточненні інформаційної моделі функціонування ОР за
рахунок зміни складу ОІ, адаптація методики практично неможлива, що
призводить до зменшення ймовірності прийняття правильного рішення за
заданий час.
В умовах відсутності або недостатності апріорних даних застосовується
методика експертного оцінювання.
Однак, застосування даної методики в процесі пошуку та розпізнавання
потребує наявності групи підготовлених експертів, що для розподіленої системи
важко реалізувати і як результат – ймовірність прийняття правильного
рішення знижується.
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В процесі ведення пошуку та розпізнавання в заданих часових рамках, для
виконання задач найвищої групи складності, його автоматизації, підвищення
гнучкості системи для складних ОР пропонується використання теорії нечіткої
логіки. Її використання не потребує накладення будь-яких обмежень на ОІ та
дозволяє порівнювати ознаки різної фізичної та змістовної сутності, динамічно
змінювати модель прийняття рішення відповідно до обстановки, яка склалась.
Застосування методики на базі нечіткої логіки в процесі пошуку та
розпізнавання ОР передбачає виконання наступних етапів:
1. Вибір ознак ОР, які враховуються в процесі пошуку та розпізнавання.
2. Формування матриці знань, яка зв’язує вектор значень ознак ОР з
рішенням, що приймається.
3. Розрахунок значень функцій приналежності для вектору вхідних значень
ознак ОР.
4. Визначення рішення за критерієм max функції приналежності.
5. Проведення адаптації системи по мірі накопичення (уточнення) ознак ОР
або зміни динамічної моделі функціонування ОР при веденні пошуку
і розпізнавання.
Таким чином, застосування елементів штучного інтелекту на базі нечіткої
логіки дозволяє формалізувати процес ідентифікації ОР, прийняти рішення в
умовах повної або часткової невизначеності та дозволяє динамічно змінювати
модель прийняття рішення відповідно до змін оперативної обстановки.
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к.т.н Шелепенко Ю.В. (ВІТІ НТУУ„КПІ”)
Вінничук О.П. (ВІТІ НТУУ„КПІ”)
ЗАСТОСУВАННЯ ВДОСКОНАЛЕНИХ ПРОТОКОЛІВ В IP МЕРЕЖАХ
Необхідність вдосконалення транспортних протоколів стека TCP/IP була
викликана декількома причинами, і, насамперед, переходом до промислового
використання Internet: побудова корпоративних мереж з використанням
транспортних засобів Internet (віртуальні частки мережі), застосування Webтехнології для одержання доступу до корпоративної інформації, ведення
електронної комерції за допомогою Internet.
Головними цілями модифікації транспортних протоколів є: створення
масштабованої схеми адресації, підвищення масштабованості засобів
маршрутизації, підвищення пропускної здатності мережі, гарантії якості
транспортних послуг – середньої інтенсивності трафіка, таємність.
В протоколі IPv6 поля адрес довші, ніж у ІРv4. Вони мають довжину 16
байт, що вирішує основну проблему, яка була поставлена при розробці
протоколу, – забезпечити необмежений запас інтернет-адрес.
Протокол ІРv6 в порівнянні з Рv4 складається з більш простого заголовка
пакета. Він складається всього із семи полів (замість 13 у ІРv4). Таким чином,
маршрутизатори можуть швидше обробляти пакети, що збільшує виробництво.
Необхідність вдосконалення транспортних протоколів стека TCP/IP була
викликана декількома причинами:
по-перше, переходом до промислового використання Інтернет. У результаті
спостерігається швидкий ріст мережі, змінюється характер трафіка та вимоги до
якості обслуговування мережею її користувачів;
по-друге, швидкий ріст мережі збільшує дефіцит ІР-адрес, викликає
перевантаження маршрутизаторів. Полегшити роботу маршрутизаторів можна
різними способами, один із них потребує внесення змін в протокол ІР.
Отже, головними цілями вдосконалення транспортних протоколів є:
створення масштабованої схеми адресації;
підвищення масштабованості засобів маршрутизації;
підвищення пропускної здатності мережі;
гарантії якості транспортних послуг – середньої інтенсивності трафіка,
величини затримок і т.д.:
таємність.
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к.т.н. Наталенко П.П. (ІСЗ та ЗІ НТУУ „КПІ”)
Оврашко С.О. (ІСЗ та ЗІ НТУУ „КПІ”)
СИСТЕМА МАРШРУТИЗАЦІЇ ДЛЯ КОРПОРАТИВНОЇ МЕРЕЖІ
Враховуючи, що сучасна корпоративна мережа має територіально
розподілену структуру, з великою кількістю вузлів (маршрутизаторів), стан яких
не завжди стабільний, найбільш поширеним способом побудови таблиць
маршрутизації ( ТМ ) є динамічний. Протоколи динамічної маршрутизації
помітно підвищують надійність корпоративної мережі вцілому, так як при
виході із ладу окремих вузлів ( маршрутизаторів ) чи каналів потік даних може
бути автоматично пере направлений по резервним маршрутам.
В якості критерія оптимізації може бути вибрана вартісна функція (1)
,
(1)
де
– інтенсивність поступаю чого трафіка, потік даних між
(маршрутизаторами ) корпоративної мережі.

і

вузлами

Коли потік даних
наближається за значенням до відповідної пропускної
можуть виникати перенавантаження. В цьому випадку
спроможності лінії
вартісна функція з аналогічними якісними ознаками (2)
,

(2)

тобто характеризує максимум коефіцієнта використання каналу ( напрямку )
зв’язку.
Для корпоративних мереж спеціального
використана в якості вартісної функції

призначення
,

де

може

бути
(3)

– пропускна спроможність між
вузлами ( маршрутизаторами ) мережі;
– затримка із-за обробки і розповсюдження.
Задача оптимальної маршрутизації може бути сформульована наступним
чином: Для кожної пари
різних вузлів (маршрутизаторів)
поступає
вхідний потік пакетів даних з інтенсивністю який необхідно 0
розділити між декількома шляхами від відправника до адресату.
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Якщо позначити

– потік даних по шляху

, тоді набір усіх потоків

повинен задовольняти обмеженням:
, для всіх
для всіх
де

,
,

(4)
,

– множина усіх пар абонентів між цими вузлами ( маршрутизаторами );

– множина усіх орієнтованих шляхів, з’єднуючих пари вузлів
(маршрутизаторів) .
Корпоративні мережі мають ієрархічну структуру, охоплюють територію
всієї держави, тобто корпоративні мережі великі за розміром, мають велику
кількість маршрутизаторів, що ускладнює процес побудови ТМ і, особливо,
оперативну їх зміну при необхідності.
В великих корпоративних мережах або при підключенні до інших мереж за
допомогою динамічної маршрутизації виникає проблема перевантаження ТМ
окремих маршрутизаторів.
Для рішення цієї проблеми було рекомендовано розділення областей
відповідальності окремих маршрутизаторів. Для цього вводиться поняття
автономної системи (Autonomous System – AS ).
Автономна система дає можливість розділу маршрутизаторів на внутрішні
– котрі знаходяться всередині автономної системи і відповідають за визначені
шляхи всередині системи, а зовнішні – котрі відповідають за обмін маршрутною
інформацією між автономними системами.
В доповіді пропонується побудувати систему маршрутизації яка приводить
до скорочення розмірів ТМ ,скорочує час на визначення оптимального
маршруту передачі,скорочує розміри службової інформації.
ЛІТЕРАТУРА
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ЗАСОБИ І ТЕХНОЛОГІЇ КОНТРОЛЮ „ЗДОРОВ’Я” ВУЗЛА
КОМП’ЮТЕРНОЇ МЕРЕЖІ
Кількість інцидентів повязаних з безпекою інформації щороку зростає. Був
проведений ряд дослідженнь які мали на меті виявити причини втрат
інформації. Результати показали, що більшість випадків пов’язані з навмисними
або ненавмисними діями користувачів (зміна налаштувань безпеки,
встановлення забороненого програмного забезпечення і т.д.). Також важливою
проблемою є уразливості програмного забезпечення вузлів мережі.
Задача контролю „здоров’я” вузла мережі полягає в своєчасному виявленні
уразливостей в програмному забезпеченні та налаштуваннях, та обмеженні
доступу до ресурсів мережі до того часу поки ці недоліки не будуть ліквідовані.
В більшості випадків ця задача повністю покладається на адміністратора
мережі, без відповідних засобів та технологій автоматизації її вирішення
потребує великих затрат часу та глибоких теоретичних знань.
На сьогодні існує ряд технологій, що дозволяють автоматизувати процес
контролю „здоров’я” вузлів комп’ютерної мережі. Сюди слід віднести:
− системи аналізу захищеності;
− технологія Network Access Protection компанії Microsoft;
− протокол автоматизації керування даними безпеки (SCAP);
− засоби керування патчами;
− самозахищаючі мережі Cisco;
− та інші.
Не зважаючи на велику необхідність, широкого застосування на практиці ці
технології не отримали. Основною причиною цього є їх новизна і
недосконалість. Більшість цих засобів є фірмовими розробками призначеними
для вирішення вузького спектру завдань і не мають широкої підтримки серед
виробників програмного та апаратного забезпечення комп’ютерних мереж.
Програмні реалізації, як наприклад системи аналізу захищеності, можуть
вимагати великих затрат часу на налаштування та створювати додаткове
навантаження на мережу.
Успішне впровадження технологій контролю „здоров’я” вузлів мережі
можливе за умови подальшого підвищення їх ефективності та стандартизації,
що забезпечило б їх підтримку різними апаратними та програмними
платформами. Однією з перших ініціатив в цьому напрямку є протокол SCAP
розроблений національним інститутом стандартів і технологій США.
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ЗАСТОСУВАННЯ СТАНДАРТУ GSM НА МЕРЕЖАХ ЗВ’ЯЗКУ
СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ.
У сучасних системах зв’язку широко стали застосовуватися рішення,
засновані на технологіях радіо доступу. Сучасні мережі зв’язку спеціального
призначення вимагають телекомунікаційну систему такої якості, при якій
забезпечується миттєва доступність абонента. Мобільний звязок є одним з
найбільш ефективних методів рішення зазначеної проблеми. Стандарт GSM
повністю задовольняє основним вимогам до якості сучасної телекомунікаційної
системи: мобільність на всій необхідній території, інтегрована підтримка послуг
голосового зв’язку й передачі даних; можливість швидкого й економічного
розширення підтримуваних послуг; легкість й економічність технічного
обслуговування й експлуатації. Він надає користувачам широкий діапазон
послуг і можливість застосовувати різноманітне устаткування для передачі
мовних повідомлень і даних, викличних і аварійних сигналів; підключатися до
телефонних мереж загального користування, мереж передачі даних, цифрових
мереж
з
інтеграцією служб.
Однією з найважливіших вимог до систем зв’язку спеціального
призначення є таємність, безпека зв’язку. Для виключення несанкціонованого
використання ресурсів системи зв’язку вводяться і визначаються механізми
аутентифиікації – посвідчення дійсності абонента. Таємність повинна
виключити можливість витягу інформації з каналів зв’язку кому-небудь, крім
санкціонованого одержувача. Проблема аутентифікації полягає в тому, щоб
перешкодити будь-кому, крім санкціонованого користувача (відправника),
змінити канал, тобто одержувач повинен бути упевнений, що в даний момент
він приймає повідомлення від санкціонованого користувача. Основним
способом забезпечення таємності є шифрування. Відносно нова концепція –
використання шифрування як способу аутентифікації повідомлень.
Аутентифікація повідомлень через шифрування здійснюється за рахунок
включення в текст коду ідентифікації (тобто фіксованого чи залежного від
даних, які передаються слова, що знають відправник і одержувач, або яке вони
можуть виділити в процесі передачі). Одержувач розшифровує повідомлення,
шляхом порівняння, одержує підтвердження, що прийняті дані є даними
санкціонованого відправника.
До системи шифрування пред’являються наступні основні вимоги:
– нелінійні зв’язки між вихідним текстом і зашифрованим текстом;
– зміна параметрів шифрування в часі.
Якщо алгоритми шифрування відповідають першій вимозі, то, не знаючи
ключа, виключається можливість змінити код ідентифікації, щоб уникнути
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виявлення факту несанкціонованого доступу. Друга вимога виключає
можливість порушення роботи системи за рахунок відтворення порушником
прийнятого раніше і записаного в пам’ять повідомлення.
Перший шлях забезпечення цих вимог – застосування синхронних систем
передачі, але при цьому необхідні системи циклової і тактової синхронізації, що
в багатьох випадках неприйнятно.
Другий шлях – включення в інформаційну послідовність (кожне
повідомлення) часових міток так, щоб зашифровані дані були б однозначно з
ними зв’язані.
Алгоритми шифрування поділяються на два класи:
– класичні алгоритми;
– алгоритми з відкритим ключем.
Класичні алгоритми використовують один ключ для шифрування і
дешифрування. Алгоритми з відкритим ключем використовують два ключі:
– перший – для переходу від нешифрованого тексту до шифрованого;
– другий – для
зворотного
переходу
від
шифрованого
до нешифрованого.
Причому знання одного ключа не повинне забезпечити виявлення другого
ключа. У цих алгоритмах один із ключів, що використовується для шифрування,
можна зробити загальним, і тільки ключ, який використовується для
розшифрування, повинен бути засекречений. Ця особливість дуже корисна для
зниження складності протоколу й інтеграції структур шифрування в мережах
зв’язку.
Алгоритми шифрування з відкритим ключем побудовані на визначенні
однобічної функції, тобто деякої функції f, такої, що для будь-якого х з її області
визначення f(x) легко вираховується, однак практично для усіх у з її області
значень знаходження х, для якого y=f(x) обчислити, не можливо. Тобто,
однобічна функція є окремою функцією, що легко розраховується ЕОМ у
прийнятному обсязі часу, але час розрахунку зворотної функції в існуючих
умовах дуже великий.
На підставі викладеного можна зробити висновок, що стандарт GSM
задовольняє всім основним вимогам системи зв’язку спеціального призначення,
а саме: таємності, безпеці зв’язку, простоті, легкості та економічності в
експлуатації та технічному обслуговуванні, інтегрованій підтримці послуг
голосового зв’язку й передачі даних, можливості швидкого й економічного
розширення підтримуваних послуг.
Отож, цей стандарт доцільно широко використовувати на мережах зв’язку
спеціального призначення.
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СПОСІБ ПІДВИЩЕННЯ ТОЧНОСТІ СУПРОВОДУ РУХОМИХ
ВІЙСЬКОВИХ ОБ’ЄКТІВ З ВИКОРИСТАННЯМ ГЛОБАЛЬНИХ
СУПУТНИКОВИХ СИСТЕМ РАДІОНАВІГАЦІЇ
В останній час актуальною є проблема супроводу військових і цивільних
важливих вантажів та перевезення на транспорті людей у зв’язку з погіршенням
криміногенної обстановки, зв’язаної з викраденням останніх. Для своєчасної
реакції силових відомств на протиправні дії необхідно з максимальною точністю
знати
останнє
місцезнаходження
об’єкта,
що супроводжується. Задача визначення координат рухомих об’єктів була
розглянута в роботи [1], в якій запропоновано для підвищення точності
визначення координат за допомогою глобальних супутникових систем
радіонавігації ввести другий рухомий об’єкт з індикатором взаємного
положення, на якому б висвітлювалася інформація про координати об’єкта, що
супроводжується. Оскільки об’єкти знаходяться досить близько, то умови
проходження сигналів до них із супутників практично однакові, що дозволяє
підвищити точність супроводу без застосування диференціальної системи
поправок [1]. Однак на практиці мають місце збої у визначенні координат,
особливо в містах із підвищеною забудовою і на різко пересіченій місцевості,
коли відбувається екранізування сигналів від одного або декількох супутників.
Крім того, при веденні бойових дій очікується постановка перешкод як каналу
зв’язку системи диспетчеризації, так і каналам прийому сигналів із супутників.
У цих умовах задача супроводу об’єктів істотно ускладнюється.
Тому у даної доповіді пропонується спосіб підвищення точності супроводу
рухомих об’єктів та одного з варіантів його технічної реалізації.
Суть способу полягає в додатковому визначенні пеленгу ( b ) на рухомий
об’єкт та дальності (d) до нього за умов кривизни фронту електромагнітної
хвилі (ЕМХ) радіомаяка, який встановлений на об’єкті супроводження (рис. 1).
Радіомаяк при L<< d можна вважати точковим джерелом, що випромінює
сферичну Т- хвилю, причому з рис.1.а видно, що чим ближче джерело до
прийомних антен, тим кривизна фронту ЕМХ більше і навпаки, тобто
визначеній дальності відповідає визначене значення сферичності, виражене в
різниці набігів фаз ЕМХ між антенами (Dj).
У роботи авторів [2] показано, що дальність однозначно можна визначити за
наявності
трьох
приймальних
антен
(рис.1.б)
за
допомогою
наступного відношення:
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де L – відстань між антенними елементами; λ – довжина хвилі сигналу
радіомаяка;
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Рис. 1.

Dj1 – різниця фаз між першим і другим антенним елементом;
Dj 2 – різниця фаз між другим і третім антенним елементом;

DDj = Dj2 - Dj1 – різниця різниць фаз між суміжними
антенними парами – інформаційний параметр, однозначно
зв’язаний із дальністю d до джерела радіовимірювання.
Оскільки в виразі (1) λ - відома, L – визначається поперечними розмірами
другого супроводжуючого рухомого об’єкта, то задача визначення дальності
зводиться до виміру двох різниць фаз Dj1 і Dj 2 між суміжними антенними
парами, оскільки пеленг визначається також через них
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2 2
2
2
2
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(

(
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]ö÷
÷
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(2).

Один з можливих варіантів системи супроводу запропонованій у
роботи [3].
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