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УДК 621. 396. 4

к.т.н. Ананьїн О.В. (ЦВЗ ДПСУ)

МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ СИСТЕМИ АВТОМАТИЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
ПОТУЖНОСТІ ПЕРЕДАВАЧА В КАНАЛАХ ТРОПОСФЕРНОГО РАДІОЗВ’ЯЗКУ З
НЕЧІТКИМ РЕГУЛЯТОМ ПРИ ДІЇ МУЛЬТИПЛІКАТИВНИХ ЗАВМИРАНЬ
На практиці канали тропосферного радіозв`язку підлягають впливу різноманітних завмирань. Це є
основною перешкодою для якісного та надійного передавання і прийому радіосигналів. В даній статті
проведено дослідження одного з методів боротьби з цим негативним явищем з використанням спеціального
коректуючого пристрою, що забезпечує високу якість зв`язку на тропосферних радіолініях.

На основі варіанта спрощеної схеми системи автоматичного регулювання потужності
передавача АРПП (рис. 1), яка складається з двох зв’язаних каналів (канала радіозв’язку та
канала радіоуправління) [1] в інтерактивній системі MATLAB [2, 3] можна побудувати
математичну модель системи А
РПП з нечітким регулятором та потужнім атенюатором, що перестроюється двигуном
при наявності мультиплікативних збуджуючих діянь (завмирань).

Рис. 1. Спрощена схема системи автоматичного регулювання потужності передавача АРПП

При складанні моделі системи вважаємо, що в каналі радіоуправління завмирань немає
і, а в каналі радіозв’язку (передачі даних) змінюються умови розповсюдження радіохвиль,
наприклад, змінюється співвідношення сигнал/шум на вході приймача РПрП1 за рахунок
завмирань.
Математична модель системи АРПП з нечітким регулятором та потужним атенюатором,
що перестроюється двигуном, при наявності мультиплікативних збуджуючих діянь
(завмирань) показана на рис. 2 .
Двигун з механізмом регулювання (Engine), за допомогою якого перестроюється
потужний атенюатор, опишемо передаточною функцією
Gд ( s ) = α д [ s ( s + b)]-1 =10[ s ( s + 10)]-1 ,
(1)
де постійна часу двигуна Tд = 1 / b = 0,1 c .
Потужність на виході передавача, що регулюється атенюатором, виразимо наступною
нелінійною залежністю [4].
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Рис. 2. Модель системи АРПП з атенюатором, що перестроюється двигуном, при наявності
мультиплікативних збуджуючих діянь (завмирань)
Pmax , m d (t ) £ 0;
ì
ï
P(t ) = í Pmax [1 - 0,1m d (t )], 0 £ m d (t ) £ 9;
ï
0,1Pmax , m d (t ) ³ 9,
î

(2)

де Рmax − потужність генератора НВЧ- коливань, md (t ) − сигнал на вході атенюатора.
Потужність генератора НВЧ- коливань приймемо рівною Рmax = 20Вт . Для отримання на
виході передавача РПдП1 номінальної потужності Рном = 10Вт на вхід управляємого
атенюатора вводиться напруга установки m0 = 5 . Управління двигуном здійснюється
цифровим нечітким (що працює на базі нечіткої логіки) регулятором, m(t ) − сигнал на виході
регулятора.
Кожна ідеальна радіоланка (R1 та R2 на рис. 1) з урахуванням тільки запізнювання
сигналу у середовищі розповсюдження та фільтра приймача опишемо передаточною
функцією
G pз ( s ) = a 3e -t 3s /(s + b) = 10e -0,01 /( s + 10) .

(3)

Синтез нечіткого регулятора НР виконуємо за формулами 3.13 − 3.27 за літературою [5]
для трикутних функцій приналежності з кроком квантування (кроком надходження даних в
нечіткий регулятор) h = 0,01 с. Похибка θ(t ) подається на аналого-цифровий перетворювач
АЦП (Zero-Order Hold − рис. 2). На виході АЦП квантована похибка θ( k ) , її перша
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& k ) = [θ( k ) - θ( k - 1)] / h та друга &&
& k ) - θ(
& k - 1)] / h різниці подаються на вхід НР
θ(
θ( k ) = [θ(

(Controller на рис. 2). Сигнал з виходу НР надходить на цифроаналоговий перетворювач ЦАП
(Zero-Order Hold1) − фіксатор нульового порядку з передаточноюю функцією
H ( s ) = (1 - e - hs ) / s )

(4)

і далі на вхід двигуна (Engine).
В нечіткому регуляторі НР настроюються діапазони зміни вхідної та вихідної
змінних [θ min , θ max ] , [θ& min , θ& max ] , [&&θmin , &&θ max ] , [mmin , mmax ] з метою зменшення помилки в перехідних
та встановлених режимах роботи системи. Для зменшення кількості параметрів настроювання
нечіткого регулятора діапазони зміни змінних прийняті симетричними: θ min = -θ max , θ& min = -θ& max
і т. д. Тоді формули перерахунку вхідних та вихідних змінних нечіткого регулятора на єдину
універсальну множину приймають вигляд
u1* = -(θ* - θ min ) /(2θ min );
u2* = -(θ& * - θ& min ) /(2θ& min );

(5)

u3* = - (&&θ* - &&θ min ) /(2&&θ min );
m* = mmin (1 - 2uc* ).

На основі цих формул побудовані структурні схеми блоків нормування normin та normout
в нечіткому регуляторі.
Приймемо, що якість приймаємого НВЧ - сигналу uc (t ) на вході радіоприймача РПрП1 є
досить задовільною, якщо опорний сигнал u0 дорівнює 1 (рис. 1) та у встановленому режимі
u (t ) = u0 = 1 . Сигнал u (t ) отримується в результаті загасання вихідного сигналу
радіопередавача РПдП1 в середовищі розповсюдження та перетворення вхідного сигналу
радіоприймача РПрП1 uc (t ) у сигнал u (t ) . При моделюванні загасання сигналу в ідеальному
(без збуджуючих діянь) середовищі розповсюдження імітується пропорціональним блоком з
коефіцієнтом k = 1 / Рном (блок Radiation damping на рис. 2).
Ідеальне (без збуджуючих діянь) середовище розповсюдження імітується наступним
чином. У встановленому режимі при нульовій похибці (Error) на вході радіоланки R2
(рис. 2) на виході двигуна (Engine) сигнал дорівнює нулю, а на виході атенюатора (Attenuator)
сигнал дорівнює 10 (що відповідає номінальній вихідній потужності передавача РПдП1). На
виході блока Radiation damping, що імітує загасання сигналу випромінювання в середовищі
розповсюдження, та на нижньому вході перемножувача (Product) сигнал дорівнює одиниці.
На другий, верхній на рисунку вхід перемножувача від джерела Step також подається
одиничний сигнал. Таким чином, у встановленому режимі на виході радіоланки R1 є
одиничний сигнал та похибка (Error) на вході радіоланки R2 дорівнює нулю. Система
автоматичного регулювання потужності передавача АРПП знаходиться у зваженому,
стійкому стані. При включенні моделі (рис. 3.2) розглянутий стійкий стан наступає
приблизно через 2,5…3 с.
Імітація збуджуючих діянь (завмирань) в середовищі розповсюдження радіохвиль
здійснюється наступним чином. Припустимо, що виникають періодичні завмирання сигналу
на вході приймача РПрП1 або, що еквівалентно, періодичні зменшення відношення
сигнал/шум, наприклад, на 40 % від нормального. Цю ситуацію можна імітувати періодичним
відніманням сигналу, величиною 0,4, із джерела одиничного сигналу Step
(рис. 2). Таке віднімання виконується за допомогою періодичного генератора (generator) з
амплітудою імпульсів - 0,4. При моделюванні період імпульсів вибраний 20 с, а тривалість
імпульсів 10 с. Такі імпульси необхідно подавати при включенні моделі із затримкою
(Transport Delay) приблизно 3 с після того, як в системі наступить стійкий стан рівноваги.
Задача системи автоматичного регулювання потужності передавача АРПП − звести
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виникаючу при надходженні імпульсів похибку розузгодження до нуля. Для отримання
оптимальних перехідних процесів необхідне настроювання нечіткого регулятора.
Діапазони
зміни
вхідних
та
вихідної
змінних
[ θ min , θ max ] , [θ min , θ max ] ,
[&&θ min , &&θ max ] , [mmin , mmax ] після настроювання регулятора НР в системі (див.рис.2) при отриманні
оптимальних перехідних процесів наступні:
[-0,25 0,25] , [-0,5, 0,5] , [-1,5, 1,5] , [-20, 20] .
Процеси в системі відображаються на індикаторі Medium, Error (середовище
розповсюдження, похибка), на індикаторі Р (потужність) та на індикаторі m (управляюча дія)
і приведені на рис.3, 4.
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Режим відпрацювання системою стрибкоподібної зміни параметрів середовища
розповсюдження радіохвиль є найбільш складним, виникають великі похибки розузгодження
при перехідних процесах. Але тривалість перехідних процесів не перевищує 2,5 с і після
завершення кожного перехідного процесу похибка системи стає практично рівною нулю.
Система автоматичного регулювання потужності передавача РПдУ1 забезпечує хорошу
якість приймаємого СВЧ-сигналу uc (t ) на вході радіоприймача РПрУ1, при періодичних
зменшеннях відношення сигнал/шум на вході приймача РПрУ 1 на 40 % від нормального,
автоматично збільшується потужність передавача від номінальної 10 Вт приблизно до 17 Вт
(рис. 3, б).
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Періодичні замирання сигналу на вході приймача РПрУ1 можна імітувати за допомогою
генератора синусоїдальних коливань (Sine Wave) із зміщенням (рис.2). При моделюванні
вибрані коливання з періодом 20 с, амплітудою, яка дорівнює −0,2, та зміщенням −0,2.
Діапазони зміни вхідних та вихідної змінних [θ min , θ max ] , [θ& min , θ& max ] , [&&θ min , &&θ max ] ,
[mmin , mmax ] після настроювання регулятора НР в системі (рис. 3.) для отримання мінімальної
поточної похибки при синусоїдальних збуджуючих діяннях наступні:
[-0,04 0,04] , [-0,2, 0,2] , [-0,7, 0,7] , [-25, 25] .
Процеси в системі відображаються на індикаторі Medium, Error (середовище
розповсюдження, похибка) та індикаторі Р (потужність) і для цього випадку приведені
на рис. 4.
Максимальна поточна похибка при синусоїдальних збуджуючих діяннях при
настроєному нечіткому регуляторі не перевищує 3,5 10-3.
При періодичних замираннях сигналу на вході приймача РПрП1 система автоматичного
регулювання потужності передавача РПдП1 відповідно автоматично збільшує потужність
передавача від номінальної 10 Вт приблизно до 17 Вт (рис. 4, б), забезпечуючи хорошу якість
приймаємого НВЧ- сигналу uc (t ) .
Дослідження системи автоматичного регулювання потужності передавача АРПП з
цифровим нечітким (що працює на базі нечіткої логіки) регулятором методом математичного
моделювання показує, що нечіткий регулятор забезпечує досить хорошу якість системи, що
характеризується похибками розузгодження в перехідних та встановлених режимах роботи
системи. Система з високою точністю відпрацьовує заданий рівень опорної напруги u0 , яким
оператор задає необхідну якість приймаємого НВЧ – сигналу u c (t ) на вході радіоприймача
РПрП1. Тому застосування нечіткого регулятора для систем, математична модель яких
розглянута вище, є доцільним та перспективним.
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УДК 621.391

Гурський Т.Г. (ВІТІ НТУУ „КПІ”)

МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ РАДІОЛІНІЇ З ВИКОРИСТАННЯМ ТЕХНОЛОГІЇ OFDM
В УМОВАХ ВПЛИВУ НАВМИСНИХ ЗАВАД
У роботі проведено аналіз функціонування радіолінії з модуляцією ортогональними гармонійними
несучими в умовах радіоелектронного подавлення. Запропонована математична модель, яка дозволяє оцінити
завадостійкість приймання OFDM-сигналів при дії навмисних завад.

Сьогодні технологія ортогонального частотного мультиплексування – OFDM
(Orthogonal Frequency Division Multiplex) широко застосовується в мережах безпроводового
доступу стандартів IEEE 802.11 та IEEE 802.16, системах цифрового радіомовлення T-DAB і
DRM, цифрового телебачення DVB-T, а також у xDSL-модемах [1 – 4].
До основних переваг технології OFDM слід віднести стійкість до завмирань сигналу за
умов багатопроменевості та частотно-селективних завмирань, а також високу спектральну
ефективність [1]. Багаточастотна структура групового сигналу зменшує чутливість системи
передачі до імпульсних завад і дозволяє ефективно боротися із зосередженими за спектром
завадами. За рахунок цього перспективним є застосування технології OFDM в
телекомунікаційних системах (ТКС) спеціального призначення (СП).
Однією з головних вимог до системи зв’язку СП є забезпечення високої
завадозахищеності, тобто здатності функціонувати з необхідною якістю в умовах складної
радіоелектронної обстановки, в тому числі при створенні навмисних завад засобами
радіоелектронного подавлення (РЕП). В літературі [5 – 8] докладно висвітлені питання, що
стосуються боротьби з навмисними завадами в системах радіозв’язку з прямим розширенням
спектра та з використанням псевдовипадкового перестроювання робочих частот (ППРЧ).
Однак, задачі дослідження впливу навмисних завад на системи радіозв’язку з використанням
модуляції ортогональними гармонійними несучими не розглядаються.
Очевидно, що модуляція OFDM не має такого високого рівня завадозахищеності, як
ППРЧ та шумоподібні сигнали (ШПС). Зважаючи на численні переваги технології
ортогонального частотного мультиплексування та позитивну практику її впровадження в
телекомунікаційну інфраструктуру у всьому світі [1 – 4], доцільно проаналізувавти
можливість використання даної технології на радіолініях спеціального призначення за умов
ведення зв’язку в складній електромагнітній обстановці та визначити комплекс технічних
заходів, спрямованих на підвищення завадозахищеності таких радіоліній.
Метою статті є розробка математичної моделі радіолінії з OFDM в умовах впливу
навмисних завад, кількісна оцінка їх негативного впливу на якість зв’язку та розробка
загального підходу до підвищення завадозахищеності таких радіоліній.
Фізичний зміст процесу функціонування системи радіозв’язку (СРЗ) в умовах
організованих завад являє собою радіоелектронний конфлікт, в якому приймають участь з
одного боку СРЗ, а з іншого – система РЕП, до складу якої, в загальному випадку, входять
станція радіотехнічної розвідки (РТР) та, безпосередньо, станція завад (СЗ) [5]. В якості
загального показника ефективності конфліктуючих сторін можна обрати середню ймовірність
помилкового приймання на біт, як основну міру кількісної завадостійкості СРЗ.
Основними видами завад, що порівняно просто реалізуються в системах РЕП, є: шумова
загороджувальна завада, шумова завада в частині смуги та полігармонійна завада
[5, 6]. Завдання станції завад полягає в тому, щоб сконцентрувати обмежену потужність
передавачів у певних частотних діапазонах, часових інтервалах та просторових секторах.
Об’єктом досліджень в даній роботі будемо вважати радіолінію з використанням
модуляції багатьох несучих n з використанням в кожному підканалі чотирьохпозиційної
фазової модуляції (ФМ-4) з когерентною демодуляцією.
Найбільш універсальною та стійкою до різних способів підвищення завадостійкості
сигналів при прийманні є шумова загороджувальна завада, модель якої може бути подана
обмеженим у смузі частот адитивним білим гаусівським шумом (АБГШ) з нульовим середнім
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та рівномірним розподілом спектральної щільності потужності [5]. На рис. 1 зображено
OFDM-сигнал та шумову загороджувальну заваду; якщо потужність сигналу P на
приймальному боці постійна, спектральна щільність потужності сигналу завади Gз = P Df
( Df = f 2 - f1 – ширина спектру завади, яка співпадає з шириною спектра сигналу); Eбi –
енергія сигналу в і-му підканалі.
Eбі
1

2

…

3

n-2 n-1 n

Gз

0

f1

f2

Рис. 1

f

Загальну ймовірність помилки Рб для сигналу OFDM знайдемо як суму ймовірностей
помилкового приймання по всіх піднесучих, враховуючи те, що швидкість передачі у
кожному підканалі в n разів менша від загальної швидкості групового сигналу:
n

Pб = å
i =1

Pбi
.
n

(1)

Ймовірність помилкового приймання в окремому підканалі OFDM можна визначити за
виразом [8]:

Pбi =

æ 2 Eбi
1é
ê1 - Фçç
2 êë
è G0i

öù
÷ú ,
÷
øúû

(2)

де Eбi – енергія сигналу, G0i – спектральна щільність потужності шуму, Ф(х) – функція
Крампа.
При наявності навмисних завад, повна спектральна щільність потужності шуму в
загальній смузі частот зростає з G 0 до G 0 +Gз і вираз (1) з урахуванням виразу (2) та
широкосмугової завади можна записати:
n

Pб = å

æ
1é
2 Eбi
ê1 - Фçç
2 êë
è G0i + Gз
n

i =1

öù
÷ú
÷
øúû
.

(3)

Для спрощення розрахунків прийнято, що значення G0i однакове для усіх піднесучих.
Зрозуміло, що і значення Eбi також однакові для усіх піднесучих. Вони можуть відрізнятися
лише за умов використання перерозподілу потужності випромінювання по піднесучих [1].
Якщо позначити

Eбi
= Qi2 (відношення сигнал/завада), то формула (2) перетворюється
G0 i + Gз

до вигляду:

[ (

)]

1
1 - Ф 2Qi2
Pб = å 2
.
(4)
n
i =1
2
2
На рис. 2 побудовано загальну залежність Pб = f (Qi ) з умовою, що значення Qi
n

однакові для усіх піднесучих.
Очевидно, що при достатньому енергетичному ресурсі станції завад у випадку
постановки широкосмугової загороджувальної завади, яка перекриває весь спектр системи з
багатьма несучими та створює спектральну щільність потужності завади Gз, яка збільшує
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ймовірність помилкового до недопустимого значення (наприклад 10-3), єдиним виходом є
перехід на іншу робочу частоту. Тобто у такому випадку СРЗ повинна діяти за класичним
алгоритмом роботи частотно-адаптивної радіолінії, тобто „втікати” від завади
використовуючи перестройку робочої частоти за невідомим системі РЕП псевдовипадковим
алгоритмом. Ведення радіозв’язку таким чином ще називають „повільною” ППРЧ, коли
перестройка робочої частоти здійснюється зі швидкістю, що не перевищує технічну
швидкість передачі в каналі. Принципи частотної адаптації докладно розглянуті в літературі
[8 – 10].

Рис. 2

Оскільки частотний діапазон СРЗ (з урахуванням запасних частот) може бути досить
значним, потужність передавача станції завад також повинна бути значною. В зв’язку з цим
СЗ загороджувального типу створюють значну небезпеку з точки зору забезпечення
електромагнітної сумісності для інших радіоелектронних засобів, які працюють у тому ж
діапазоні частот. При цьому сама СЗ стає радіопомітною [5] та, як наслідок, вразливою ціллю
для ракет, які наводяться по радіовипромінюванню. Зазначені недоліки звужують можливість
застосування СЗ загороджувального типу, особливо в угрупуваннях радіоелектронних
засобів. Однак, в деяких оперативно-тактичних ситуаціях застосування завад даного типу
може виявитися виправданим.
Потужність шумової завади може бути використана значно ефективніше за рахунок
зосередження в обмеженій смузі частот, значно меншій ніж діапазон СРЗ (див. рис. 3). Таку
заваду прийнято називати шумовою завадою в частині смуги. Введемо параметр g , що

f 2' - f1'
показує, в якій частині спектра сигналу присутня завада. На рис. 3 g =
, де f2 – f1 –
f 2 - f1
ширина спектра сигналу, f2' – f1' – ширина спектра завади; 0 £ g £ 1 . Очевидно, що
перекриваючи меншу смугу діапазону, станція завад має можливість збільшувати потужність
завад у цій смузі до рівня Gз g .
Eбi
Gз
g

1

0

f1

2

3

…

i-2 i-1

i

f1'

i+1 i+2

f2'

…

n-2 n-1 n

f2 f

Рис. 3

Для спрощення аналітичного виразу зробимо припущення, що ширина спектра завади є
такою, що перекриває ціле число несучих. Отже, параметр g можна виразити так: g = m n ,
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де m – кількість несучих, в спектри яких потрапляє завада. Тоді, загальну ймовірність
помилкового приймання в даній системі можна виразити наступним чином:

æ 2 Eбi
1 - Фçç
n -m
è G0i
Pб = å
2n
i =1

ö
÷
÷
ø+

æ
ö
2 Eбj
÷
1 - Фç
ç G0 j + Gз g ÷
m
è
ø.
å
2n
j =1

(5)

Враховуючи те, що для модуляції всіх несучих використовується ФМ-4, і прийнявши,
що значення G0i однакове для усіх піднесучих та G0i = G0j, вираз (5) можна спростити до
вигляду:

Pб =

æ 2 Eбi
( n - m) 1 é
× ê1 - Фçç
n
2 êë
è G0i

öù m 1 é
æ
öù
2 Eбi
÷ú + × ê1 - Фç
÷
÷
ç G + G g ÷ ú,
n
2
0i
з
êë
øúû
è
øúû
æ
öù
2 Eбi ö÷ù
1é
2 Eбi
ç
÷
+
g
×
1
Ф
ú
ê
ç G + G g ÷ú.
G0i ÷øúû
2 êë
0i
з
è
øúû

або

æ
1é
Pб = (1 - g ) × ê1 - Фçç
(6)
2 êë
è
Графіки залежності Pб = f ( g ) , побудовані за формулою (6) для різних значень Gз
[Вт/Гц] при постійних значеннях Eбi та G 0i , які відповідають відношенню Eбi G0 i = 20 дБ,
представлені на рис. 4.

Рис. 4

Очевидно, що постановник завад повинен вибрати таке значення g = g опт , при якому
значення Рб буде максимальним. Таку шумову заваду в частині смуги сигналу з OFDM, яка
при фіксованому значенні потужності передавача станції завад максимізує ймовірність
помилкового приймання радіолінії, будемо називати оптимальною.
Значення g опт , що відповідають заданим Gз, а також ймовірності помилки Рб, наведені в
табл. 1.
Таблиця 1
Gз
2
5
10
20
30
γопт
0,01
0,025
0,05
0,1
0,15
Pб 1,2*10-3 2,9*10-3 5,9*10-3 1,2*10-2 1,8*10-2

50
0,25
2,9*10-2

100
0,5
5,9*10-2

∞
1
0,5

Отже, чим більшим енергетичним ресурсом володіє постановник завад, тим більше
значення

g опт .
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У більшості випадків постановки навмисних завад справедливим є припущення
Gз >> G0 . Тому, за наявності навмисних завад значенням G0i можна знехтувати. Тоді вираз
(6) спрощується до вигляду:

[ (

)]

æ
1é
2 E öù
1
Pб » g × ê1 - Фçç g × бi ÷÷ú = g × 1 - Ф g × Qi2 .
(7)
2 êë
G
2
з
ú
è
øû
2
Графіки залежності Pб = f (Qi ) , побудовані за виразом (7) для різних значень g
представлено на рис. 5. В табл. 2 наведено відповідні значення g .
Таблиця 2
γ1
γ2
γ3
0,0001 0,0005 0,001

γ4
0,005

γ5
0,01

γ6
0,05

γ7
0,1

γ8
0,3

γ9
0,5

γ10
1

Рис. 5

Очевидно, що зі збільшенням Q значення g = g опт , при якому Pб максимальне,
зменшується. Якщо продиференціювати рівняння (7), отримуємо:
2
i

g опт

ì 0,709
для Qi2 > 0,709
ï Q2
=í i
.
2
ï1
для Qi £ 0,709
î

Відповідно, максимальна ймовірність помилкового приймання на біт дорівнює:

Pб. max

ì 0,083
ïï Q 2
=í i
ï 1 1 - Ф 2Q 2
i
ïî 2
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для Qi2 > 0,709

)]

для Q £ 0,709

.
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Таким чином, ефективне подавлення сигналу досягається за рахунок концентрації
потужності передавача станції завад для спотворення певної частини переданих символів.
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Для усунення шкідливого впливу організованих завад доцільно застосовувати такі заходи, як
завадостійке кодування у поєднанні з перемежуванням [5], методи просторової компенсації
завад [7, 8], частотну адаптацію [8 –10].
На рис. 6 зображено: Df = f z - f1 – частотний діапазон, в якому працює радіолінія;

Df i = f i +1 - f i – ширина спектра сигналу OFDM; Fр1, Fр2, …, Fрz-1 – робочі частоти (канали),
на яких може працювати радіолінія, що відповідають центральній частоті спектра сигналу;
Gзn, Gз3, Gз2, Gз1 – спектральні щільності потужності шумової завади в частині смуги, які
постановник завад може використовувати, індекс в даному випадку відповідає кількості
каналів радіолінії, які перекриваються завадою, Gз.опт – спектральна щільність потужності
оптимальної шумової завади в частині смуги, при якій ймовірність помилкового приймання
радіолінії максимізується.
Eбi
Gз.опт

Gз1
Gз2
Gз3
Gзn

0

f1

Fр1

f2

Fр2

f3

Fр3

f4

fz-1

Fрz-1

fz

f

Рис. 6

У випадку появи шумової завади в частині смуги, яка знижує ймовірність помилкового
приймання в системі до недопустимого рівня, СРЗ може здійснити такі заходи для протидії:
1) використання методів просторової компенсації завад;
2) відключення, а точніше припинення передачі корисної інформації на тих піднесучих,
в спектри яких потрапила завада і нарощування загальної пропускної спроможності системи
за рахунок підвищення кратності модуляції М на кращих за співвідношенням сигнал-шум
піднесучих;
3) перехід на іншу робочу частоту за умови, якщо перший та другий заходи виявляться
неефективними.
У другому випадку завадостійкість системи після переходу в новий режим роботи
потрібно оцінювати з урахуванням виразів для конкретних видів багатопозиційної модуляції.
Даний випадок є привабливим з наступних міркувань: система РЕП не володітиме
інформацією про те, що на уражених завадою ділянках спектра корисний сигнал не
передається. На цих m піднесучих можна передавати, наприклад, копії підканалів, де
використовується модуляція з більшим значенням М, щоб у випадку, якщо станція РЕП буде
стрибкоподібно змінювати частоту завади, найбільш інформативні піднесучі мали резервні
копії інформації.
Розглянемо вплив на досліджувану СРЗ полігармонійної (різнотонової) завади [5, 6].
При створенні полігармонійної завади станція РЕП ділить повну потужність
випромінювання між неперервними гармонійними коливаннями (тонами), що мають
випадкову фазу та рівні за потужністю. Ці сигнали розподіляються в загальній смузі частот
системи у визначеному порядку. Аналіз впливу тонових завад на сигнал є значно складнішим
[5]. Наприклад, для систем ППРЧ-ЧМ застосування вузькосмугових тонових завад є більш
ефективним ніж вузькосмуговий шум (шумова завада в частині смуги) з точки зору системи
РЕП. Причиною цього є те, що використання полігармонійної завади дозволяє ефективніше
ввести енергію завад в некогерентні детектори.
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Оскільки СРЗ, що розглядається в роботі, використовує когерентну демодуляцію,
небезпеку полігармонійна завада представлятиме лише у випадку значної кількості тонів, що
потрапляють у спектр корисного сигналу, а оцінку завадостійкості можна провести за
виразом (6), попередньо розрахувавши сумарну спектральну щільність потужності завади у
кожному підканалі.
В умовах застосування системою РЕП ретрансльованих завад з достатньою для
ефективного подавлення корисного сигналу потужністю, доцільним є перехід до режиму
роботи з використанням частотної адаптації, причому швидкість переходу на нову робочу
частоту повинна бути такою, щоб за час, необхідний системі РЕП для обробки отриманого
сигналу та створення завади, радіолінія переходила на нову частоту [5].
Таким чином, в даній роботі отримано математичну модель радіолінії з OFDM в умовах
впливу шумової загороджувальної завади та шумової завади в частині смуги. Представлена
модель дозволяє:
– провести кількісну оцінку негативного впливу даних видів завад на якість зв’язку, що
визначається коефіцієнтом помилкового приймання;
– отримати математичні співвідношення при дії інших видів завад (полігармонійна та
ретрансльована завади);
– визначити заходи, спрямовані на боротьбу з навмисними завадами;
– проводити імітаційне моделювання радіоліній з використанням OFDM під дією
навмисних завад.
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ТЕХНІЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ І ТЕХНІЧНІ РЕГЛАМЕНТИ – ЩО ЦЕ ТАКЕ ?
В статті розкрито зміст понять ,,технічне регулювання” і ,,технічний регламент“, принципи їх
розробки і особливості застосування, задачі, що виникають при розробці технічних регламентів для
телекомунікаційних мереж і технічних засобів телекомунікацій.. Автор викладає свою точку зору на перехід до
добровільного застосування стандартів.

В нормативно-правових документах, науково-технічній літературі, засобах масової
інформації все частіше зустрічаються поняття ,,технічне регулювання” і ,,технічні
регламенти”. У фахівців, що займаються технічною експлуатацією телекомунікаційних
мереж і технічних засобів телекомунікацій, зразу виникає думка, що мова тут піде про
регламенти технічного обслуговування, які є елементами експлуатаційної документації
засобів телекомунікацій. Більш глибоке вивчення джерел появи цих понять дозволяє зробити
висновок, що вони не мають нічого спільного з регламентами технічного обслуговування
телекомунікаційних мереж і засобів телекомунікацій.
Мета статті – привернути увагу фахівців в галузі телекомунікацій до технічного
регулювання і розробки технічних регламентів, оскільки ці процеси носять міжнародний
характер і їх роль надалі буде зростати, особливо на етапі інтеграції України до
Європейського та світового економічного співтовариства. Актуальність статті визначається і
тим, що контролюючі органи, наприклад, Державна інспекція електрозв’язку, повинні
перевіряти роботу операторів саме на відповідність технічним регламентам.
Основним документом, який можна вважати правовою основою технічного
регулювання і розроблення технічних регламентів в Україні, є прийнятий в грудні 2005 р.
Закон України ,,Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності” [1].
В процесі розробки цього документа використані стандарти Європейського інституту
стандартів, положення директив Європейського Союзу, інші міжнародні документи з питань
стандартизації, технічного регулювання, оцінки відповідності.
Що ж треба розуміти під поняттям технічного регулювання? В [1] наведено таке
визначення: ,,технічне регулювання – правове регулювання відносин у сфері встановлення,
застосування та виконання обов’язкових вимог до продукції або пов’язаних з нею процесів,
систем і послуг, персоналу та органів, а також перевірка їх дотримання шляхом оцінки
відповідності та/або ринкового нагляду”.
Чи існувала система технічного регулювання раніше, за часів Радянського Союзу ? Так,
існувала, але вона базувалась на принципах планової економіки, коли держава і тільки
держава несла повну відповідальність за безпеку продукції і послуг, а стандарт мав статус
закону. Нормативними документами регламентувалось все, навіть дуже дрібні вимоги до
продукції, послуг, і все це підлягало контролю (що не виключало появу бракованих виробів).
Такий підхід не відповідав міжнародним нормам і правилам і був об’єктом критики з
боку інших держав.
Зрозуміло, що національна система технічного регулювання потребувала реформування
на засадах, що відповідають міжнародним нормам і правилам. Воно почалось з прийняття
Законів України ,,Про стандартизацію” [2] і ,,Про підтвердження відповідності” [3]. Ці закони
відповідали основним принципам технічного регулювання, прийнятим в Європі, серед яких
треба виділити такі [4]:
- впровадження добровільного застосування стандартів;
- пряме впровадження міжнародних і європейських стандартів.
Прийняття законів [2, 3] і особливо [1] пов’язано з політикою інтеграції України в
світове і європейське економічне співтовариство та необхідністю усунути технічні і
економічні перешкоди, які виникають при цьому.
Основна мета закону [1] – перехід до дворівневої системи нормативних документів:
- технічних регламентів, виконання вимог яких є обов’язковим;
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- стандартів, виконання вимог яких є добровільним.
Можна вважати, що впровадження технічного регулювання означає принципово новий
підхід до регулювання відносин при встановленні, застосуванні і виконанні обов’язкових і
добровільних вимог до об’єктів регулювання. Конкретніше, технічне регулювання – це
форма правового регулювання відносин:
- при встановленні, застосуванні і виконанні обов’язкових вимог до продукції, процесів
її виробництва, експлуатації, зберігання, реалізації та утилізації;
- при встановленні і застосуванні на добровільних засадах вимог до продукції, процесів
її виробництва, експлуатації, зберігання, реалізації і утилізації;
- при оцінці відповідності товарів і послуг вимогам технічних регламентів та ін.
Важливо визначити об’єкти технічного регулювання. До них необхідно віднести:
- продукцію, процеси і послуги, зокрема матеріали і обладнання;
- системи і їх сумісність, в т ому числі і електромагнітна;
- персонал і органи;
- вимоги до термінології, позначення, маркування ;
- системи управління якістю та управління довкіллям.
Державна політика в сфері технічного регулювання викладена в Указі Президента
України ,,Про заходи удосконалення діяльності у сфері технічного регулювання і споживчої
політики” від 13.07.2005 р.
Основними елементами реформованої системи технічного регулювання країни є закони,
технічні регламенти, національні стандарти, гармонізовані з міжнародними вимогами,
процедури підтвердження відповідності, нагляд за виконанням обов’язкових вимог.
Здійснюють технічне регулювання Центральні органи виконавчої влади у визначених
сферах діяльності шляхом розроблення та затвердження технічних регламентів, якщо вони не
прийняті законом [1].
Що ж представляє собою технічний регламент ? Офіційне визначення його таке:
,,Технічний регламент – це Закон України або нормативно-правовий акт, прийнятий
Кабінетом Міністрів України, у якому визначено характеристики продукції або пов’язані з
нею процеси чи способи виробництва, а також вимоги до послуг, включаючи положення,
дотримання яких є обов’язковим” [1].
Технічні регламенти необхідно розглядати як засоби технічного регулювання, що
забезпечують:
- захист життя, здоров’я і майна фізичних і юридичних осіб;
- охорону навколишнього середовища;
- попередження дій, що вводять в оману споживачів продукції.
Технічні регламенти встановлюють необхідні вимоги, які забезпечують: безпеку
випромінювань, механічну безпеку, пожежну безпеку, промислову безпеку, електробезпеку,
ядерну і радіаційну безпеку, електромагнітну безпеку приладів і обладнання, єдність
вимірювань.
Головною метою розроблення і застосування технічних регламентів є захист життя і
здоров’я людини, національної безпеки, охорони довкілля та природних ресурсів, запобігання
недобросовісній практиці.
Розроблення технічних регламентів – нова і складна справа. До неї залучаються все
більше зацікавлених установ, організацій, відомств. Вона починається з того, що зацікавлені
сторони надають органу виконавчої влади з питань технічного регулювання пропозиції щодо
розроблення нових технічних регламентів. Усі прийняті пропозиції вносяться до проекту
робочої програми розроблення технічних регламентів. Затверджена робоча програма
публікується в засобах масової інформації для забезпечення участі в підготовці технічних
регламентів усіх зацікавлених сторін. В цій роботі повинні приймати участь і вищі навчальні
заклади, і така робота для них може стати одним з наукових напрямів діяльності..
Проект технічного регламенту, як правило, повинен містити:
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- технічні вимоги до продукції, процесу чи послуги, які б відповідали досягнутому на
момент розроблення науково-технічному рівню;
- процедури оцінки відповідності продукції технічним вимогам;
- перелік національних стандартів, які в разі добровільного застосування є доказом
відповідності вимогам технічних регламентів.
Погоджений проект технічного регламенту подається Кабінету Міністрів України і в
разі його прийняття опубліковується в інформаційному бюлетені ,,Офіційний вісник
України”. Термін дії технічного регламенту п’ять років. Технічні регламенти, що не
переглядаються протягом п’яти років з дня їх опублікування, вважаються скасованими з дня
завершення п’ятирічного строку їх дії.
Важливе місце в технічному регулюванні займає оцінка відповідності вимогам
технічних регламентів – ,,доведення, що встановлені вимоги до продукції, процесу, системи,
особи чи органу виконано шляхом випробування, здійснення контролю або сертифікації” [1].
Після проведення відповідних процедур оцінки відповідності, що довели виконання
встановлених вимог, видається документ – декларація про відповідність або сертифікат
відповідності.
Декларацію про відповідність щодо введення в обіг товарів, які є об’єктами технічних
регламентів, складає виробник продукції.
Сертифікат відповідності для підтвердження відповідності виробник отримує в органі
з оцінки відповідності, якщо така процедура передбачена технічним регламентом. Для
засвідчення відповідності технічним регламентам може використовуватися національний
знак відповідності, який наноситься на упаковку або етикетку продукції та на рекламні
матеріали для процесів і послуг, що відповідають вимогам технічних регламентів.
Відповідність введення в обіг в Україні продукції, процесів та послуг технічним
регламентам є обов’язковою.
Технічні регламенти впроваджуються тільки при наявності до кожного з них
відповідного переліку національних стандартів. Процедури підтвердження відповідності
продукції повинні визначатись в самому технічному регламенті.
Окремо треба зупинитись на сучасних поглядах щодо застосування стандартів. Законом
України ,,Про стандартизацію” закріплено основний принцип міжнародної стандартизації –
добровільність застосування стандартів.
В статті 1 Закону [2] наведено таке визначення стандарту: ,,Стандарт – це документ,
розроблений на основі консенсусу та затверджений уповноваженим органом, що встановлює
призначені для загального і багаторазового використання правила, інструкції або
характеристики, які стосуються діяльності чи її результатів, включаючи продукцію, процеси
або послуги; дотримання яких є необов’язковим”.
На наш погляд, це не означає, що вже зараз застосування стандартів стає добровільним.
В Україні стандарти стануть добровільними тільки після того, як обов’язкові вимоги щодо
безпеки життя і здоров’я людей, охорони довкілля будуть застосовані у відповідних
технічних регламентах.
Іншими словами, стандарти або їх окремі частини стають обов’язковими, якщо вони
входять до технічних регламентів.
Відповідні роботи зі створення технічних регламентів проводяться і в галузі
телекомунікацій, але тут треба розв’язати ряд складних задач [5]:
- визначити принцип, за яким мають бути розподілені регламенти для
телекомунікаційних мереж і технічних засобів телекомунікацій;
- скласти перелік документів, що підтримують технічні регламенти;
- узгодити юридичний статус документів та їх структуру (технічні регламенти
перестають бути галузевими нормативними документами);
- визначити основні вимоги до телекомунікаційних мереж і терміналів з урахуванням
ступеня ризику.
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Справа в тому, що вимоги, встановлені технічними регламентами, повинні відображати
ризики стосовно споживачів, довкілля та природних ресурсів, які створюватиме
невідповідність продукції, процесів і послуг вимогам нормативних документів. Для
оцінювання ризиків повинна розглядатись наявна науково-технічна інформація, пов’язана з
кінцевим використанням продукції, процесів або послуг.
Реалізація положення закону щодо відображення в технічних регламентах ризиків
потребує розробки методик оцінки таких ризиків, оскільки на даний час вони відсутні.
Висновки
1. Впровадження технічного регулювання в усіх галузях науки і техніки, одним із
принципів якого є добровільне застосування стандартів, відповідає світовій практиці і
сприятиме інтеграції України до світового економічного співтовариства.
2. Слід чекати, що вже найближчим часом сучасні технічні регламенти в галузі
телекомунікацій, що відповідають міжнародним вимогам, будуть розроблені і знайдуть своє
застосування на практиці, оскільки в цьому є об’єктивна необхідність. Розробка технічних
регламентів може стати одним із напрямів наукових досліджень навчального закладу.
3. Можна вважати, що добровільне застосування стандартів стане можливим тільки
тоді, коли обов’язкові вимоги з безпеки життя і здоров’я людей, охорони довкілля знайдуть
своє відображення у відповідних технічних регламентах.
4. Потребують негайної розробки методики оцінки ризиків, що виникають при
застосуванні технічних регламентів. Ці методики повинні бути відображені в технічних
регламентах.
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АНАЛІЗ ХАРАКТЕРИСТИК ШИРОКОСМУГОВИХ СИГНАЛІВ
В даній статті проведений аналіз характеристик сигналів, що використовуються в широкосмугових
системах радіодоступу. Проаналізовано методи формування широкосмугових сигналів та можливості їх
використання для підвищення завадозахищеності систем передачі.

В сучасних системах радіодоступу широко використовуються канали зв’язку із
випадковими параметрами. Для таких каналів основними факторами, які впливають на якість
радіозв’язку, являються завади.[1]. Одним з методів підвищення завадозахищеності таких
систем є застосування широкосмугових сигналів.
Метою роботи є аналіз методів формування, а також часових і спектральних
характеристик широкосмугових сигналів, які застосовуються в системах радіодоступу.
У системах передачі дискретних повідомлень раніше, використовувалися радіоімпульси
прямокутної форми з одним із видів маніпуляції. При цьому кожному відеоімпульсу
первинного сигналу с(t) відповідав один радіоімпульс.
Ефективна ширина спектра прямокутного радіоімпульсу (яка визначається як площа,
обмежена нормованою спектральною щільністю сигналу) дорівнює
¥
G( f )
1
.
df =
Df c = ò
G0
τі
0
Добуток ефективної ширини спектра сигналу на його тривалість будемо називати основою
сигналу

Wc = Df c τ і .
У літературі цей добуток часто називають базою сигналу. Однак, база сигналу в
строгому розумінні фізичного змісту цієї величини є максимальним числом незалежних
параметрів, які характеризують сигнал, і визначається як Вс = 2 Df еф τ і . Отже, база сигналу в
два рази більша його основи.
Основа прямокутного радіоімпульсу дорівнює Wc = 1 . Сигнали з основою рівною або
близькою до одиниці називаються простими чи вузько смуговими [2].
Методи прямого розширення спектра. У більшості широкосмугових систем
застосовують широкосмугові сигнали (ШСС), одержувані методом прямої послідовності. У
таких системах розширення спектра здійснюється шляхом множення порівняно
вузькосмугового первинного сигналу на широкосмуговий розширювальний сигнал. Широко
застосовуються складні шумоподібні сигнали у виді фазо-маніпульованих (ФМ-ШСС) і
частотно-маніпульованих (ЧМ-ШСС) послідовностей.
Кожному позитивному („+”) двійковому символу первинного сигналу с(t) тривалістю τі
відповідає послідовність N двійкових імпульсів тривалістю τ 0 = τ і N , яка формується за
визначеними правилами так, щоб кореляційні властивості її були близькі до властивостей
шумової реалізації. Тому цю послідовність називають псевдовипадковою (ПВП). А символу
негативної полярності („-”) відповідає інвертована ПВП. Таким чином, первинний сигнал с(t)
виявляється перетвореним у послідовність відеоімпульсів с´(t) за правилом
с¢(t ) = с (t )апвп (t ) .
Приклади квазіортогональних шумоподібних сигналів: послідовності Баркера (у цих
послідовностей при кількості імпульсів у групі, яка дорівнює n, рівень бічних пелюстків
функції автокореляції і значення взаємокореляційних функцій не перевищує величини
головного значення), лінійні рекурентні послідовності.

20

1
n

Дискретні частотні сигнали. Знаходять практичне застосування багаточастотні
сигнали (БЧС) послідовного типу, які називають сигналами з дискретною частотною
маніпуляцією (ДЧМ). Багаточастотні сигнали є послідовністю радіоімпульсів, несучі
частоти яких змінюються за заданим законом. Частотно-часова структура БЧС
визначається частотно-часовою матрицею (ЧЧМ). Енергія БЧС розподілена нерівномірно
на частотно-часовій площині. Інформація про полярність переданого символу первинного
сигналу міститься у фазах радіоімпульсів (якщо „+”, то j = 0; якщо „-”, то j = p).
Основа сигналу дорівнює
Wc = Df 0 Mτ і = M

1
Mτ 0 = M 2 ,
τ0

де М – кількість радіоімпульсів у БЧС.
Дискретні складені сигнали. Для збільшення основи сигналу з ДЧМ кожен його
радіоімпульс заміняється шумоподібним сигналом з фазовою маніпуляцією. Сигнали
такого виду в літературі називають дискретними частотно-фазо-маніпульованими
сигналами (ДЧФМС). Основа ДЧФМС визначається як

Wc = NM 2 ,
де N – кількість імпульсів ФМ сигналу в одному частотному елементі ДЧМ сигналу.
Сигнали з псевдовипадковим перестроюванням робочої частоти (ППРЧ). У системах з
ППРЧ розширення спектра в межах заданої смуги частот здійснюється за допомогою
стрибкоподібної зміни частоти сигналу (FH – Frequency Hopping) за псевдовипадковим законом.
Основними елементами системи передачі з ППРЧ є синтезатор частоти, генератор ПВП і
система синхронізації (СС). Порядок чергування частот визначається генератором ПВП, який
керує синтезатором частоти передавача. Широкосмуговий (ШСФ) і вузькосмуговий (ВСФ)
фільтри служать для фільтрації шумів і побічних коливань.
Поки що явно видний істотний недолік ШСС – це складність їх формування і демодуляції.
Системи передачі зі складними ШСС мають істотно більш високу завадозахищеність в порівнянні з
системами передачі, які використовують прості сигнали.

Пояснимо це твердження на прикладі сигналу ФМ-ШСС. Зробимо еквівалентне
порівняння двох систем передачі для випадку, коли середні потужності простого сигналу і
ШСС однакові. Однаковими також є спектральні щільності шуму, який діє в порівнюваних
системах передачі
З рівності середніх потужностей простого сигналу і ШСС випливає:

Pc = Gc¢ Df c¢ = Gc Df c

де Gc¢ , Gc - максимальні значення спектральних щільностей потужності відповідно простого
сигналу і ШСС; Df c¢ , Df c - ефективна ширина спектра відповідно простого сигналу і ШСС.
Відповідно до формули одержуємо

Gc¢ Df c
=
. Оскільки Df c = 1 τ 0 , a Df c¢ = 1 τ і , то
Gc Df c¢

Gc¢ τ і
=
= Wc .
Gc τ 0
Таким чином, максимальне значення спектральної щільності потужності ШСС у Wс
разів менше, ніж у простого сигналу.
Одна з особливостей ШСС полягає в підвищенні завадостійкості щодо вузькосмугових
завад.
Зробимо еквівалентне порівняння двох систем передачі з простим сигналом і ШСС з
рівними енергіями Е, у яких обробка сигналів здійснюється за допомогою УФ при впливі
однієї і тієї ж зосередженої за спектром завади. Для простоти розгляду нехай вузькосмугова
завада B(t) має спектральну щільність потужності (СЩП) прямокутної форми
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Df B
Df
£ f £ f0 + B ,
2
2
де GB – СЩП вузькосмугової завади; ΔfВ – ширина спектра вузькосмугової завади; f0 –
центральна частота, яка збігається з центральної (несучої) частотою сигналу.
Потужність вузькосмугової завади дорівнює
RB = Gmax Df B ,
а потужність завади на виході узгодженого фільтра визначається виразом
G B ( f ) = G max ;

RB

f0 -

¥

УФ

2
= ò G B ( f )K УФ
( f )df ,
0

де KУФ(f) – амплітудно-частотна характеристика (АЧХ) узгодженого фільтру (УФ).
АЧХ УФ збігається зі спектральною щільністю амплітуд сигналу, з яким він
узгоджений, і, що площа, обмежена квадратом АЧХ УФ, це є енергія сигналу. Тому
відповідно до поняття еквівалентної смуги пропускання УФ, яка збігається з ефективною
2
( f ) при f = f0 (максимальне значення) для простого
шириною спектра сигналу, значення K УФ
сигналу дорівнює
E
¢2 ( f 0 ) =
,
K УФ
Df c¢
а для ШСС
2
( f0 ) =
K УФ

E
.
Df c

Оскільки Df В << Df c¢ і, тим більше, Df В << Df с , то інтеграл, який визначає
потужність вузькосмугової завади на виході УФ, прийме вигляд
f0 +

RВ

УФ

=

Df В
2

òDG

f0 -

max

2
2
( f )df = Gmax Df В K УФ
( f 0 ).
K УФ

fВ
2

Вираз, що зазначений вище справедливий, оскільки в межах смуги Df В підінтегральна
2

2
( f0 ) .
функція K УФ ( f ) практично не залежить від f (постійна) і дорівнює K УФ
Відповідно до формули потужність вузькосмугової завади на виході УФ (для Wс = 1)
визначається виразом
Ec
R
ВУФ = R В Df ¢ ,
c
W =1
c

а для Wс >> 1

Ec
ВУФ = R В Df .
c
W >>1

R

c

З порівняння виразів цих двох виразів випливає, що потужність вузькосмугової завади
на виході фільтра, узгодженого з ШСС, в Wс разів менша, ніж на виході фільтра, узгодженого
з простим сигналом. Наприклад, при Wс = 1000 у каналах передачі з ШСС забезпечується
енергетичний виграш відносно зосередженої за спектром завади в порівнянні з каналами
передачі з простими сигналами в 1000 разів (на 30 дБ).
Отже, використання ШСС забезпечує істотне підвищення завадостійкості каналів
передачі щодо вузькосмугових завад. Застосування багаточастотних сигналів дозволяє
порівняно просто реалізувати ідею багаторазового частотно-рознесеного приймання, якщо
рознос між сусідніми частотами елементів сигналу Df p перевищує інтервал частотної
кореляції Df кор завмираючого каналу, тобто Df p = f i +1 - f i > Df кор , де fi – несуча частота i-го
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частотного елемента БЧС. При цьому
частотних елементів БЧС.
Складні сигнали мають більш
порівнянні з простими сигналами.
1
, а ШСС Δτ к = τ 0 = τ і Wc
Dτ¢к = τ і =
Df c¢

забезпечується некорельованість завмирань окремих
зосереджені за часом автокореляційні функції в
Інтервал кореляції простого сигналу дорівнює
= 1 Df c . При цьому зі збільшенням основи сигналу Wс

інтервал кореляції Δτ к зменшується.
Відзначена особливість ШСС знайшла практичне застосування для підвищення
завадостійкості в каналах передачі з багатопроменевим середовищем поширення. У
приймачах ШСС з великою основою є можливість практичної реалізації способу рознесення
за променями приходу. Розглянемо ідею реалізації цього способу рознесення.
Якщо приймання здійснюється з використанням УФ, то форма реакції УФ на корисний
сигнал збігається з автокореляційною функцією використовуваного сигналу.
Еквівалентна тривалість реакції на виході фільтра, узгодженого з простим
(вузькосмуговим) сигналом, дорівнює Δt´екв = τі, а на виході фільтра, узгодженого з ШСС,
Δtекв = τ0 = τі/Wс. Отже, при застосуванні ШСС можна реалізувати високу роздільну здатність
у часі.
Якщо час затримки Δτз між променями в багатопроменевому каналі передачі буде
більшим, ніж Δtекв (Δτз > Δtекв ), то на виході УФ промені розділяються, а потім відповідним
чином обробляються і складаються в сумарний відлік.
Таким чином, на підставі вищевикладеного можна зробити висновок про те, що
застосування складних, широкосмугових сигналів забезпечує:
1. Істотне підвищення завадозахищеності шляхом підвищення потайності і поліпшення
завадостійкості щодо навмисних завад (наприклад, вузькосмугових завад).
2. Реалізацію багаторазового рознесеного приймання у каналах передачі з
багатопроменевим середовищем поширення і тим самим, підвищення їх завадостійкості.
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ПРИЧИНИ І МЕТА МОДЕРНІЗАЦІЇ ПРОТОКОЛУ ІР ТА МОЖЛИВІСТЬ ПЕРЕХОДУ
НА ВЕРСІЮ ІРV6
Необхідність модернізації 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 Web-технології для
одержання доступу до корпоративної інформації, ведення електронної комерції за допомогою Internet,
впровадження Internet в індустрію розваг (поширення відеофільмів, звукозаписів, інтерактивні ігри).

Динаміка росту Internet така, що сьогодні важко привести цілком достовірні відомості
про число мереж, вузлів і користувачів Internet. Швидкий ріст мережі збільшує вже давно
відчутний дефіцит ІР-адрес, викликає перевантаження маршрутизаторів, які повинні вже
сьогодні обробляти у своїх таблицях маршрутизацію інформації про декілька десятків тисяч
номерів мереж, а також веде до різкого збільшення сумарного обсягу переданого по Internet
трафіка. Поширене використання Internet у якості загальносвітової широкомовної мережі, яка
заміняє мережі радіо й телебачення, приводить до зміни характеру переданого трафіка. Поряд
із традиційними комп'ютерними даними все більшу частку трафіка становлять мультимедійні
дані. Синхронний характер мультимедійного трафіка пред’являє нетрадиційні для Internet
вимоги до якості обслуговування – надання гарантованої смуги пропускання із заданим
рівнем затримки переданих пакетів.
У публікаціях, які висвітлюють причини і мету модернізації протоколу ІР та перехід на
версію ІРv6 неповною мірою відображають питання формату заголовка ІРv6 та порівняння з
протоколом версії ІРv4 [1].
Активні роботи з модернізації протоколу ІР і розробці нових, прилягаючих до нього
протоколів почалися в 1992 році. У цей час співтовариству Internet були запропоновані
декілька альтернативних варіантів протоколу ІР нового покоління: ІРV7 (розроблювач –
Ullman), TUBA (Callon), ENCAPS (Hinden), SIP (Deering) і РІР (Fracis). У результаті розвитку
лінії ENCAPS (із проміжною версією ІРАЕ), SIP й РІР злилися в 1993 році в пропозицію SIPP,
що у липні 1994 року було прийнято як основу для створення протоколу ІР нового покоління,
що одержало формальну назву ІРV6, де „6” означає номер версії протоколу (зараз
використовується версія ІРV4). Часто цю пропозицію називають IPng (ІР next generation), хоча
іноді під ІРng розуміють всі варіанти модернізації ІР, включаючи й ті, які не ввійшли в проект
ІРV6, але продовжують розвиватися.
Ріст популярності Internet привів до появи нових категорій користувачів. По-перше, у
мережу прийшло багато непрофесійних користувачів – співробітників підприємств, що
працюють вдома, людей, що використовують Internet як засіб розваги або як невичерпне
джерело інформації. Багато хто з них бажали б працювати як мобільні користувачі, не
розлучаючись зі своїм комп’ютером у поїздках, вдалині від своєї „рідної” мережі. У цих
випадках дуже важливим стає така вимога як можливість автоконфігурування стека TCP/IP,
коли всі параметри стека (в основному це стосується ІР-адрес комп’ютера, DNS сервера й
маршрутизаторів) автоматично повідомляються комп’ютеру при його підключенні до мережі.
Таким чином, головними цілями модифікації транспортних протоколів Internet є:
– підвищення масштабованості засобів маршрутизації;
– підвищення пропускної здатності мережі;
– гарантії якості транспортних послуг – середньої інтенсивності трафіка, величини
затримок і.т.д.;
– таємність.
Система адресації IPv6 істотно відрізняється від системи адресації IPv4. Адреси
призначення й джерела в IPv6 мають більшу довжину: 128 біт або 16 байт. Це дає можливість
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пронумерувати величезну кількість вузлів: 340 282 366 920 938 463 463 374 607 431 762
211 456. [1]
Масштаб цього числа ілюструє, наприклад, такий факт: якщо розділити цю теоретично
можливу кількість ІР-адрес між всіма жителями Землі, то на кожного з них приблизно
припаде велика кількість ІР-адрес. Обрана довжина IP-адреси повинна надовго зняти
проблему дефіциту IP-адрес. Крім того, у версії IPv6 передбачається використання протоколу
DHCP, що дозволяє розділяти ті самі адреси між більшою кількістю вузлів мережі.
Використання proxy-серверів, що заміняють внутрішні адреси вузлів мережі однією власною
ІР-адресою, також спрямовано на зниження потреби в ІР-адресах.
Однак, головною метою зміни системи адресації було не механічне збільшення
розрядності адреси, а забезпечення можливості збільшення числа рівнів ієрархії в адресі.
Замість колишніх двох рівнів (номер мережі й номер вузла) в IPv6 пропонується
використовувати 5 рівнів, включаючи дворівневу ідентифікацію провайдерів, і трьохрівневу –
абонентів мережі.
010

Ідентифікатор
провайдера

Ідентифікатор
абонента

Ідентифікатор
мережі

Ідентифікатор
вузла

Передбачається також, що молодші 6 байт, які містять ідентифікатор вузла, являють
собою МАС-адрес мережевого адаптера (як це вже давно робиться в протоколі IPX), що
забезпечить можливість автоконфігурації стека.
У версії IPv6 не вводяться класи адрес мереж, замість цього передбачається використати
безкласову технологію СІDR (Classless Inter-Domain Routing). Ця технологія полягає в
призначенні кожному провайдеру безперервного діапазону в просторі IP-адрес. При такому
підході всі адреси мереж кожного провайдера мають загальний префікс, так що
маршрутизація на магістралях Internet може здійснюватися на основі префіксів, а не повних
адрес всіх мереж кінцевих абонентів. Локалізація адрес дозволяє зменшити обсяг таблиць у
маршрутизаторах всіх рівнів, а, отже, прискорити роботу маршрутизаторів і підвищити
пропускну здатність Internet. Розподіл ІР-адреси на номер мережі й номер вузла в технології
CIDR відбувається не на основі декількох старших біт (класу мережі А, В або С), а на основі
маски змінної довжини, призначуваної провайдером.
Технологія CIDR уже успішно використовується в поточній версії IPv4 і підтримується
такими протоколами маршрутизації як OSPF, RIP-2, BGP4. Передбачається, що ці ж
протоколи будуть працювати також з IPv6.
Ідея CIDR вимагає, у загальному випадку, перенумерації мереж. Однак ця процедура
сполучена з певними тимчасовими й матеріальними витратами. Наприклад, в одній з
публікацій наводяться дані про те, що для перенумерації мережі, що складається з 100
комп’ютерів, треба було 3 тижні роботи й 5 – 6 високооплачуваних фахівців. Як стимули для
проведення перенумерації мережі пропонується введення плати за маршрутизацію – оплата
за рядок маршрутизації або за відновлення інформації в маршрутизаторах мережі, або ж
введення оплати за кожну адресу вузла [2].
Техніка CIDR допомагає також вирішити відому проблему фрагментації адресного
простору IPv4. Наприклад, дуже рідко абонент використовує всі 254 адреси мережі класу С
або 65 534 адреси мережі класу В. Частина адрес вузлів пропадає. Вимога оплати кожної
адреси вузла допоможе користувачеві зважитися на перенумерацію, для того, щоб одержати
рівно стільки адрес, скільки йому потрібно.
Як й у версії IPv4, в IPv6 вводиться кілька типів адрес.
Unicast – індивідуальна адреса. Така адреса визначає окремий вузол – комп’ютер або
порт маршрутизатора. Індивідуальні адреси підрозділяються на кілька підтипів:
Global – основний тип адрес в Internet;
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Link-local та Site-local – використовуються в мережах, не підключених до Internet. Поле
ідентифікатора провайдера заповнюється нулями, що дає можливість при підключенні до
Internet зберігати ці адреси;
Compatible – забезпечують сумісність із адресами IPv4, IPX, NSAP.
Multicast (one-to-many) – адреса набору вузлів, можливо в різних фізичних мережах.
Копії пакета повинні бути доставлені кожному вузлу набору, використовуючи апаратні
можливості групової або широкомовної доставки, якщо це можливо. У протоколі IPv6
відсутнє поняття широкомовної адреси (broadcast), ці адреси реалізуються за допомогою
адрес multicast. Підтримка мультиоповіщення – важлива частина стратегії модернізації
протоколу IP, тому що ця властивість необхідна для підтримки економічного, відносно
пропускної здатності мережі, поширення аудіо- і відео- інформації численним абонентам.
У версії ІРv6 групова адреса має ознаку обзору (scope), яка була відсутня в груповій
адресі версії ІРv4. Ця ознака дозволяє гнучко задавати область дії групової адреси. Вона
представляє собою, наприклад, тільки одну підмережу, або всі підмережі даного
підприємства, або увесь Internet. Це спрощує роботу маршрутизаторів, яким необхідно
виявити всі вузли, що відносяться до якої-не-будь групи. Ще одна ознака задає тип групи –
постійна чи змінна.
Anycast (one-to-nearest) – адреса набору вузлів. Позначає групу вузлів, які мають
загальну адресу, але на відміну від мультиоповіщення пакет повинен бути доставлений
кожному, краще найближчому, члену групи. Цей тип адрес використовується для того, щоб
абонент міг без особливих складностей забезпечити проходження свого трафіка через
маршрутизатори певних провайдерів. В IPv6 передбачається широке використання
маршрутизації від джерела (Source Routing), при якій вузол-джерело задає повний маршрут
проходження пакета через мережі. Така техніка звільняє маршрутизатори від роботи з
перегляду адресних таблиць при виборі наступного маршрутизатора й тим самим підвищує
пропускну здатність Internet. У послідовності адрес, що задають вузлом-відправником по
алгоритму Source Routing, поряд з адресами маршрутизаторів типу unicast, можна
використати адреси anycast, які визначають всі маршрутизатори одного провайдера [3].
Головною метою зміни формату заголовка в IPv6 було зниження накладних витрат,
тобто зменшення обсягу службової інформації, переданої з кожним пакетом. Для цього в
новому IP було введено поняття основного й додаткового заголовків. Основний заголовок
присутній завжди, а додаткові є опційними.
Основний заголовок має фіксовану довжину в 40 байт і має наступний формат:
Версія
Довжина

Пріорітет

Мітка потоку

Наступний заголовок

Ліміт
переходів

Адреса відправника
(16 байт)
Адреса одержувача
(16 байт)
Рис. 1 Формат заголовка IPv6

Поле „Наступний заголовок” відповідає за призначенням полю Protocol версії IPv4 і
визначає тип заголовка, який слідує за даним.
Оскільки маршрутизатори обробляють тільки основні заголовки (майже всі додаткові
заголовки обробляються тільки в кінцевих вузлах), то це збільшує їхню продуктивність і тим
самим збільшує пропускну здатність мережі. В IPv4 всі опції обробляються
маршрутизаторами.
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Багато хто з аналітиків вважає, що мережа Internet зможе пристосуватися до вимог її
широкого комерційного використання тільки в тому випадку, якщо вона зможе
запропонувати абонентам таку ж якість обслуговування, що зараз є звичайним для мереж
Frame Relay, ISDN й ATM. Тобто мережі IP повинні досить тонко розрізняти класи трафіка й,
залежно від класу, гарантувати або певну постійну пропускну здатність (наприклад, для
голосового трафіка), або середню інтенсивність і максимальну пульсацію трафіка (наприклад,
для передачі компресованого відеозображення), або надавати смугу пропускання не нижче
певного рівня (для пульсуючого комп’ютерного трафіка).
При роботі протоколу IP поверх протоколів Frame Relay, ISDN або ATM, які здатні
забезпечувати потрібну якість обслуговування самостійно, протокол IP повинен принаймні
вміти приймати від абонентів запити на ту або іншу якість обслуговування й транслювати їх
на нижні рівні.
Для підтримки якості обслуговування до протоколу IPv6 введене таке поняття як „мітка
потоку” (flow label). Мітка потоку – це ознака, розташована в основному заголовку IP-пакета
в полі „Мітка потоку”, що вказує приналежність даного пакета до послідовності пакетів –
потоку, для якого потрібно забезпечити певні параметри обслуговування.
Потоки обробляються маршрутизаторами на підставі значення мітки потоку й
ідентифікатора джерела, що дозволяє кожному джерелу локально призначати значення
мітки [4].
Для того, щоб кінцеві вузли могли повідомити маршрутизаторам мережі свої потреби як
обслуговувати свої потоки, необхідний додатковий протокол. У рамках співтовариства
Internet розроблений один з таких протоколів, що одержав назву RSVP (Resource reSerVation
Protocol), тобто протокол резервування ресурсів. Цей протокол має поки статус проекту
стандарту (draft) і полягає в наступному.
Вузол-джерело, що збирається передавати дані, що вимагають певної нестандартної
якості обслуговування, наприклад постійної смуги пропускання для передачі відеоінформації,
посилає по мережі за протоколом RSVP спеціальне повідомлення. Це повідомлення, назване
повідомленням про шлях (path message) містить дані про те, яку інформацію збирається
пересилати по утвореному потоку вузол-відправник і яка пропускна здатність потрібна для
одержання її з гарною якістю. Повідомлення про шлях відправляється за певною адресою
призначення, що може бути й мультиоповіщеними. Це повідомлення передається від
маршрутизатора до маршрутизатора, при цьому визначається послідовність маршрутизаторів,
у яких потрібно зарезервувати певну пропускну здатність.
Коли вузол призначення одержує повідомлення про шлях, то він витягає з нього дані
про те, яку пропускну здатність він повинен зарезервувати й у яких маршрутизаторах. Вузлів
призначення може бути й декілька, якщо вузол-відправник хоче почати
мультиоповіщувальну сесію. На підставі отриманої інформації кожен вузол призначення
відправляє за протоколом RSVP повідомлення за допомогою якого він запитує в мережі
певну пропускну здатність для певного потоку. Це повідомлення передається кожному
маршрутизатору на шляху від вузла-відправника до вузла призначення.
Маршрутизатор, що одержує таке повідомлення, перевіряє свої ресурси, для того, щоб
з’ясувати, чи може він виділити необхідну пропускну здатність. Якщо ні, то маршрутизатор
запит відкидає. Якщо ж так, то маршрутизатор налаштовує алгоритм обробки пакетів таким
чином, щоб зазначеному потоку завжди надавалася необхідна пропускна здатність, а потім
передає повідомлення наступному маршрутизатору уздовж шляху.
У міру передачі повідомлення із запитом про резервування пропускної здатності в
напрямку до вузла-джерела воно може злитися з аналогічним повідомленням від іншого
вузла призначення (якщо сесія мультиоповіщувальна). Злиття запитів виключає непотрібне
дублювання потоків. При злитті запитів задовольняються потреби в максимальній пропускній
здатності, знайденої в декількох запитах. При цьому жоден з вузлів-приймачів не одержить
обслуговування з якістю нижче того, яку він запросив [5].
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Крім протоколу RSVP, існує також проект протоколу RTP (Real-Time Protocol), що
повинен використовуватися на транспортному рівні замість протоколів TCP й UDP, коли
необхідно передавати по Internet трафік реального часу. Протокол RTP буде переносити у
своєму заголовку тимчасові оцінки, необхідні для успішного відновлення голосу або
відеозображення в прийомному вузлі, а також дані про тип кодування інформації (JPEG,
MPEG і т.п.) [6].
Захист інформації – ключова проблема, яку потрібно вирішити для перетворення Internet
у публічну всесвітню мережу з інтеграцією послуг. Без забезпечення гарантій
конфіденційності переданої інформації бум навколо Internet швидко затихне, залишивши їй
роль постачальника цікавої інформації.
Сьогодні захист інформації в Internet забезпечують різні нестандартні засоби й
протоколи (firewall) корпоративних мереж і спеціальні прикладні протоколи, типу S/MIME,
які забезпечують аутентифікацію сторін і шифрування переданих даних для якого-небудь
певного прикладного протоколу, у цьому випадку – електронної пошти.
Існують також протоколи, які розташовуються між прикладним і транспортним рівнями
стека TCP/IP. Найбільш популярним протоколом такого типу є протокол SSL (Secure Socket
Layer), запропонований компанією Netscape Communications, і широко використовуваний у
серверах і браузерах служби WWW. Протоколи типу SSL можуть забезпечити захист даних
для будь-яких протоколів прикладного рівня, але недолік їх полягає в тому, що додатки
потрібно переписувати заново, якщо вони хочуть скористатися засобами захисту, тому що в
додатках повинні бути явно вбудовані виклики функцій протоколу захисту, розташованого
безпосередньо під прикладним рівнем.
Проект IPv6 пропонує вмонтувати засоби захисту даних до протоколу IP. Розміщення
засобів захисту на мережевому рівні зробить їх прозорими для додатків, тому що між рівнем
IP і додатком завжди буде працювати протокол транспортного рівня. Додаток переписувати
при цьому не прийдеться.
У протоколі IPv6 пропонується реалізувати два засоби захисту даних. Перший засіб
використовує додатковий заголовок „Authentication Header” і дозволяє виконувати
аутентифікацію кінцевих вузлів і забезпечувати цілісність переданих даних. Другий засіб
використовує додатковий заголовок „Encapsulating Security Payload” і забезпечує цілісність і
конфіденційність даних.
Поділ функцій захисту на дві групи викликано практикою, застосовуваною в багатьох
країнах на обмеження експорту або імпорту засобів, що забезпечують конфіденційність
даних шляхом шифрування.
Кожне з наявних двох засобів захисту даних може використовуватися як самостійно, так
й одночасно з іншим.
В проектах протоколів захисту даних для IPv6 немає прив’язки до певних алгоритмів
аутентифікації або шифрування даних. Методи аутентифікації, типи ключів (симетричні або
несиметричні, тобто пари „закритий – відкритий”), алгоритми розподілу ключів й алгоритми
шифрування можуть використовуватися будь-які. Параметри, які визначають
використовувані алгоритми захисту даних, описуються спеціальним полем Security
Parameters Index, що є як у заголовку „Authentication Header”, так й у заголовку „Encapsulating
Security Payload”.
Проте, для забезпечення сумісної роботи устаткування й програмного забезпечення на
початковій стадії реалізації протоколу IPv6 запропоновано використовувати для
аутентифікації й цілісності широко розповсюджений алгоритм хеш-функції MD5 із
секретним ключем, а для шифрування повідомлень – алгоритм DES.
Протокол забезпечення конфіденційності, заснований на заголовку „Encapsulating
Security Payload”, може використовуватися в трьох різних схемах [7].
У першій схемі шифрування й дешифрування виконують кінцеві вузли. Тому заголовок
пакета ІРv6 залишається незашифрованим, тому що його вміст потрібен маршрутизаторам
для виконання своєї роботи.
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У другій схемі шифрування й дешифрування виконують прикордонні маршрутизатори,
які відокремлюють приватні мережі підприємства від публічної мережі Internet. Ці
маршрутизатори повністю зашифровують пакети IPv6, одержувані від кінцевих вузлів у
вихідному виді, і потім інкапсулюють (ця операція й дала назву заголовку – Encapsulating)
зашифрований пакет у новий пакет, що вони посилають від свого імені. Інформація, що
перебуває в заголовку „Encapsulating Security Payload”, допомагає маршрутизаторуодержувачу витягти зашифрований пакет, розшифрувати його й направити вузлуодержувачу.
У третій схемі один з вузлів самостійно виконує операції шифрування-дешифрування, а
другий вузол покладається на послуги маршрутизатора-посередника.
ІРv6 представляє собою розвиток попередньої версії ІРv4. При розробці нової версії
допускалась можливість взаємодії вузлів зі встановленими на них різними версіями
протоколу ІР. Версія ІРv6 може працювати як над найсучаснішими високопродуктивними
технологіями (наприклад, Gigabit Ethernet або АТМ), так і над менш продуктивними, такими,
як Ethernet або Т1. Все це робить можливим плановий перехід до нової версії, коли два стека
можуть паралельно існувати в мережі.
Основні способи, які використовуються для організації одночасної роботи ІРv4 і ІРv6,
нічим не відрізняються від традиційних методів взаємозв’язку різних стеків протоколів.
Мультиплексування стеків протоколів, тобто встановлення на взаємодіючих хостах мережі
обох версій протоколу ІР. Обидві версії стека протоколів повинні бути встановлені також на
розділяючі ці хости маршрутизаторах. У випадку, коли ІРv6-хост відправляє повідомлення
ІРv6-хосту, він використовує стек ІРv6. Якщо цей же хост взаємодіє з ІРv4-хостом, то він
застосовує інший свій стек – ІРv4. Маршрутизатор, із встановленими на ньому двома
стеками,
називається
ІРv4/IPv6-маршрутизатором
і
діє
подібно
звичайному
багатопротокольному маршрутизатору, тобто незалежно один від одного обробляє трафіки
різних версій [7].
Трансляція протоколів реалізується шлюзами, які встановлені на кордонах мереж, що
використовують різні версії протоколу ІР. Трансляція забезпечує взаємозв’язок двох версій
протоколу ІР шляхом перетворення пакетів ІРv4 в IPv6, і навпаки. Процес перетворення
включає відображення адрес мереж і вузлів.
Інкапсуляція, або тунелювання це ще один метод вирішення завдання взаємодії мереж,
що використовують різні версії протоколу ІР. Інкапсуляція застосовується, коли дві мережі з
однією версією протоколу, наприклад ІРv6, необхідно з’єднати через транзитну мережу, яка
використовує іншу версію – ІРv4.
Перехід від версії IPv4 до версії IPv6 тільки починається. Сьогодні існують фрагменти
Internet, у яких маршрутизатори підтримують обидві версії протоколу. Ці фрагменти
об’єднані між собою, створюючи так звану 6-магістраль (6Воnе). У своїй роботі магістраль
6Воnе використовує техніку інкапсуляції пакетів IPv6 при транзитній передачі через ті
частини Internet, де протокол IPv6 ще не підтримуються.
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к. т. н. Козачок В.А. (ННДЦ ОТ ВБУ)
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ ОБСТЕЖЕНЬ ОБ’ЄКТІВ
ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВІЙСЬКОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
У статті надаються рекомендації стосовно виконання першого етапу робіт з протидії загрозам
інформації або їхньої нейтралізації - проведення обстежень об’єктів інформаційної діяльності Збройних Сил
України.

Як звісно, основним призначенням об’єктів інформаційної діяльності (ОІД) є найбільш
повне задоволення інформаційних потреб посадових осіб органів військового управління в
цілях підвищення оперативності, обґрунтованості та якості рішень, що ними приймаються у
різних сферах військової діяльності.
Інформація з обмеженим доступом (ІзОД) в процесі інформаційної діяльності цих
об’єктів може зазнавати впливу загроз її безпеці, у результаті чого може відбутися її витік або
порушення цілісності.
Зміст та послідовність робіт з протидії цим загрозам або їхньої нейтралізації повинні
відповідати етапам функціонування систем захисту інформації і як показано у ДСТУ 3396.1
полягає в [1]:
– проведенні обстеження ОІД;
– розробці та реалізації в них організаційних і технічних заходів захисту інформації;
– прийманні робіт з технічного захисту інформації;
– проведенні атестації засобів забезпечення інформаційної діяльності.
Метою обстеження ОІД є вивчення їх інформаційної діяльності, визначення об`єктів
захисту, виявлення загроз, їхній аналіз та побудова окремих моделей загроз.
Для проведення обстеження ОІД призначається комісія до складу якої включаються
відповідальні особи за забезпечення безпеки інформації та начальники служб матеріальнотехнічного забезпечення військової частини. Також до проведення обстеження можуть бути
залучені представники організації–розробника комплексних систем захисту інформації
(КСЗІ).
Послідовність проведення робіт з обстеження здійснюється у відповідності з ДСТУ
3396.1 та у загальному випадку включає [1]:
– аналіз умов функціонування ОІД, його розташування на місцевості (складання
ситуаційного плану, план-схеми ОІД та їх опис);
– характеристика приміщень (генеральні плани поверхів будівлі, на яких
розташовано ОІД);
– визначення складу, схеми розташування основних технічних засобів (ОТЗ) на ОІД та
їх опис;
– визначення складу, схеми розташування додаткових технічних засобів в систем
(ДТЗС) на ОІД та їх опис;
– виявлення незадіяних та транзитних електропровідних кабелів, дротів, ланцюгів та
інженерних комунікацій, що проходять через виділені приміщення;
– визначення наявності на ОІД систем захисту інформації. Надання пропозицій щодо
застосування додаткових заходів захисту;
– перевірку наявності у військовій частині нормативних документів, які забезпечують
функціонування системи захисту інформації;
На теперішній час на жаль ще не розроблені методики проведення цих робіт на об’єктах
інформаційної діяльності військового призначення. В даній статті надані пропозиції щодо
конкретизації проведення кожної роботи з обстеження із вищезазначеної послідовності.
Аналіз умов функціонування ОІД, його розташування на місцевості
Інформація з обмеженим доступом може бути отримана за допомогою засобів
космічної, повітряної, морської та наземної розвідок такими технічними каналами [2]:
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– вібро-акустичним,
лазеpно-акустичним
(випромінювання
звукового
та
ультразвукового діапазонів частот);
– pадіо-, радіотехнічним (електромагнітні випромінювання в діапазоні радіочастот);
– побічних
електромагнітних
випромінювань
і
наводок
(електромагнітні
випромінювання, що утворюються під час роботи засобів забезпечення інформаційної
діяльності під впливом електричних і магнітних полів на випадкові антени у процесі акустоелектpичних перетворень, під час виникнення паразитної високочастотної генерації та
паразитної модуляції);
– оптичним (електромагнітні випромінювання інфрачервоного, видимого та
ультрафіолетового діапазонів частот);
– хімічним (хімічні речовини різної природи, що використовуються як сировина,
утворюються в нових технологічних процесах, під час розроблення нових матеріалів,
проведення випробувань спеціальної техніки та виробів і містяться у навколишньому
середовищі);
– іншими (радіаційним, магнітометричним тощо).
На території України розвідка технічними засобами може проводитися із будинків
представництв окремих іноземних держав, місць тимчасового перебування їх представництв,
офісів спільних підприємств, а також за допомогою таємно установленої в районі
розташування ОІД автоматичної розвідувальної апаратури.
Ситуаційний план ОІД
Ситуаційний план підписується відповідальною за технічний захист інформації (ТЗІ)
посадовою особою та затверджується командиром військової частині.
На плані повинна бути відображена наступна інформація [3]:
– контури будівлі, в якій знаходиться ОІД;
– межі контрольованої території (КТ) та відстані від контурів ОІД до меж КТ;
– контури оточуючих будинків, споруд, місця можливої стоянки автотранспорту, з яких
може вестися технічна розвідка (ТР), та відстані до них;
– місця розташування іноземних дипломатичних представництв, установ іноземних
держав, місій та відстані до них;
– можливі місця розміщення стаціонарних засобів ТР та знаходження мобільних та
переносних засобів ТР;
– напрямок на північ.
В описі ситуаційного плану повинна міститися наступна інформація:
– місце розташування приміщень, в яких знаходиться ОІД (адреса, кількість поверхів
будівлі, в якій знаходиться об’єкт, на якому поверсі розміщується, номери приміщень);
– відомості про технічні засоби охорони, перепускний режим, сигналізацію та контроль
за переміщенням автотранспорту та осіб в межах КТ;
– відомості щодо оточення ОІД (будинки, будівлі і споруди, що знаходяться поруч з
будівлею, де розташована ОІД);
– адреси іноземних дипломатичних представництв, установ іноземних держав, які
показані на ситуаційному плані.
У разі знаходження іноземних дипломатичних представництв поблизу ОІД (до 200 м – в
умовах промислового міста та до 500 м – в інших випадках), комісія військової частини з
категорування повинна розглянути можливість використання стаціонарних засобів ТР і може
прийняти рішення про підвищення категорії, що повинна бути встановлена для даного ОІД,
на одну ступінь.
План-схема контрольованої території ОІД
Під терміном „контрольована територія” розуміється територія, на якій виключено
неконтрольоване перебування осіб та транспортних засобів.
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План-схема контрольованої території ОІД повинна бути підписана відповідальною за
ТЗІ посадовою особою та затверджена командиром військової частині, у веденні якого
знаходиться ОІД.
На план-схемі КТ повинна бути відображена наступна інформація [3]:
– контури будівлі, в якій знаходиться ОІД та місце розташування ОІД;
– огорожа навколо будівлі;
– межі КТ та відстані від контурів ОІД до меж КТ;
– місце розташування та назви вулиць, що знаходяться поруч з ОІД, відстані від ОІД до
вказаних вулиць.
В описі план-схеми контрольованої території повинна міститися наступна інформація:
– найменша відстань від ОІД до меж КТ;
– висота огорожі навколо будівлі, в якій знаходиться ОІД, наявність периметрової
системи сигналізації, системи відеоспостереження;
– основні характеристики вулиць, що знаходяться поруч з ОІД (ширина частини для
проїзду та пішохідної частини, інтенсивність руху автотранспорту, наявність місць
неконтрольованого перебування автотранспорту);
– назви вулиць, в бік яких виходять вікна приміщень, в яких розташовано ОІД.
Генеральні плани поверхів будівлі, на яких розташовано ОІД
В додатках до акту обстеження ОІД необхідно привести генеральні плани поверхів
будівлі, на яких територіально розташовано ОІД.
В планах показуються розміри виділених та суміжних з ними приміщень, вказується тип
будівельних матеріалів, з яких виконані стіни, стелі, підлога, вікна і двері приміщень ОІД,
товщина зовнішніх та внутрішніх стін приміщення, висота стелі.
Надається опис суміжних приміщень, які знаходяться з боків, над та під ОІД
(призначення приміщень за характером робіт, які в них проводяться), описуються
приміщення, де працюють або можливе неконтрольоване перебування іноземних громадян,
інших сторонніх осіб (призначення приміщень за характером робіт, які в них проводяться).
ОТЗ, схеми розташування на ОІД, та їх опис
До основних технічних засобів відносяться наступні технічні засоби, які застосовуються
для оброблення інформації з обмеженим доступом:
– інформаційно-телекомунікаційні системи, які призначені для формування,
пересилання, приймання, перетворення, відображення та зберігання інформації;
– засоби і системи зв`язку;
– засоби і системи звукопідсилення, звукозапису та звуковідтворення;
– пристрої, що утворюють дискретні канали зв`язку: абонентська апаратура із засобами
відображення та сигналізації, апаратура підвищення достовірності пересилання,
каналоутворювальна тощо.
ОТЗ можуть бути захищеними і незахищеними.
Канали витоку інформації можуть виникати внаслідок випромінювання інформативних
сигналів під час роботи ОТЗ і внаслідок наведення цих сигналів на ДТЗС у лініях зв'язку,
колах електроживлення і заземлення, інших комунікаціях, що мають вихід за межі
контрольованої території.
Рівень наводок визначається відстанню між ОТЗ та ДТЗС, що підпадають під вплив
випромінювань ОТЗ, довжиною паралельного пробігу і величиною перехідного затухання
ліній, напругою інформативного сигналу в лінії та рівнем шумів (завад).
При проведенні обстеження ОІД необхідно скласти перелік ОТЗ, які знаходяться на ОІД
(найменування, тип, заводський номер) та кабелів, що використовуються під час монтажу
обладнання.
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Необхідно перевірити, що:
– склад ОТЗ відповідає формулярам, всі ОТЗ пройшли спеціальне дослідження на
наявність технічних каналів витоку інформації, доопрацьовані та мають приписи на
експлуатацію для обробки ІзОД;
– всі ОТЗ, що є у наявності, допущені до обробки ІзОД відповідно до присвоєних
категорій;
– ОТЗ іноземного виробництва, що знаходяться на ОІД, пройшли спеціальне
дослідження на наявність можливого впровадження радіозакладних пристроїв знімання
інформації та мають висновок про можливість їх використання для обробки ІзОД.
Зовнішнім оглядом ОТЗ та виділених приміщень необхідно перевірити наступні
питання:
– розміщення та монтаж ОТЗ відповідають вимогам приписів на експлуатацію;
– рознесення між елементами ОТЗ, їх кабельними лініями та ДТЗС відповідає приписам
щодо експлуатації ОТЗ;
– усі металеві конструкції ОТЗ (шафи, пульти, корпуси розподільних пристроїв та
металеві оболонки кабелів) повинні бути заземлені;
– зайвих дротів та кабелів разом з інформаційними кабелями ОТЗ не прокладено;
– відсутність пошкоджень екранів корпусів, оболонок кабелів та їх з’єднувальних
конструкцій із шинами заземлення;
– справність печаток та пломб на ОТЗ та ДТЗС.
ДТЗС, схеми розташування на ОІД, та опис схем
ДТЗС – засоби та системи, що розміщені спільно з ОТЗ або в службових приміщеннях,
де циркулює секретна мовна інформація.
До ДТЗС відносяться:
– засоби і системи спеціальної охоронної та пожежної сигналізації;
– телефонна мережа;
– засоби і системи освітлення, побутового електроживлення та електрообладнання;
– електронна та електрична оргтехніка;
– система заземлення;
– системи опалення, водопостачання та каналізації;
– система автоматизації, контрольно-вимірювальна апаратура;
– засоби і системи кондиціонування;
– засоби і системи провідної радіотрансляційної мережі та приймання програм
радіомовлення і телебачення;
– засоби і системи годинофікації.
ДТЗС можуть бути захищеними і незахищеними.
При проведенні обстеження ОІД необхідно скласти перелік ДТЗС, які знаходяться на
ОІД (найменування, тип, заводський номер) та кабелів, що використовуються під час
монтажу обладнання. Привести схеми та надати опис допоміжних систем.
Визначити склад кабельних ліній та комунікацій ДТЗС, будівельні та інженерні
конструкції та інші комунікації, які виходять за межі контрольованої території і мають
паралельний пробіг з комунікаціями ОТЗ.
Показати на відповідних схемах місця виходу зазначених комунікацій за межі
контрольованої території. Місця та відстані взаємного паралельного пробігу між
комунікаціями ОТЗ та ДТЗС, які виходять за межі контрольованої території.
На заключному етапі проведення обстеження необхідно визначити на ОІД допоміжні
технічні засоби і системи, застосування яких не передбачено службовою та виробничою
необхідністю, скласти їх перелік та визначити ДТЗС, які необхідно демонтувати в інтересах
забезпечення технічного захисту інформації.
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Система електроживлення
До систем електроживлення відносяться трансформаторні підстанції, автономні
джерела, засоби захисту, кабелі та інші засоби.
В описі до системи електроживлення вказати, як здійснюється електроживлення ОТЗ.,
місцезнаходження трансформаторної підстанції, наявність сторонніх споживачів з
низьковольтного боку трансформаторної підстанції, схему підключення до трансформаторної
підстанції.
На схемі силових кабельних ліній будівлі, в якій розміщено ОІД, показати місця
проходження силової кабельної лінії, тип кабелю, місця розташування розподільних щитів.
Система заземлення
В описі до схеми заземлення вказати тип системи заземлення, матеріали, з якого вона
виконана, за якою схемою виконана система заземлення („розгалужене дерево”, „радіальна
схема” або інше) та величину опору заземлення.
Перевірити, що система заземлення не має виходу за межі КТ, розміщується на відстані
не менше 10–15 м. від неї та не має гальванічного контакту з підземними комунікаціями, що
виходять за межі КТ.
Система телефонного зв’язку
При проведенні обстеження ОІД необхідно розглянути та надати опис системи
телефонного зв’язку (внутрішнього без виходу на міські АТС та міського з виходом на АТС).
В описах до схем вказати тип телефонних апаратів, до яких телефонних мереж
підключені, тип кабелів зв’язку.
Перевірити, що для телефонного зв`язку, не призначеного для пересилання ІзОД,
застосовуються апарати вітчизняного виробництва сумісні з пристроями захисту. Телефонні
апарати іноземного виробництва можуть застосовуватися за умови проходження
спецдосліджень і позитивного висновку про їх сумісність з пристроями захисту.
На схемі телефонної мережі показати місця проходження кабелів зв’язку, місця
розташування телефонних апаратів, захисних пристроїв, розподільчих (комутаційних)
елементів, відстані від стін виділених приміщень, висоту, на яких прокладені кабелі зв’язку,
місця виходу ліній зв’язку за межі КТ.
Системи охоронної і пожежної сигналізації
В описах до схем вказати тип сповіщувачів охоронної і пожежної сигналізацій, тип
шлейфів зв’язку з пультом-концентратором.
На схемах охоронної і пожежної сигналізацій показати місця проходження шлейфів,
відстані від стін виділених приміщень, висоту, на яких прокладені, місце розташування
пульта-концентратора. Якщо системи охоронної і пожежної сигналізацій виходять за межі
КТ, показати місця проходження за межами КТ.
Системи опалення, водопостачання та каналізації
В описах до схем вказати тип систем опалення, водопостачання та каналізації будівлі, в
якій розміщено ОІД.
На схемах показати місця проходження комунікацій, відстані від них до стін виділених
приміщень, місця виходу за межі КТ.
На схемі опалення додатково показати місця розташування стояків опалення, напрями
подачі теплоносія у систему опалення, тип радіаторів, які знаходяться у виділених
приміщеннях, їх розмірі, кількість секцій в радіаторах.
Виявлення незадіяних та транзитних електропровідних кабелів, кіл, дротів
Зовнішнім оглядом виділених приміщень визначити та скласти перелік транзитних та
незадіяних (повітряних, настінних, зовнішніх та закладених в каналізацію) електропровідних
кабелів, кіл, проводів та інших інженерних комунікацій, які проходять транзитом через
виділені приміщення.
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З переліку транзитних та незадіяних комунікацій визначити комунікації, застосування
яких не обґрунтовано службовою та виробничою необхідністю та які необхідно демонтувати
в інтересах забезпечення безпеки ІзОД.
За необхідності, показати незадіяні та транзитні комунікації на схемах приміщень ОІД
(генеральних планах приміщення, в якому знаходиться ОІД), вказати висоту, на якій
прокладені, та відстані до стін приміщень.
Визначення наявності на ОІД діючих засобів та систем технічного захисту
інформації
Спеціальний захист ОТЗ (ДТЗС) є складовою частиною системи заходів з комплексної
протидії ТР. Вона забезпечується своєчасним виконанням на ОІД комплексу організаційних
та технічних заходів щодо усунення можливих каналів витоку інформації.
До організаційних відносяться заходи обмежувального характеру, що регламентують
порядок використання ОТЗ (ДТЗС).
До технічних відносяться заходи, призначені для закриття можливих каналів витоку
інформації шляхом встановлення захищених ДТЗС або засобів захисту в ОТЗ (ДТЗС).
До засобів технічного захисту відносяться:
– фільтри-обмежувачі та спеціальні абонентські пристрої захисту для блокування
витоку мовної ІзОД через двопровідні лінії телефонного зв`язку, системи директорського та
диспетчерського зв`язку;
– фільтри мережеві для блокування витоку мовної ІзОД колами електроживлення
змінного (постійного) струму;
– фільтри захисту лінійні (високочастотні) для встановлення в лініях апаратів
телеграфного (телекодового) зв`язку;
– генератори лінійного зашумлення;
– генератори просторового зашумлення;
– екрановані камери спеціальної розробки.
До засобів активного спецзахисту відносяться спеціальні пристрої та системи,
призначені для електромагнітного зашумлення та акустичного маскування. Вони
застосовуються в тих випадках, коли засоби пасивного захисту (фільтри, екрани, діелектричні
вставки) не забезпечують попередження витоку інформації.
Перевірка наявності НД системи ТЗІ
Система документів із забезпечення функціонування системи захисту інформації
включає наступні документи:
– закони України із захисту інформації;
– нормативно-правові акти, затверджені Указами Президента України та постановами
Кабінету Міністрів України;
– нормативні документи, затверджені Департаментом спеціального зв’язку та захисту
інформації України;
– державні стандарти та інші нормативні документи, які забезпечують функціонування
системи захисту інформації, організацію проектування будівельних робіт з урахуванням
вимог ТЗІ;
– нормативні документи, що містять вимоги з захисту інформації в ІТС Збройних Сил
України;
– нормативні, організаційно-розпорядчі та інші документи, чинні у межах військової
частини.
Під час проведення обстеження із приведених переліків необхідно визначити
документи, які відсутні у військовій частині і які необхідно придбати для забезпечення всього
комплексу робіт з ТЗІ.
Результати обстеження ОІД оформлюються у вигляді акту і включаються, у разі
необхідності, до відповідних розділів плану захисту інформації в інформаційнотелекомунікаційній системі (ІТС), який розробляється згідно з НД ТЗІ 1.4–001 [4].
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До акту додаються:
– ситуаційний план розташування будівлі, в якій знаходиться ОІД, та опис до плану;
– план-схема контрольованої території ОІД та опис до схеми;
– генеральні плани поверхів будівлі, на яких розташовано ОІД;
– схеми розміщення ОТЗ на ОІД та опис до схем;
– схеми розміщення ДТЗС на ОІД та опис до схем;
– протоколи (акти) вимірювань (опору заземлення, інструментального вимірювання
інформативних побічних електромагнітних випромінювань та наводок і т. ін.).
За результатами обстеження ОІД затверджується перелік об’єктів захисту, а також
визначаються потенційні загрози для інформації і розробляється окрема модель загроз
інформації.
Обстеження ОІД проводиться з метою підготовки засадничих даних для формування
вимог до системи захисту інформації у вигляді опису кожного середовища функціонування
об’єкту та виявлення в ньому елементів, які безпосередньо чи опосередковано можуть
впливати на безпеку інформації. Таким чином від вірності та повноти проведення робіт з
обстеження ОІД залежить вірність та повнота реалізації організаційних і технічних заходів
захисту інформації, яка циркулює на об’єкті та її безпека в цілому.
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АСИНХРОННА ТРАНСПОРТНА МОДЕЛЬ (АТМ) В ЛОКАЛЬНИХ І
ГЛОБАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ ЗВ’ЯЗКУ
У роботі проведено аналіз існуючих технологій передачі даних, основних можливостей технології АТМ і
розроблено пропозиції для застосування даної технології в локальних і глобальних мережах зв’язку

Одним з результатів світового науково-технічного прогресу стала поява технологій з
комутацією пакетів, такою являється технологія Х.25, яка дозволяє забезпечити користувачів
високоякісними послугами та надійністю передачі даних. Технологія Х.25 ціниться здатністю
к відновленню викривлених та загублених пакетів, що цінилось коли лінії зв’язку були
аналоговими і не могли забезпечити надійну передачу цифрових даних. Але розповсюдження
цифрових і надійних каналів призвели до того, що функції технології Х.25 по забезпеченню
надійності передачі даних стали збитковими. Результатом цього стала поява нових технологій
у тому числі і АТМ [1].
У публікаціях, які висвітлюють окремі аспекти використання технології АТМ, не
повною мірою відображені питання про застосування технології в локальних і глобальних
мережах [2, 3].
Головна ідея технології асинхронного режиму передачі була висловлена достатньо
давно – цей термін ввела лабораторія Bell Labs ще в 1968 році. Основною технологією тоді
була технологія TDM з синхронними методами комутації, заснованими на порядковому
номері байта в об’єднаному кадрі. Головний недолік технології TDM, яку також називають
технологією синхронної передачі STM (Synchronous Transfer Mode), полягає в неможливості
перерозподіляти пропускну спроможність об’єднаного каналу між підканалами. У ті періоди
часу, коли по підканалу не передаються призначені для користувача дані, об’єднаний канал
всеодно передає байти цього підканалу, заповнені нулями.
Спроби завантажити періоди простою підканалів призводять до необхідності введення
заголовка для даних кожного підканалу. У проміжній технології STDM (Statistical TDM), яка
дозволяє заповнювати періоди простою передачею пульсацій трафіка інших підканалів,
дійсно вводяться заголовки, що містять номер підканалу. Дані при цьому оформляються в
пакети, схожі по структурі на пакети комп’ютерних мереж. Наявність адреси у кожного
пакета дозволяє передавати його асихронно, оскільки місцеположення його відносно даних
інших підканалів вже не є його адресою. Асинхронні пакети одного підканалу вставляються у
вільні тайм-слоти іншого підканалу, але не змішуються з даними цього підканалу, оскільки
мають власну адресу.
Технологія АТМ поєднує в собі підходи двох технологій – комутації пакетів і комутації
каналів. На рис.1 зображено варіант технології з комутацією пакетів Х.25.
Х.25 представляє собою технологію мережевого рівня, так як дані передаються
протоколом мережевого, а не канального рівня. В структурі мережі є спеціальний пристрій
PAD (Packet Assembler Disassembler) призначений для зборки декількох низькошвидкісних
старт-стопних потоків байтів від алфавітно-цифрових терміналів в пакети. Протоколи 3
рівневого стека протоколів Х.25 на канальному і мережевому рівнях працюють з
встановленням з’єднання, управляють потоками даних і виправляють помилки. Така
збитковість функцій пояснюється тим, що Х.25 орієнтована на ненадійні лінії зв’язку з
інтенсивністю бітових помилок в діапазоні 10-3–10-4. Від цієї технології АТМ узяла на
озброєння передачу даних у вигляді пакетів, що адресувалися. А від технології з комутацією
каналів Frame Relay – використання пакетів невеликого фіксованого розміру, внаслідок чого
затримки в мережі стають більш передбаченими. За допомогою техніки віртуальних каналів,
попереднього замовлення параметрів якості обслуговування каналу і пріоритетного
обслуговування віртуальних каналів з різною якістю обслуговування вдається досягти
передачі в одній мережі різних типів трафіка. Хоча мережі ISDN (Integrated Services Digital
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Network) також розроблялися для передачі різних видів трафіка в рамках однієї мережі,
голосовий трафік був пріоритетнішим. Технологія АТМ із самого початку розроблялася як
технологія, здатна обслуговувати всі види трафіка відповідно до їх вимог.

Рис. 1. Варіант технології з комутацією пакетів Х.25

АТМ – це швидкісний сервіс з комутацією чарунок. Одноманітність, що забезпечується
АТМ, полягатиме в тому, що одна транспортна технологія зможе забезпечити передачу в
рамках однієї транспортної системи комп’ютерного і мультимедійного (голос, відео) трафіка,
чутливого до затримок, причому для кожного виду трафіка якість обслуговування
відповідатиме його потребам. В основі цієї технології лежить ретрансляція трафіка з
використанням адреси отримувача, що міститься у самому пакеті. Так як чарунка має
довжину значно меншу ніж довжину кадру, комутацію і передачу чарунок можна здійснити
значно швидше ніж для кадру. Однак малий розмір чарунки теж неприпустимий. Величина
чарунок в АТМ – 53 байти – є компромісом між отриманням малої затримки і збільшенням
кількості передачі даних. Мережа, з використанням чарунок фіксованого розміру, стає
достатньо передбачуваною. Коли комутатор отримує перший байт чарунки, він безумовно
знає, що чарунка закінчується на 53-у байті. Ця передбачуваність дозволяє комутатору АТМ
вносити набагато меншу затримку та керувати нею. Невеликий розмір чарунок та їх
заголовків дозволяє комутаторам АТМ виконувати комутацію надзвичайно швидко,
використовуючи тільки апаратурну логіку. Замість того, щоб зчитувати кадр у внутрішню
пам’ять і перевіряти його поля для здійснення комутації, комутатор АТМ здатен швидко
проаналізувати коротку чарунку і після цього діяти набагато швидше, ніж звичайний
комутатор чи маршрутизатор у локальній мережі.
Комутатори після мультиплексування можуть спрямовувати чарунки, що надходять від
різних станцій, в один фізичний канал. Але існує недолік – службова інформація, що записана
у заголовку чарунки, зменшує і без того невеликий об’єм чарунки, доступний для корисної
інформації у порівнянні з кадрами. Розглянемо формат комірок АТМ, 53 байти комірки
використовуються наступним чином: 5 байт займає „заголовок”, а 48 байт відведені під „поле
даних”. Поле заголовку містять: адресну інформацію, інформацію для визначення якості
передачі і контрольну інформацію. Мережеві пристрої АТМ використовують поля заголовка
для комутації чарунок у потрібному напрямку. Існують два різні формати чарунки: перший
для приватного інтерфейсу UNI (User-to-Network Interface) і загального інтерфейсу UNI.
Різниця між цими форматами полягає у тому, що 4 біти, які використовуються для управління
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потоком у заголовка чарунки приватного інтерфейсу UNI, у загального інтерфейсу UNI
застосовуються для ідентифікації віртуального з’єднання [4].
Ці інтерфейси ми можемо побачити на загальній структурі схемі мережі АТМ, яка
зображена на рис. 2.

Рис. 2. Загальна структурна схема мережі АТМ: FUNI (Frame User-to-Network Interface) інтерфейс, що
працює у режимі ретрансляції кадрів у мережу АТМ, DXI (Data eXchange Interface) – інтерфейс обміну даними,
ATM DSU (Digital Service Unit) – пристрій вводу даних, що підтримує технологія АТМ

Технологія АТМ розширює свою присутність в локальних і глобальних мережах не
дуже швидко, але неухильно. Останнім часом спостерігається стійкий щорічний приріст
числа мереж, виконаних за цією технологією, в 20 – 30 %.
У локальних мережах технологія АТМ застосовується, зазвичай, на магістралях, де
добре виявляються такі її якості, як масштабована швидкість (корпоративні комутатори, що
випускаються сьогодні, АТМ підтримують на своїх портах швидкості 155 і 622 Мбіт/с), якість
обслуговування, петлевидні зв’язки (які дозволяють підвищити пропускну спроможність і
забезпечити резервування каналів зв’язку). Основний суперник технології АТМ в локальних
мережах – технологія Gigabit Ethernet. Вона перевершує АТМ в швидкості передачі даних –
1000 Мбіт/с в порівнянні з 622 Мбіт/с, а також у витратах на одиницю швидкості. Там, де
комутатори АТМ використовуються тільки як високошвидкісні пристрої, а можливості
підтримки різних типів трафіка ігноруються, технологію АТМ, очевидно, замінить технологія
Gigabit Ethernet. Там же, де якість обслуговування дійсно важлива (відеоконференції,
трансляція телепередач і т. п.), технологія АТМ залишиться. Для об’єднання настільних
комп’ютерів технологія АТМ, ймовірно, ще довго не використовуватиметься, оскільки тут
дуже серйозну конкуренцію їй складає технологія Fast Ethernet.
Сьогодні основний споживач територіальних комутаторів АТМ – це Internet.
Комутатори АТМ використовуються як гнучке середовище комутації віртуальних каналів
між IP-маршрутизаторами, які передають свій трафік в чарунках АТМ. Мережі АТМ
виявилися вигіднішим середовищем з’єднання IP-маршрутизаторів, чим виділені канали
SDH, оскільки віртуальний канал АТМ може динамічно перерозподіляти свою пропускну
спроможність між пульсуючим трафіком клієнтів IP-мереж.
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Для підключення до мережі АТМ глобальних мереж передачі даних (Х.25, Frame Relay
і ін.) застосовуються пристрої двох різних типів. Пристрої першого типу мають обмежене
число „звичайних” портів і один порт АТМ на швидкості 2,048 Мбіт/с. Низька вартість
подібного устаткування дозволяє рекомендувати його як пристрої доступу при побудові
корпоративних мереж АТМ.
Пристрої другого типу – це модульні пристрої доступу з широким набором функцій, що
визначає їх як інтегровані комутатори доступу, що встановлюються у вузлах мереж АТМ
загального користування. Вартість цих пристроїв (з розрахунку на порт) значно вища.
Сучасний рівень технології в цій області забезпечує:
– підключення мереж АТМ до мереж Frame Relay, Х.25 і ін.;
– організацію виділених каналів між вузлами глобальних мереж через мережі АТМ.
За допомогою вказаних пристроїв можна також передавати інформацію з постійною
смугою пропускання, що необхідне для з’єднання, наприклад, телефонних станцій по каналах
Е1 (Е3) або підключення мереж АТМ до телефонних мереж загального користування (за
наявності відповідних сертифікатів) [5].
Передача відеоінформації і організація відеоконференцій є сьогодні сильною стороною
АТМ, оскільки є широкий спектр пристроїв (модулі, що вбудовуються в інтегровані пристрої
доступу і автономні пристрої) тих, що дозволяють реалізувати:
– відеоконференції „точка-точка”;
– трансляцію відеопрограм по мережі АТМ;
– стиснення відеосигналу по протоколах JPEG, MPEG, MPEG-2;
– багатоканальне кодування і декодування відеосигналів.
АТМ має незаперечні потенційні переваги перед іншими технологіями для локальних
мереж (Ethernet, Fast Ethernet, 100VG ANYLAN, FDDI). Серед цих переваг – вбудовані засоби
управління трафіком, можливості встановлення заданої якості сервісу (пропускної
спроможності, затримки, тремтіння фази і т. п.) для конкретних динамічно встановлюваних
з’єднань між станціями, підключеними до мережі АТМ. Безумовно, найважливішою
перевагою АТМ є те, що в рамках даної технології вже стандартизовані механізми управління
потоком даних, які забезпечують взаємодію джерел трафіка і комутаторів АТМ для усунення
заторів і перевантажень в тих ситуаціях, коли ці пристрої з різних причин не можуть
забезпечити передачу даних без втрати чарунок. Всі ці чинники мають величезне значення
для перспективних локальних і кампусних мереж, особливо таких, в яких значна частка
трафіку створюється мультимедійними застосуваннями [6].
Технологія АТМ спочатку створювалася як частина сервісу „Broadband ISDN” під
егідою ITU (International Telecommunications Union). Проте можливості АТМ можна
ефективно використовувати і в локально обчислювальних мережах (ЛОМ).
Сучасні великі мережі використовуються для передачі самих різних типів даних,
включаючи зображення, звук, і т.п. Не дивлячись на те, що більшість комп’ютерних
застосувань використовуються вже достатньо давно, можливості сучасних настільних
комп’ютерів дозволяють по новому підійти до організації роботи. Проте, зростання
можливостей настільних комп’ютерів істотно випереджає розширення мережевих
можливостей.
В видавничих системах, де з одним набором даних можуть одночасно працювати безліч
людей і при підготовці газетної смуги для публікації. Редактори працюють з однією частиною
смуги, коректори проглядають текст, дизайнери розміщують матеріал на смузі і все це
відбувається в один час. Висока якість друку вимагає використання графічних файлів
розміром в сотні мегабайт. Традиційні мережі забезпечують розділення доступу до таких
файлів, проте із-за обмеженої пропускної спроможності доступ до розташованого на іншому
комп’ютері файла розміром в декілька сотен мегабайт буде зовсім не швидким. АТМ зі
швидкістю 25Мбіт/с дозволяє користувачам організувати канали доступу із смугою 25 Мбіт/с
для роботи з серверами. Таке рішення позбавляє від затримок і дозволяє готувати публікації
істотно швидше.
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Економічний чинник грає далеко не останню роль в розширенні використання
технологій АТМ. Сьогодні більшість людей використовують в своїй роботі і телефон і
комп’ютер. Протягом декількох років істотно розшириться обмін даними multimedia
(кліпами), використання відеоконференцій і т. п. Технологія ISDN дозволяє вирішити такі
задачі. Проте, це зажадає установки устаткування ISDN в кожен комп’ютер. Телефонні і
мережеві кабельні системи не можуть повністю співпадати, що додатково збільшує
складність такого рішення. Використання рішення на базі ISDN з необхідністю приведе до
виникнення паралельних кабельних систем для ЛВС і телефонії, підключенню кожного
комп’ютера до обох систем. Потрібно врахувати ще і телевізійні кабелі, які також потрібно
прокласти унаслідок розширення використання настільних відеододатків. Така кабельна
система буде вельми складна, а її установка і підтримка зажадають високих витрат. Перехід
на використання технології АТМ в локальних мережах дозволяє обійтися однією кабельною
системою і одним адаптером в комп’ютері, що не може не привести до значного зниження
витрат [7].
Основний суперник технології АТМ в локальних мережах – технологія Gigabit Ethernet.
Вона перевершує АТМ в швидкості передачі даних – 1000 Мбіт/с в порівнянні з 622 Мбіт/с, а
також у витратах на одиницю швидкості. Там, де комутатори АТМ використовуються тільки
як високошвидкісні пристрої, а можливості підтримки різних типів трафіку ігноруються,
технологію АТМ, замінить технологія Gigabit Ethernet. Для об’єднання персональних
комп’ютерів технологія АТМ, ймовірно, ще довго не використовуватиметься, оскільки тут
дуже серйозну конкуренцію їй складає технологія Fast Ethernet.
Хоча технологія АТМ розроблялася для одночасної передачі даних комп’ютерних і
телефонних мереж, передача голосу по каналах для мереж АТМ складає всього 5 % від
загального трафіку, а передача відеоінформації – 10 %. Телефонні компанії дають перевагу
передачі свого трафіку безпосередньо по каналах SDH, не задовольняючись гарантіями якості
обслуговування АТМ. Крім того, технологія АТМ має недостатньо стандартів для плавного
включення в існуючі телефонні мережі.
Висновок. Технологія АТМ дозволяє будувати високопродуктивні, економічно
ефективні мережі, готові до роботи з новими додатками мультимедіа. Здатна забезпечити
оптимальне співвідношення між високою швидкістю передачі трафіка і мінімальними
затримками, з одного боку, і витратами по оренді швидкодіючих ліній зв’язку – з іншою.
Проте, враховуючи особливості структури більшості сучасних мереж і те, що послуги АТМ
не набувають широкого поширення, перехід до АТМ відбувається повільно.
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ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇМІМО В СИСТЕМАХ МОБІЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ
3-ГО ПОКОЛІННЯ З УРАХУВАННЯМ МІЖСТІЛЬНИКОВИХ ЗАВАД
Розглядаються і порівнюються сучасні підходи до побудови багатостільникових систем з MIMO і
аналізуються їх недоліки при застосуванні в системах 3G. Представлені два системні підходи зменшення завад,
які можуть виявитися ефективними для впровадження MIMO в системи 3G і в інші перспективні системи
широкополосного безпроводового доступу.

Технологія формування радіоканалу, використовуючи ряд приймальних та
передавальних антен, стала одним із значних технічних проривів в сучасному
безпроводовому зв’язку. Теоретичні дослідження і початкове моделювання системи з
безліччю входів і безліччю виходів MIMO (Multiple Input – Multiple Output)
продемонстрували значне збільшення спектральної ефективності при передачі в системах
типу точка-точка. Технологію MIMO стали розглядати як ключову технологію для
збільшення пропускної здатності (ПЗ) безпроводових систем передачі даних, які, на даний
момент часу, мають швидкість передачі набагато меншу, ніж їх провідні аналоги [1].
Багатомірній канал MIMO може бути використаний для збільшення рознесення системи
чи для представлення паралельних просторових каналів (просторове мультиплексування).
Рознесення збільшує надійність системи, усуває вплив завмирань, а також збільшує
відношення сигнал-шум SNR на прийом. Тут рознесення може бути покращено за рахунок
застосування просторово-часових кодів [2], адаптованих під стільникові системи 3G CDMA
[3]. Так як відношення сигнал-шум покращується лінійно зі збільшенням порядку рознесення,
то ПЗ зростає логарифмічно відповідно формули Шеннона C = Df log2 (1 + SNR), де Df –
частотна смуга прийому. З іншого боку, просторове мультиплексування здійснює розподіл
передаючих даних на декілька паралельних підпотоків і передає їх за допомогою різних
антен. При їх успішному декодуванні лінійно зі збільшенням числа передаючих антен
збільшується ПЗ [4].
Отже, просторове мультиплексування має більшу перевагу, ніж просторове рознесення,
з точки зору підтримки високих швидкостей передачі, однак із-за завмирань в радіоканалі на
практиці наявність рознесення, зазвичай, необхідно для досягнення сприйнятливого
відношення сигнал-шум, тобто допустимого значення ймовірності помилок. Тому
розроблювачі радіосистеми з високою ПЗ будуть використовувати як просторове
мультиплексування, так і необхідне рознесення.
В даній статті розглядаються, головним чином, аспекти реалізації просторового
мультиплексування MIMO, яке буде визначальним для збільшення ПЗ радіосистеми, в умовах
впливу міжсотових завад. Так як високі швидкості передачі інформації необхідні для
формування прямого каналу від базової станції (БС) до мобільної станції (МС), то можна
передбачити, що число передавальних антен Мt буде більш, ніж число прийомних антен Mr ізза великих обмежень на розміри і вартість МС. Тоді якесь число Mr передавальних антен
буде використано для просторового мультиплексування, а інші Mt – Mr можуть бути
використані для рознесення шляхом використання, наприклад, методи вибору однієї антени із
великої кількості [5].
Незважаючи на очевидні перспективи збільшення ПЗ за допомогою технології MIMO,
успішне застосування MIMO в комерційних стільникових системах вимагає рішення ряду
технічних проблем, особливо, боротьби з завадами. Більша частина теоретичних та
експериментальних досліджень були спрямовані на моделі типу точка-точка з ігноруванням
сусідніх конкуруючих джерел завад [6]. Тим паче, високі швидкості передачі MIMO
стимулюють до нього інтерес операторів стільникового зв’язку 3G і відповідних виробників
устаткування. Звідси технологія MIMO широко розглядається для використання в CDMA2000
(3GPP2) і WCDMA (3GPP), особливо для таких високошвидкісних режимів як EV-DV, EV-

42

DO и HSDPA [7]. Наприклад, для 3GPP розглядається комбінація V-BLAST і повторного
використання кодів розширення. Гіпотетичні пікові швидкості передачі для такої комбінації
представлені в табл. 1 [8].
Дані, приведені в табл. 1, являють собою просту інтерпретацію використання MIMO в
стільниковій системі з обмеженим рівнем завад. Усі ефективно спроектовані стільникові
системи являються системами з обмеженим рівнем завад. Якщо б це було не так, то можна
було б збільшити спектральну ефективність, зменшуючи повторне використання частот або
збільшуючи середнє навантаження на стільник. При передачі від БС до МС у стільниковій
системі з MIMO будуть мати місце NMt завад, де N – число сусідніх БС, впливом яких не
можна знехтувати.
Ціллю даної статті є представлення сучасних підходів до побудови
багатостільникових систем з MIMO і аналіз їх недоліків при застосуванні в системах 3G.
Також представляються два прості і доповнюючі один одного системні підходи зменшення
звад, які можуть виявитися ефективними для впровадження MIMO в системи 3G, і в інші
перспективні системи широкополосного безпроводового доступу.
Таблиця 1
Гіпотетичні пікові швидкості передачі MIMO в 3GPP
Швидкість
Швидкість
Коефіцієнт
Число
Швидкість
передачі,
(Mr ,Mt)
Модуляція передачі/підп
розширення
підпотоків
коду
Мбіт/с
оток, кбіт/с
10,8
20
32
540
КАМ64
3/4
(1,1)
14,4
40
32
360
КАМ16
3/4
(2,2)
14,4
80
32
180
ФМ4
3/4
(2,2)
21,6
80
16
540
ФМ8
3/4
(4,4)
1. Проблеми подавлення міжсотових завад в радіосистемах з MIMO
Сценарій утворення звад від сусідніх стільників в системі з MIMO показаний на рис. 1.
Результати ряду проведених попередніх дослідів в області MIMO мереж з обмеженим
рівнем завад [9, 10] прийшли до загального висновку, що завади від сусідній стільників
можуть сильно погіршити загальну пропускну спроможність систем MIMO з просторовим
мультиплексуванням. Приймачі MIMO можуть декодувати паралельні потоки даних з
подавленням просторових завад між сигналами, переданими з Мt сусідніх передавальних
антен. Основною причиною погіршення являється те, що приймач MIMO в основному
орієнтований на подавлення просторових завад, визваних багатоантенним передавачем.
Звідси його можливості по подавленню соканальних завад, будь то завади від інших
користувачів в одному стільнику або завади від інших стільників, буде недостатньо.
2

4
1
3

5

Рис. 1. Сценарій утворення міжстільникових завад в радіосистемі з MIMO:
1 – БС з Mt антенами, обслуговуюча розглядаєму МС; 2, 4, 5 - БС з Mt антенами, випромінюючі завади на МС; 3
– цільова МС (пунктирними лініями позначені завади)
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В [11] було показано, що завади від інших стільників можуть дуже погіршити загальну
пропускну здатність просторового мультиплексування в системах з MIMO-CDMA, хоч
однією з основних переваг CDMA є його стійкість до соканальних завад. На рис. 2 показана
ймовірність порушення зв’язку для системи з MIMO-CDMA в припущенні, що просторові
завади повністю подавляються нуль-форсуючим лінійним приймачем для виділення різних
просторових потоків.
Pout
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Рис. 2. Ймовірність порушення зв’язку Pout для стільникової системи MIMO-CDMA від кількості одночасних
користувачів NK з ZF просторовим приймачем:
1 – 2´2 MIMO-CDMA система; 2 – 4´4 MIMO-CDMA система; 3 – традиційна CDMA система; 4 – 8´8 MIMOCDMA система; 5 – 12´12 MIMO-CDMA система

Зокрема, можна побачити, що традиційна CDMA-система 1´1 демонструє таку ж
поведінку як і система 8´8 при однаковій загальній швидкості передачі. Хоч субоптимальний
приймач з мінімальною середньоквадратичною помилкою MMSE (Minimum Mean Square
Error) може зменшити посилення шумів, допускаючи деякі остаточні просторові завади, але
загальне поліпшення буде незначним.
Проблема впливу завад від інших стільників на погіршення ПЗ в стільникових системах
відома давно, але вплив таких завад на системи з MIMO може виявитися більш сильним, ніж
на традиційні системи. Тому традиційні методи боротьби з завадами від інших стільників,
таких як секторизація стільників шляхом використання простих направлених антен, або
збільшення відстані при повторному використанні частот, є обмеженою. Далі розглянемо
більш ефективні сучасні стратегії, які пропонуються для багатостільникових систем MIMO з
обмеженим рівнем завад, а також розглянемо перспективи їх використання в мережах 3G.
2. Технології боротьби з міжсотовими завадами для систем 3G, використовуючих
MIMO
Розглянемо в загальних рисах запропоновані технології подавлення завад в
стільникових системах 3G з використанням MIMO, а також оцінимо можливість їх
здійснення.
2.1. Повторне використання частот
Зазвичай, повторне використання частот застосовується для подавлення завад від
сусідніх стільників в системах стільникового зв’язку із-за своєї простоти і практичності.
Повторне використання частот ефективно зменшує завади від сусідніх стільників завдяки
усуненню між собою конкуруючих передавачів на велику відстань, і воно особливо
ефективне для користувачів, які знаходяться на межах стільників. Повторне використання
частот зменшує просторову ефективність, так як використовується тільки 1/kf доступного
діапазону, де kf – коефіцієнт повторного використання, який, зазвичай, знаходиться в межах
від 3 до 7 для не CDMA систем. Однією з передач CDMA, по відношенню до пропускної
здатності і розгортання багатостільникової системи, є допустимість глобального повторного
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використання частот (kf = 1). Тому просте статистичне повторне використання частот є не
прийнятним для стільникових систем 3G типу MIMO-CDMA, що більш конкретно буде
показано в наступному розділі.
2.2. Сучасні технології прийому для боротьби з міжстільниковими завадами
Результати досліджень, отримані в ряді робіт [10, 11], демонструють, що MIMO
приймачі, які можуть значно послабити завади від сусідніх стільниках, значно поліпшують
ефективність роботи багато стільникової системи. При цьому основна увага с концентрована
на подавленні завад від сусідніх стільників, а не внутрішньосотових завад. Подавлення
внутрішньостільникових завад в 3G з CDMA не є істотним із-за використання ортогональних
кодів при передачі від БС до МС. Тому тут еквалайзер на рівні базової мікросхеми (БМ) є
найбільш ефективним засобом для подавлення внутрішньостільникових завад, так як без
обліку багатопроменевості внутрішньостільникові користувачі не є завадою один одному.
Такі еквалайзери на рівні БМ широко розробляються і впроваджуються в промисловість. Для
цієї мети компанією Nokia була створена спеціальна дослідна група при 3GPP.
Розглянемо наявні в наш час способи обробки сигналів в приймачі, які можуть бути
використані для подавлення між стільникових завад в системах 3G, використовуючих
MIMO.
Багатокористувачеве детектування з максимальною правдоподібністю
У випадку доступності миттєвої інформації про завади в каналі, можна мінімізувати
ймовірність побутової помилки в багатостільникових системах MIMO шляхом використання
багатокористувачевого детектування з максимальною правдоподібністю. Однак, миттєву
інформацію про канал достатньо важко отримати для сусідніх БС і, окрім того, потребує
наявність підвищеного рівня передаваємої потужності мобільного терміналу. Алгоритм
максимальної правдоподібності зводиться до розрахунку евклідових відстаней для усіх,
можливих пар переданих символів. Однак при великих розмірностях сигнальних сузірь
QAM-M (М > 4), даний алгоритм стає непрактичним. Дійсно, для системи MIMO з Mr x Mr
ступінь ваги реалізації прямо пропорціональний M N ×M r , де N – кількість джерел завад [10].
Одним із субоптимальних рішень в цьому випадку є, так званий, сферичний детектор, який
спочатку визначає невелику початкову область пошуку (сферу), а потім здійснює пошук пари
найбільш ймовірних переданих символів методом побудови дерева ймовірностей [10a].
Сферичні декодери справляються при середніх значеннях NMr, але зазнають невдачу при
великому числі антен чи джерел завад. Також вони мають різну складність, що перешкоджає
їх реалізації.
Приймач з мінімальною середньоквадратичною помилкою
Приймач з мінімальною середньоквадратичною помилкою використовує лінійну
апроксимацію більш складного алгоритму максимальної правдоподібності. Як видно з рис. 2
ефективність „обнуленого” ZF (Zero-Forcing) просторового приймача є низькою із-за
посилення непросторових завад, що веде до застосування приймача з мінімальною
середньоквадратичною помилкою, який обмежує посилення зовнішніх завад при подавленні
просторової інтерференції. Тут можна розглянути два класи приймачів: приймач, який має
інформацію про джерело завад в каналі (багатокористувальницьке детектування з MMSE), і
приймач, який не має інформації про завади окрім їх автокореляції („сліпий” MMSE
приймач).
За звичай, перший клас приймача має більш високу ефективність, однак у нього є два
важливих недоліки. По-перше, як і для приймача з максимальною правдоподібністю, досить
важко отримати миттєво канальну інформацію про БС, які є джерелами завад. По-друге, так
як Мt антен на кожній з N заважаючих базових станцій повинні рахуватися як Мt незалежні
джерела завад (із загальним числом джерел MtN), то маючи тільки Mr << MtN приймач антен,
достатньо важко ефективно подавити усі завади. Одним із спрощень в даній ситуації може
бути подавлення тільки пілотного сигналу і сигналів загального каналу від найбільш сильно
впливаючих БС, що дозволить послабити вимоги до оцінки каналу. Однак, прогнозуємий
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виграш по ПС в масштабі всієї стільникової мережі буде в межах 10…25 %, що можливо
заслуговує уваги, однак не є значним виграшем.
Із-за представлених проблем, знаходить своє застосування „сліпий” MMSE приймач,
якому потрібна тільки енергетична оцінка кореляції сумарного прийнятого сигналу Ryy.
Однак у цьому випадку ефективність лише злегка краще ніж у нуль ZF приймача.
Приймачі, нейтралізуючі завади
В одноантенних системах часто використовують нелінійні приймачі, які дають бажаний
компроміс між ефективністю і складністю [13] і знаходяться між приймачем з максимальною
правдоподібністю, з одного боку, та лінійним приймачем з іншого. В багатостільникових
системах MIMO приваблюють до себе увагу технології групового детектування, в яких
інформаційні біти для кожної „групи” (стільника) детектуються послідовно [10]. Однією із
найбільш популярних технологій групового детектування є багатокористувальницьке
детектування з передачею групового рішення по обротньому зв’язку, який є розширеним
BLAST (Bell Laboratories Layered Space-Time). Приймач з такою технологією визначає одну
систему MIMO за раз, а потім передає попередні рішення на інші групові детектори для
нейтралізації завад. Хоч успішна нейтралізація завад є асимптотично оптимальною при
припущенні про ідеальну нейтралізацію завад, але вона дуже сприйнятлива до неточної
оцінки каналу, а також вважається занадто складною для мобільних терміналів з низькою
потужністю.
Збір інформації про канал для базових станцій, які викликають завади
Головним недоліком описаних вище технологій є те, що більшість з них потребує
канальну інформацію для сусідніх БС, що звичайно не завжди доступна. В стільникових
системах 3G, таких як HSDPA і EV-DV, мобільні станції періодично відстежують пілотні
канали сусідніх БС для обробки естафетної передачі. Ці пілот-сигнали можуть
застосовуватися для збору необхідної інформації про канал для описаних вище
багатокористувальницьких приймачів. Для 3G CDMA систем використання паралельного
приладу для збору канальної інформації може призвести до збільшення складності і
використання енергії в мобільному терміналі.
2.3. Сучасні технології передачі для боротьби з міжстільниковими завадами
Для більшості радіосистем реалізація адаптації в передавачі потребує знання інформації
про стан каналу. Відомим прикладом такого підходу є адаптивна модуляція, яка
використовується в EV-DO і HDSPA для досягнення високих швидкостей передачі для
користувачів з хорошими радіоканалами. Іншим прикладом є метод з замкнутим ланцюгом
рознесення CLD (Closed-Loop Diversity) WCDMA, при якому відбувається апроксимація
максимального коефіцієнта передачі вектора диаграмоутворення. Адаптивні технології
передавача мають додаткову перевагу при передачі від БС до МС в стільниковій мережі, яка
заключається в переносі складності обробки сигналу від МС на БС, де висока складність не є
критичною. Далі розглянемо методи використання інформації про канал на передавачі для
цілей подавлення завад від інших стільників з використанням сучасних технологій обробки
сигналів.
Сукупне кодування
Якщо про прийняті завади на приймачі відомо на передавачах, то шляхом сукупного
кодування між сусідніми БС можна подавляти міжстільникові завади. Така схема сукупного
кодування є прикладом, так званого, кодування „брудного паперу” (dirty paper), які
дозволяють досягнути теоретично максимальну ПС при передачі від БС до МС для
багатокористувальницького каналу MIMO [14]. Однак, сукупне кодування майже неможливо
використати в практичних системах тому що воно потребує точної синхронізації часу та фази
сигналів переданих від різних БС, а також однакову інформацію про канал на всіх
передавачах. Не дивлячись на наявність в стільникових системах 3G контролерів БС або
контролерів радіомережі, які керують декількома БС або вузлами, висока точність, необхідна
для даної схеми кодування, робить її швидше теоретичною верхньою межею, ніж практичним
рішенням.
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Схеми рознесення MIMO з замкнутим ланцюгом зворотнього зв’язку
При виконанні умови Mt > Mr можливе збільшення ефективності просторового
мультиплексування шляхом використання інформації про стан каналу на передавачі. Одним з
прикладів такого підходу є вибір піднабору антен, при якому вибираються найкращі Mr з Mt
антен. Другим прикладом можуть бути особисте формування діаграми направленості та
попереднє кодування на передавачі. Ці схеми потребують обов’язкового її знання інформації
про стан каналу на передавачі. В [15] для цієї мети були розроблені ефективні стратегії з
замкнутим зворотнім зв’язком. Схеми рознесення з замкнутим зворотнім зв’язком дають
поліпшення рознесення на Mt - Mr + 1, а також додатковий коефіцієнт посилення антенної
решітки, що зменшує потрібну потужність передачі для просторового мультиплексування, а
наслідок цього і завади від сусідніх стільників. Такий підхід реалізує механізм подавлення
завад від сусідніх стільників як і при рознесенні на передачі.
Комбінація MIMO та діаграмоутворення
Назва «діаграмоутворення» застосовується до великої кількості різноманітних
технологій. Загальною їх ідеєю є застосування обробки сигналу на передавачі для
максимізації енергії сигналу, відправленого певному користувачу, і мінімізації завад для
інших користувачів. Ці технології базуються на множинному доступі з просторовим
рознесенням SDMA (Space Division Multiple Access), цифрове діаграмоутворення за власними
вагомими коефіцієнтами для досягнення високої ПС, а також максимізація коефіцієнта
передачі при рознесенні [16]. Діаграмоутворення можна поєднати з просторовим
мультиплексуванням для отримання декількох високошвидкісних потоків. Однак виміри,
потрібні для формування діаграми направленості, зменшують число одночасно передаваємих
потоків даних. Діаграмоутворення традиційно розглядалось як спосіб боротьби з власними
завадами в стільнику, при цьому воно потребує повну статистичну інформацію на передавачі
про завади для кожного користувача, що також зменшує завади від інших стільників.
Незважаючи на технічні переваги, діаграмоутворення не знайшло комерційного застосування
так як воно потребує повної інформації про канал на передавачі і високій обчислювальній
потужності для обробки сигналів.
3. Нові підходи до рішення проблеми міжстільникових завад
Як видно з табл. 2, багато запропонованих методів по зменшенню завад від сусідніх
стільників в системі з MIMO мають ряд суттєвих недоліків, якщо їх розглядати в
практичному контексті реалізації стільникових систем 3G.
Хоч деякі з розглянутих технологій мають важливі переваги і знаходяться в активній
розробці, але представляють інтерес нові підходи до боротьби з завадами від інших
стільниках, які не потребують інформації про завади в реальному часі. Тому розглянемо дві
технології, які можуть бути в принципі об’єднані описаними вище алгоритмами покращеної
обробки сигналів для отримання ще більшого виграшу по подавленню завад. Ці технології
можуть ефективно зменшити міжстільникові завади і збільшити просторову ефективність в
стільникових системах з обмеженим рівнем завад. Вони дають найбільш високий виграш у
багатостільникових MIMO-CDMA системах.
3.1. Сукупне планування передачі
Результати досліджень, представлених в [17], показали можливість сусідніх БС сукупно
планувати свою передачу, що є узагальненням концепції просторового повторного
використання частот. Це планування може бути динамічним (і, як наслідок, потребуючим
простої міжстільникової координації), або зумовленим, основаним на сукупній послідовності
перемикання часових інтервалів. Точно так як і повторне використання частот досягає
зменшення завад від сусідніх стільників за рахунок зменшення спектральної ефективності,
сукупне планування передачі зменшує міжстільникові завади за рахунок зменшення ПС
робочого циклу передачі.
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Таблиця 2
Порівняння технологій подавлення між стільникових завад
Технологія

Переваги

Повторне
Просте та ефективне
використання частот зменшення завад від
сусідніх стільників
Багатокористувальни Оптимальний сукупний
цьке детектування з прийом сигналів і завад
максимальною
правдоподібністю
Багатокористувальни
цьке детектування з
мінімальною
середньоквадратично
ю помилкою
«Сліпий» приймач

Подавлення завад при
набагато
меншій
складності
ніж
максимальна
правдоподібність
Працює
як
нуль
форсуючи приймач з
меншим
посиленням
шумів
Послаблення
завад Добре співвідношення
від
сусідніх ефективності
та
стільників
складності
Сукупне кодування Оптимальна теоретична
ефективність

Рознесення MIMO з Досягає
оптимальної
замкнутим зворотнім ефективності
рознесення
зв’язком
Діаграмоутворення
Сукупна передача

Системи
розподіленими
антенами

Зменшує завади від
сусідніх стільників

Суттєві або які можна
виправити
Низька
спектральна Суттєвий
ефективність, потребується
частотне планування
Дуже висока складність, Закон
Мура
може
вимагає знань про завади вирішити
проблему
складності,
Але
це
неможливо в найближчий
час
Потребує знань про завади, Потребує знань миттєвої
безліч мобільних антен. інформації про завади, в
Більш прості версії мають даний момент вивчається
середню ефективність
для
використання
на
практиці
Посилює
завади
від Суттєвий,
дає
слабий
сусідніх стільників замість виграш
їх
подавлення,
низька
ефективність
Висока
складність, Можливо при умові закону
необхідна
дуже
точна Мура
і
наступних
інформація про завади
досліджень
Потребує дуже точної Не
буде
інформації про канал і використовуватися
на
координацію
між практиці в найближчому
стільниками в реальному майбутньому
часі
Жертвує
просторовими Суттєвий, але технології
вимірами
для рознесення
можуть
мультиплексування, знання зменшити
завади
від
каналу на передавачі
сусідніх стільників
Жертвує
просторовими Має важливі достоїнства,
вимірами, потребує знання але важка в реалізації
каналу на передавачі
Потребує простої взаємодії Може бути реалізовано в
між базовими станціями
найближчому
майбутньому
Недоліки

Зменшує завади від
сусідніх
стільників,
виграш
від
багатокористувальниць
кого
рознесення
у
порівнянні з повторним
використанням частот
з Зменшує завади від Потребує нових принципів Може бути реалізовано в
сусідніх
стільників розгортання
найближчому
завдяки
зменшенню інфраструктури
майбутньому з багатьма
потужності передачі,
інвестиціями
в
поліпшує
покриття,
інфраструктуру
легка експлуатація

Існує дві важливі переваги сукупного планування передачі по відношенню до
традиційного повторного використання частот. По-перше, може бути приблизно глобальне
повторне використання частот для спрощення частотного планування при розвертанні, і
зменшенні числа необхідних частотних каналів для всієї системи. По-друге, сукупне
планування передачі може дати додатковий виграш в покращенні коефіцієнта передачі
каналу шляхом використання розширеного багатокористувальницького рознесення. Так для
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системи MIMO 2´2 з сукупним плануванням передачі, виграш по ПС, у порівнянні з
традиційним повторним використанням частот (kf = 7), демонструє рис. 3, де всі користувачі
в усіх стільниках вважаються рівномірно розподіленими, і припускається наявність
релеєвського каналу MIMO 2´2.

Рис. 3. Пропускна спроможність по Шеннону TDMA систем з спільним плануванням передачі (1) і з
традиційним повторним використанням частот kf = 7 (2) від числа користувачів Nk

Сукупне планування передачі, яке використовує розширене багатокористувальницьке
рознесення, досягає більш високого рівня ПС, ніж традиційне повторне використання частот
з kf = 7. Виграш від розширеного багатокористувальницького рознесення в одиницях ПС
приблизно дорівнює 1,5 біт/Гц. Слід уточнити, що основною мотивацією введення сукупного
планування передачі є не збільшення загальної ПС, у порівнянні з глобальним повторним
використанням часу і частот, а підтримка більшого числа користувачів, які знаходяться на
межах стільників, з тим, щоб вони мали допустимі швидкості передачі.
3.2. Розподіл антенної системи
Іншим підходом до зменшення міжстільникових завад є використання структури
розподілених антенних систем (РАС), яку раніше розглядали тільки як ефективний спосіб
розширення покриття, усунення зон затінення, і зменшення ймовірності блокування. При
використанні такої структури антенні модулі географічно розносяться по території вихідного
стільника для зменшення відстані доступу до кожного вузла, а потім з’єднується з вихідною
БС (або центральним модулем) за допомогою виділеної кабельної лінії, волоконно-оптичної
лінії зв’язку, чи радіорелейної лінії зв’язку. На рис. 4 показано приклад такої структури
стільникової мережі з РАС.
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Рис. 4. Cтільникова мережа з розподіленими антенними системами, яка має 7 стільників, кожна із яких
обслуговується 7 антенами – одна на вихідній БС і 6 на віддалених антенних модулях, розподіл по стільнику.
W – позначена точка сценарію гіршого випадку інтерференції в мережі

Не дивлячись на збільшену вартість обладнання РАС із-за наявності кабельної
структури, деякі приклади їх реалізації уже широко використовуються в стільникових
системах 3G виробниками обладнання і провайдерами такими як Korea Telecom, ADC, SK
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Telecom і Cingular. Так як архітектура РАС зменшує сукупну потужність передачі, то це,
звичайно, сприяє зменшенню завад для сусідніх стільниках. Здійснюючи передачу до
кожного користувача за допомогою найближчої до неї антени (а точніше, по найкращому
каналу), в систему вводиться макроскопічне просторове рознесення, що дає додаткове
збільшення середнього значення відношення сигнал-шум, особливо для користувачів, які
знаходяться близько до розподільчих антен (відповідно країв стільника). На рис. 5 показано
середнє відношення сигнал-шум системи з РАС з різними схемами передачі у випадку коли,
МС є рівномірно розподіленими.

Рис. 5. Залежність середнього значення відношення сигнал-шум SNR від ступеня втрат на розповсюдження n
для однієї приймаючої та передаючої антени Mr = Mt = 1:
1 – РАС з подвійною схемою вибору передачі; 2 – РАС зі схемою вибору передачі; 3 – РАС зі схемою повного
покриття; 4 – звичайні стільникові системи

Як видно з рис. 5, збільшення відношення сигнал-шум достатньо суттєве порядку 15 дБ
[18]. Значне збільшення відношення сигнал-шум досягаємо розгортанням РАС може бути
ключем до успіху значних масштабних стільникових систем MIMO з глобальним повторним
використанням частот.
Висновки
Однією з ключових проблем, які стоять перед впровадженням в технології MIMO в
стільникові мережі 3G, є висока чуттєвість традиційних приймачів MIMO до завад. Так як
стільникові системи, являються системами з обмеженим рівнем завад, то така чуттєвість
представляє важливу проблему. З одного боку, модель системи повинна мінімізувати
потужність і швидкість передачі для зменшення завад сусіднім стільникам. З іншого боку,
системи MIMO по своїй сутності збільшують кількість передаваємих даних і, в наслідок чого,
потребують більшого відношення сигнал-шум на стороні прийому.
Традиційні методи рішення даної проблеми базуються на покращених технологіях
обробки сигналу, на прийомі і передачі як способу зменшення, або усунення, прийнятих
завад. Однак, як було показано в даній статті, більшість цих технологій мають суттєві
практичні недоліки, пов’язані зі складністю обробки і необхідністю знання інформації про
стани каналу, що робить їх успішне застосування в стільникових системах 3G утруднює в
найближчий час. Як альтернатива, запропоновані два більш простих системних підходи
боротьби з завадами, які вимагають часткового знання про стан каналу і ефективно
зменшують завади від сусідніх стільників за допомогою макрорознесення. Допускаючи
простий зв’язок по зворотньому каналу між сусідніми БС, що є необхідними для координації
естафетної передачі, сукупно плануєма передача може зменшити завади і збільшити загальну
спектральну ефективність. Ще більший виграш можна отримати шляхом використання РАС,
яка вже широко розглядається як спосіб покращення покриття і представлення додаткової
ПС. РАС дозволяє суттєво зменшити потужність передачі, що збільшує середнє сукупне
відношення сигнал-шум на порядок, особливо, в системах з MIMO.
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д.т.н. Креденцер Б.П. (ВІТІ НТУУ „КПІ”)
к.т.н. Міночкін А.І. (ВІТІ НТУУ „КПІ”)

ОЦІНКА НАДІЙНОСТІ СИСТЕМ З ПОЧАСОВИМ І СТРУКТУРНИМ
РЕЗЕРВУВАННЯМ ПРИ НЕПОВНІЙ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ВИХІДНІ ДАНІ
Одержані двохсторонні оцінки для основних показників надійності систем з почасовим і структурним
резервуванням при обмеженій інформації про функції розподілення часу відновлення і часу підключення
резервних елементів і при різній кількості бригад в ремонтному органі.

Надійність складних технічних систем, як відомо, закладається при проектуванні,
відпрацьовується на стадії дослідження і доводки, забезпечується в серійному виробництві та
реалізується в процесі експлуатації. В даний час суттєво зростає роль інформації про
надійність окремих складових частин і системи в цілому, яка використовується для
управління процесом їх створення і експлуатації. При цьому вона повинна задовольняти
вимогам досить високого ступеня повноти і достовірності. Але оцінка надійності систем на
етапах створення і експлуатації здійснюється, як правило, в умовах апріорної невизначеності
(неповноти і недостовірності вихідних даних), наявність якої обумовлена великою
складністю в отриманні необхідного об’єму вибірки випадкових величин, які характеризують
безвідмовність, ремонтопридатність і процес функціонування системи, що досліджується.
Частіше вдається, наприклад, за результатами досліджень чи за даними експлуатації досить
точно визначити лише оцінку математичного очікування (МОЧ) і дисперсію випадкової
величини. При цьому дійсну функцію розподілу (ФР) цієї випадкової величини однозначно
визначити не вдається, але відомо, що вона належить множині всіх можливих теоретичних
розподілів позитивних випадкових величин з фіксованим МОЧ. В цих умовах одним із
ефективних методів рішення задач оцінки надійності систем є метод, який заснований на
визначенні
точних
нижніх
і
верхніх
границь
для
шуканих
показників [1, 2].
Метою даної статті є використання цього метода для отримання двосторонніх оцінок
для основних показників надійності (ймовірності безвідмовної роботи P(t ) і середнього
наробітку до відмови T0 ) систем з почасовим і структурним резервуванням в умовах
неповної інформації про вихідні дані.
Нехай існує система, яка складається із n основних ( n ³ 1 ) і m резервних ( m ³ 1 )
ідентичних елементів, які можуть відмовляти, причому сумарна інтенсивність відмов
залежить від числа непрацездатних елементів. Позначимо через l i сумарну інтенсивність
відмов елементів при умові, що в даний момент непрацездатні i елементів. Значення l i
визначається числом основних і резервних елементів, а також інтенсивністю відмов окремого
основного l і резервного al ( 0 £ a £ 1 ) елементів. Розглянемо загальний випадок змішаного
резерву, коли на самому початку в системі mн елементів знаходяться в навантаженому
резерві ( a = 1 ), m 0 – в полегшеному ( 0 < a < 1 ), а решта (m - mн - m0 ) – в ненавантаженому
( a = 0 ). При відмові одного з основних елементів він заміняється елементом із
навантаженого резерву, елемент навантаженого резерву, що відмовив, замінюється
елементом із полегшеного резерву, а елементи полегшеного резерву поповнюються із
ненавантаженого резерву, тобто

li =

(n + mн + am0 )l ,
0 £ i £ m - mн - m0 ,
[n + mн + (m - mн - i )a]l , m - mн - m0 < i £ m - mн ,
(n + m - i )l ,
m - mн < i £ m .
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(1)

Із цієї формули можуть бути отримані різні часткові випадки структурного резерву:
ненавантаженого ( a = 0 ), навантаженого ( a = 1 ) і полегшеного ( 0 < a < 1 ).
При відмові будь-якого елемента розпочинається його ремонт, при цьому час
відновлення окремого елемента tв має ФР Fв ( x ) = P{ tв < x} . Є l ремонтних бригад
(1 £ l £ m) , кожна із яких може одночасно відновлювати не більше одного елемента, причому
ремонт елемента не може перериватися. Якщо всі ремонтні бригади зайняті, то елемент, що
відмовив, чекає своєї черги. Будемо вважати, що ремонт повністю відновлює вихідні
властивості елемента. Час підключення навантаженого резервного елемента замість
основного, що відмовив, – випадкова величина tп з довільною ФР Fп ( x ) = P{ tп < x} , а
допустимий час підключення (резерв часу, що використовується в системі) – випадкова
величина t д з ФР D( x ) = P{ t д < x}.
Відмова системи може виникнути в двох випадках: при тривалому підключенні резерву
в роботу (при tп > t д ) або в момент відмови (m + 1) -го елемента.
Розглянемо випадок „швидкого” відновлення ( l 0tв ® 0 ), для якого ймовірність відмови
системи q0 визначається формулою [3]:
l -1
ì
ü
ù 1 - Fв ( x )
1 ï m ¥ x m - l é¥
ï
+
l
q0 =
l
F
t
dt
1
dx
n
q
(
(
)
)
ú
êò
íÕ i ò
ý,
в
l 0 ïi = 0 0 (m - l )! êë x
(l - 1)!
úû
ïþ
î

де

¥

q = P{t п < t п } = ò D ( x )dFп ( x )

(2)

(3)

0

або при виродженому розподілі D ( x ) (резерв часу – невипадкова величина t д )
q = P{tп > t д } = 1 - Fп (t д ) .

(4)

Потрібно отримати двосторонні оцінки (нижню та верхню границю) основних
показників надійності системи (ймовірність безвідмовної роботи P(t ) і середнього наробітку
до відмови T0 ) при відомих двох початкових моментах ФР часу підключення Fп ( x ) і часу
відновлення Fв ( x ) .
Для прийнятих вихідних даних формули для показників надійності системи при повній
вихідній інформації мають вигляд [3]:
P(t ) » exp (- l 0 q0t ) ,
T0 » 1 / l 0 q0 ,

(5)
(6)

де l 0 визначається виразом (1) при i = 0 .
Для рішення сформульованої задачі необхідно отримати двосторонні оцінки імовірності
q0 відмови системи (вираз 2), а потім, використовуючи формули (5) і (6), – верхню і нижню
границі показників надійності.
Приведемо спочатку точні верхні і нижні оцінки функціонала q , який входить до
формули (2) та характеризує ймовірність відмови системи внаслідок тривалого підключення
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( tп > t д ). Нехай інформація про ФР Fп ( x ) обмежена знаннями лише двох початкових
моментів S1 і S 2 :
¥

¥

S1 = tп = ò xdFп ( x ),

S 2 = ò x 2 dFп ( x ) ,

0

(7)

0

причому S12 < S 2 . Позначимо через K 2 множину ФР Fп ( x ) , які задовольняють обмеження
(7), і нехай резерв часу t д – невипадкова змінна величина. Введемо позначення:
¥

I (Fп ) = 1 - q = ò g (x, t д )dFп ( x ) ,
0

1, 0 £ x < t д ,

g (x, t д ) =

де

0, x ³ t д .
Для цього функціонала отримані нижня

inf

Fп ÎK 2

I (Fп ) і верхня

sup I (Fп ) оцінки

Fп ÎK 2

наступного виду [4]:
при 0 < tд < S1 ,

0

inf

Fп ÎK 2

I (Fп ) =

t д - S1
tд

при S1 £ t д < S 2 / S1 ,

(tд - S1 )2

S 2 - 2 S1t д + tд 2

при t д ³ S 2 / S1

і досягається на функції розподілу із класу K 2 з точками росту:
x1 = t д , x2 = n (n ® ¥ ) при 0 < tд < S1 ,
x1 = 0, x2 = t д
при S1 £ t д < S 2 / S1 ,

S t - S2
x1 = 1 д
, x2 = t д при t д ³ S 2 / S1 ;
t д - S1

sup I (Fп ) =

S 2 - S12
S 2 - 2 S1t д + tд 2

при 0 < tд < S1
при S1 £ t д < S 2 / S1

1

Fп ÎK 2

1

при t д ³ S 2 / S1

і досягається на функції розподілу із класу K 2 з точками росту:
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S - S1t д
x1 = t д , x2 = 2
S1 - t д

при 0 < tд < S1 ,

x1 = 0, x2 = t д

при S1 £ t д < S 2 / S1 ,

S t - S2
x1 = 1 д
, x2 = t д при t д ³ S 2 / S1 .
t д - S1

Використовуючи ці результати, можна записати двосторонні оцінки для ймовірності q
(формула 4):

q * = 1 - inf I (Fп ); q* = 1 - sup I (Fп )
FпÎK2

(8)

FпÎK 2

Якщо резервний час t д розподілено за експоненційним законом з параметром g , то
двосторонні оцінки для ймовірності q (формула 3) мають вигляд [5]:

*

q = 1- e

- gS1

gS
æ
- 2
S12 ç
S
q* =
ç1 - e 1
S2 ç
è

;

ö
÷
÷.
÷
ø

(9)

Отримаємо тепер двосторонні оцінки ймовірності q0 (формула 2) і граничні значення
показників надійності системи.
1. Нехай час відновлення tв – випадкова величина з довільною (відомою або заданою)
ФР Fв ( x ) , а інформація про ФР часу підключення Fп ( x ) обмежена знанням лише двох
початкових моментів S1 і S 2 (формула 7).
При повністю обмеженому відновленню (число ремонтних бригад l = 1 ) граничні
значення для ймовірності q0 відмови системи виражаються формулами:

inf q0 =

ö
1 æ1 m
ç Õ l ib m + nlq* ÷ ,
÷
l 0 çè m! i = 0
ø

(10)

sup q0 =

1
l0

æ1 m
ö
ç Õ l i b m + nlq* ÷ ,
ç m!
÷
è i=0
ø

(11)

Fп ÎK 2

Fп ÎK 2

де q* і q* – двосторонні оцінки для ймовірності q (формули (8) і (9)), а b m – m -й
початковий момент ФР Fв ( x ) :
¥

b m = ò x m dFв ( x ) .
0

При необмеженому відновленні (l = m )
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ö
æ1 m
ç Õ li b1m + nlq* ÷ ,
÷
ç m!
Fп ÎK 2
ø
è i=0
1 æç 1 m
m
* ö÷
n
q
sup q0 =
l
b
+
l
Õ
i
1
ç m!
÷,
l
0
Fп ÎK 2
è i =0
ø
inf

q0 =

1
l0

(12)
(13)

де b1 = tв – МОЧ випадкової величини tв .
Підставляючи формули (10), (11) і (12), (13) в формули (5) і (6), отримуємо граничні
значення для показників надійності системи при повністю обмеженому і необмеженому
відновленні відповідно:

1 é w m -1
*ù
min T0 » 1 / l 0 sup q0 »
ê Õ li + q ú
nl ë m! i = 0
Fп ÎK 2
Fп ÎK 2
û
ù
1 é w m-1
max T0 » 1 / l 0 inf q 0 »
ê Õ l i + q* ú
nl ë m! i= 0
FпÎK 2
FпÎK 2
û

де w =

-1

,

(14)

,

(15)

-1

æ
ö
min P(t ) » expçç - t / min T0 ÷÷ ,
Fп ÎK 2
Fп ÎK 2
è
ø

(16)

æ
ö
max P (t ) » expçç - t / max T0 ÷÷ ,
Fп ÎK 2
Fп Î K 2
è
ø

(17)

b m при повністю обмеженому відновленні (l = 1) ,

b1m при необмеженому відновленні (l = m ) .
Для полегшення розрахунків в табл. 1 приведені формули для нижньої оцінки
середнього наробітку системи до відмови min T0 для різних випадків навантаженості
Fп ÎK 2

структурного резерву, отримані з використанням виразу (1) і формули (14).
В формулах табл. 1 прийняті наступні позначення: r = ltв , q* = sup I ( Fп ) (вирази (8)
Fп ÎK 2

і (9)), а

x=

b m / b1m при повністю обмеженому відновленні (l = 1) ,
1 при необмеженому відновленні (l = m ) .

Формули для max T0 мають такий же вигляд, що і в табл. 1, але в них замість q*
Fп ÎK 2

потрібно підставляти q* = inf

Fп ÎK 2

I (Fп ) .

2. Нехай час відновлення tв – випадкова величина з довільною (невідомою) ФР Fв ( x ) і
відомими двома початковими моментами b1 і b 2 :
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Таблиця 1
Формули для нижньої оцінки середнього наробітку системи до відмови min T0
Fп ÎK 2

Структурний резерв

Формула для min T0

1
Навантажений (mн ) ,
полегшений (m0 ) і
ненавантажений
(m - mн - m0 )

2

Fп ÎK 2

m -1
mн -1
ù
1 é xr m
*
m - m н - m 0 +1 0
(
)
(
)
+
+
a
+
+
a
n
m
m
n
m
i
ê
Õ
Õ (n + i ) + q ú
н
0
н
nl êë m!
úû
i =0
i =1

Навантажений (mн ) і
ненавантажений
(m - mн )
Навантажений (mн ) і
полегшений (m0 )

mн
ù
1 é xr m
(n + mн )m - mн Õ (n + i ) + q* ú
ê
nl êë m!
úû
i =1

-1

m0
ù
1 é xr m
(n + am0 )m - m0 Õ (n + ia ) + q* ú
ê
nl êë m!
úû
i =1

Полегшений (m )
(0 < a < 1)

ù
1 é xr m m
*
ê
Õ (n + ia ) + q ú
nl êë m! i =1
úû

Навантажений (a = 1)

ù
1 é xr m m
*
ê
Õ (n + i ) + q ú
nl êë m! i =1
úû

Ненавантажений (a = 0 )

ù
1 é x(nr)m
+ q* ú
ê
nl ëê m!
ûú
¥

¥

0

0

b1 = tв = ò xdFв (x ), b 2 = ò x 2 dFв (x ) ,

причому
час t д

-1

mн -1
ù
1 é xr m m0
*
(
)
+
+
a
n
m
i
ê
Õ
Õ (n + i ) + q ú
н
nl êë m! i = 0
úû
i =1

Полегшений (m0 ) і
ненавантажений
(m - m0 )

-1

-1

-1

-1

-1

(18)

b12 < b 2 , а L2 – множина ФР Fв ( x ) , яка задовольняє ці обмеження. Нехай резервний
і час підключення t д розподілені за відомими (або заданими) законами

D( x ) = P{t д < x} і Fп ( x ) = P{t п < x} .

При необмеженому відновленні (l = m ) в [3] отримано вираз для ймовірності відмови q0
системи з почасовим і структурним резервуванням:

q0 =

ö
1 æç b1m m
l i + nlq ÷ ,
Õ
÷
l 0 çè m! i = 0
ø
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де q визначається формулами (3) і (4) при заданих ФР D ( x ) і Fп ( x ) . Для розрахунку
середнього наробітку системи до відмови T0 можна скористатися формулами табл. 1, якщо
вважати min T0 = T0 , x = 1 і q* = q . Ймовірність безвідмовної роботи системи P(t ) при
знайденому значенні T0 може бути розрахована за формулою:
P(t ) = exp (- t / T0 ) .
Для випадку обмеженого відновлення (2 £ l £ m - 1) в роботі [2] отримані двосторонні
оцінки

b1l +1
b 2b1l -1
inf I ( Fв ) =
, sup I ( F ) =
(l + 1)! Fв ÎL2 в (l + 1)!
Fв Î L2

(19)

для ймовірності відмови системи зі структурним резервуванням (перший доданок в формулі
(2)). Підставляючи ці оцінки у вираз (2), отримаємо:

sup q0 =

Fв ÎL2

1
l0

inf q0 =

Fв Î L2

æ b 2b1l -1 m
ö
ç
l i + nl q ÷, m ³ 3 ,
Õ
ç (l + 1)! i = 0
÷
è
ø

(20)

ö
1 æç b1l +1 m
l i + nlq ÷, m ³ 3 ,
Õ
÷
l 0 çè (l + 1)! i = 0
ø

(21)

а граничні значення показників надійності системи визначаються за формулами:

ù
1 é b2b1l -1 m -1
min T0 » 1 / l 0 sup q0 »
ê
Õ l i + qú
nl êë (l + 1)! i = 0
Fв ÎL2
úû
Fв ÎL2
ù
1 é b1l +1 m -1
max T0 » 1 / l 0 inf q0 »
ê
Õ li + qú
nl êë (l + 1)! i = 0
Fв ÎL2
Fв ÎL2
úû

-1

,

(22)

,

(23)

-1

æ
ö
min P(t ) » expçç - t / min T0 ÷÷ ,
Fв Î L2
Fв ÎL2
è
ø

(24)

æ
ö
max P (t ) » expçç - t / max T0 ÷÷ ,
Fв Î L2
Fв ÎL2
è
ø

(25)

де b1 і b 2 визначаються за виразами (18), l i – формулою (1), а 2 £ l £ m - 1, m ³ 3 .
3. Розглянемо тепер випадок , коли вид ФР Fп ( x ) і Fв ( x ) невідомий, а фіксовані лише їх
два початкових моменти (формули (7) і (18)).
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В цьому випадку для обмеженого відновлення
двосторонні оцінки для ймовірності q0 відмови системи:

(2 £ l £ m - 1)

неважко отримати

inf q0 = q* + inf I (Fв ) ,

Fп ÎK 2

Fв ÎL2

Fв ÎL2

sup q0 = q* + sup I ( Fв ) ,

Fп ÎK 2

Fв Î L2

Fв ÎL2

(26)

(27)

де q* і q* визначаються виразами (8) і (9), а inf I (Fв ) і sup I (Fв ) – формулами (19).
Fв ÎL2

Fв ÎL2

Підставляючи отримані двосторонні оцінки для ймовірності q0 в формули для
показників надійності системи (5) і (6), неважко отримати граничні значення цих показників
при обмеженій вихідній інформації про ФР Fп ( x ) і Fв ( x ) .
Таким чином, отримані двосторонні оцінки (верхні і нижні границі) для основних
показників надійності систем з почасовим і структурним резервуванням при обмеженій
інформації про ФР часу відновлення і часу підключення резервних елементів.
Розглянуті різні випадки організації відновлення елементів, що відмовили, які
відрізняються кількістю бригад в ремонтному органі. Отримані результати можуть бути
використані при проведенні прогнозуючих розрахунків показників надійності систем і їх
складових частин на стадії проектування.
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AНАЛІЗ ОСНОВНИХ ВИДІВ НАВМИСНИХ ЗАВАД ДЛЯ ВІЙСЬКОВИХ
СИСТЕМ РУХОМОГО РАДІОЗВ’ЯЗКУ З ППРЧ
В даній статті проводиться огляд основних видів навмисних завад, направлених на подавлення системи
рухомого радіозв’язку із псевдовипадковим перестроюванням робочої частоти. Проведений аналіз можливості
негативного впливу шумових, полігармонічних та ретрансляційних завад на якість зв’язку.

Системи рухомого радіозв’язку (СРРЗ) військового призначення функціонують в умовах
протидії засобам радіоелектронної боротьби (РЕБ) супротивника. Найбільшу загрозу СРРЗ
військового призначення представляють навмисні завади, які ставить супротивник [1]. Для
підвищення завадозахищеності СРРЗ застосовують різні методи, одним з яких є метод
псевдовипадкового перестроювання робочої частоти (ППРЧ).
Суть методу ППРЧ полягає в тому, що розширення спектра сигналу, в межах заданої
смуги частот, здійснюється за допомогою стрибкоподібної зміни частоти сигналу за
псевдовипадковим законом, який невідомий супротивникові [2].
Тому, метою роботи є огляд основних видів навмисних завад, направлених на
подавлення СРРЗ з ППРЧ і аналіз можливості їх негативного впливу на якість зв’язку.
Ефект дії навмисних завад виявляється в погіршенні якості оброблюваної інформації в
результаті її руйнування, що збільшує ступінь невизначеності при прийнятті рішень.
Впливаючи на приймальні пристрої, завади імітують або спотворюють сигнали,
затрудняють або виключають виділення корисній інформації, ведення радіопереговорів,
знижують дальність їх дії і якість роботи систем управління. Під дією завад радіозасоби і
системи можуть припинити передачу інформації, не зважаючи на їх повну справність та
працездатність.
Оскільки подавити різноманітні радіоелектронні засоби завадами одного виду
неможливо, то застосовують спеціальні їх види, призначені для подавлення конкретного виду
зв’язку.
Більш того, для подавлення радіозасобів одного і того ж класу, які використовують різні
види сигналів і способи їх обробки, застосовуються різні види завад.
Заваду називатимемо найгіршою, якщо при відомих постановникові завад – методах
формування та обробки сигналу в системі радіозв’язку, завада знижує швидкість передачі
інформації нижче за порогове значення і має при цьому мінімальну середню енергію. Як
відомо, існують оптимальні значення параметрів завад, при яких експоненціальна залежність
ймовірності помилки від відношення сигнал/шум замінюється на лінійну [3].
Для подавлення СРРЗ з ППРЧ можуть застосовуватися різні види організованих завад.
Види завад реалізуються у відповідних станціях завад (СЗ). Все різноманіття варіантів СЗ
визначається в основному шляхами, якими їх розробники прагнуть сконцентрувати обмежену
потужність передавачів в певних частотних діапазонах, тимчасових інтервалах і просторових
секторах. Метою постановника завад є розробка такої стратегії вибору завади, яка при
загальній обмеженості потужності передавача завад Рз повинна забезпечити мінімізацію
відношення сигнал/завада на виході приймача.
Найбільш поширеною завадою, яка завжди присутня в радіоканалі, є флуктуаційна
завада типу „білий шум” [2].
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Спектральна щільність потужності білого шуму рівномірно розподілена в нескінченній
смузі частот:
G ( f ) = G0 ; 0 < f < ¥.
(1)
Завада на вході приймача в N-мірному просторі може бути подана у вигляді:

В(t ) =

N

å bk j k (t ),

0 £ t £ T,

(2)

k =1

T

де bk (t ) = ò B (t )j k (t ) dt , B(t) – амплітуда завади, φ(t) – початкова фаза завади [3].
0

Найбільш універсальною і стійкою до різних способів підвищення завадостійкості, що
застосовуються в СРРЗ, є шумова загороджувальна завада (рис. 1), моделлю якої є
обмежений по смузі білий шум Гауса із спектральною щільністю потужності:

Gз = Рз Df с

(3)

де Dfс - ширина спектра сигналу.

Загороджувальна завада повинна перекривати частотний діапазон СРРЗ і при
відповідній потужності СЗ в змозі подавити СРРЗ при будь-яких способах перестроювання
частоти. Оскільки СРРЗ з ППРЧ займає значний частотний діапазон, потужність передавача
завад повинна бути чималою. У зв’язку з цим СЗ загороджувального вигляду являє велику
небезпеку з погляду забезпечення електромагнітної сумісності (ЕМС) для інших
радіоелектронних засобів (РЕЗ), що працюють в тому ж діапазоні частот. При цьому сама СЗ
стає радіопомітною і, через це, уразливою ціллю для самонавідних по радіовипромінюванню
ракет. Відмічені недоліки звужують можливості застосування СЗ загороджувального вигляду.
Потужність шумової завади може бути використана більш ефективно за рахунок
зосередження її в обмеженій смузі частот, значно меншій, ніж діапазон частот СРРЗ з
ППРЧ. Таку заваду прийнято називати шумовою завадою в частині смуги (зосередженою
за спектром завадою, завадою з частковим перекриттям спектра сигналів СРРЗ) (рис. 2).
Спектральна щільність потужності шумової завади в частині смуги Gз, може бути подана
у вигляді двох рівнів [5-7]:

ì Pз
ï
Gз = í γDf c
ïî 0

в смузі

γDf c ;

в смузі (1 - γ)Df c ,

(4)

де g - коефіцієнт, що характеризує частину смуги, яку займає завада, 0 £ γ £ 1.
Як видно з (4), спектральна щільність потужності шумової завади в частині смуги
зростає в 1/g разів у порівнянні зі спектральною щільністю потужності шумової
загороджувальної завади (3). Станція шумових завад з рівномірно розподіленою потужністю
в межах смуги c γDf подавлює частотні елементи сигналу з ППРЧ з ймовірністю γ.
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Gз (f)
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f
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Рис. 2. Шумова завада в частині смуги

Рис. 1. Шумова загороджувальна завада

З метою підвищення ефективності системи подавлення, спектр шумової завади в частині
смуги може стрибкоподібно за випадковим законом переміщуватися по всьому діапазону
частот, який займає СРРЗ з ППРЧ. При даній моделі завади для будь-якого відношення
сигнал-завада Pс/Pз має місце оптимальне значення частини подавленої смуги gopt, при якій
завадостійкість СРРЗ буде мінімальною. Завада з такими параметрами є найгіршою для СРРЗ.
З метою поточної оптимізації ширини спектра завади в частині смуги і потужності завади в
СЗ необхідно мати станцію радіотехнічної розвідки (РТР) для вимірювання параметрів
сигналів СРРЗ, що подавлюються.
Для СРРЗ з ППРЧ ефективною завадою, за певних умов, є полігармонічна завада
(багатотональна завада) [3,4], що є набором з l немодульованих гармонійних коливань
однакової потужності, розподілених по діапазону частот Dfc відповідно до заданої
постановником завад стратегії (рис. 3).

Рз(f)

0

Dfc

f

Рис. 3. Полігармонічна завада

Для створення ефективної полігармонічної завади потрібне достатньо точне
наведення вузькосмугових завад на центральні частоти каналів СРРЗ з ППРЧ, а також
забезпечення на вході i-го каналу приймача СРРЗ певного співвідношення потужності
завади Рз і потужності сигналу Рс:
Pз Pс
=
,
(5)
l
α
де α - деяке позитивне число (параметр розподілу потужності), обране постановником
завад відповідно до заданої стратегії так, щоб оптимізувати ефективність завади.
Ефективність полігармонічної завади, що діє в тому ж каналі, в якому знаходиться і
сигнал, залежить від різниці фаз між завадою і сигналом. При несприятливих фазових
співвідношеннях і рівності Рз = Pс завада може повністю подавити корисний сигнал.
Середня потужність передавача полігармонічної завади у разі рівномірного
розподілу вузькосмугових завад по всіх частотних каналах діапазону СРРЗ повинна бути
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в M разів більше потужності корисного сигналу. Величина М визначає енергетичний
виграш СРРЗ з ППРЧ при дії на неї полігармонічної завади. У простій одноканальній
СРРЗ з ППРЧ частина частотних каналів, уражених полігармонічню завадою дорівнює
l/M. В цьому випадку одна гармонійна завада при дії на СРРЗ з ППРЧ, яка має,
наприклад 103 каналів, може привести до появи помилки з ймовірністю 10 -3 , що
неприпустимо при цифровій передачі інформації.
Наявну потужність СЗ раціональніше можливо використовувати при створенні
ретрансляційних завад [3, 5-7]. Потужність передавача завад в цьому випадку
концентрується лише в смузі частот каналів СРРЗ, що подавлюється, і лише під час її
роботи. В якості ретрансляційної завади може застосовуватися шумова і вузькосмугова
завада, а також комбінація шумової і вузькосмугової завад (рис. 4).
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DF
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0
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Рис. 4. Комбінована завада

Ретрансляційні завади певною мірою є копією частотних елементів сигналу СРРЗ, що
подавляється. Їх дія може привести до того, що на приймальній стороні СРРЗ з ППРЧ такі
завади можуть бути сприйняті як корисні сигнали свого кореспондента. В загальному
випадку ретрансляційні завади можуть бути модульованими шумом перехопленими
частотними елементами сигналу з ППРЧ. Моделлю таких завад є стаціонарний
вузькосмуговий гаусовський процес.
Для застосування ретрансляційних завад станція радіотехнічної розвідки (РТР) повинна
здійснювати аналіз радіоелектронної обстановки і вибір на цій основі СРРЗ, що підлягає
подавленню.
За відсутності приймання сигналів від СРРЗ випромінювання завади припиняється і
станція РТР переходить в режим пошуку сигналів СРРЗ. Слід зазначити, що ретрансляційна
завада особливо ефективна проти СРРЗ з міжсимвольною ППРЧ [3].
Ретрансляційні завади з погляду енергетичних можливостей є одними з найбільш
ефективних для подавлення СРРЗ з ППРЧ. Їх ефективність не залежить від коефіцієнта
виграшу, який має СРРЗ за рахунок розширення спектра сигналів методом
перестроювання частоти.
Проте, створення ретрансляційних завад. СРРЗ з ППРЧ за порівняно короткий час
передачі частотних елементів сигналу (стрибків частоти) натрапляє на технічні і
організаційні труднощі.
Серйозною проблемою, яка виникає при створенні ретрансляційних завад, є не тільки
обмеження за часом передачі завад, але і обмеження за потужністю станції завад. Якщо
одночасно перехоплюється декілька сигналів в різних частотних каналах, то СЗ вимушена
або розподіляти свою потужність між цими сигналами рівномірно, або виділяти сигнали
тільки окремого радіозасобу.
Проведений аналіз дозволяє зробити наступні висновки:
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1. Основними видами завад, які порівняно просто реалізуються в системах
радіоелектронного подавлення, є: шумова загороджувальна завада; шумова завада в частині
смуги; полігармонічна завада.
2. Найбільш універсальною і стійкою до різних способів підвищення завадостійкості,
які застосовуються в СРРЗ, є шумова загороджувальна завада. Потужність шумової завади
може бути використана ефективніше за рахунок зосередження її в обмеженій смузі частот,
значно меншій, ніж діапазон частот СРРЗ з ППРЧ.
3. Ретрансляційні завади з погляду енергетичних можливостей є одними з найбільш
ефективних для подавлення СРРЗ з ППРЧ. Проте створення ретрансляційних завад СРРЗ з
ППРЧ за порівняно короткий час передачі частотних елементів сигналу (стрибків частоти)
натрапляє на технічні і організаційні труднощі.
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МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ РЕЗЕРВОВАНОЇ
СИСТЕМИ ОБ’ЄКТІВ РАДІОЕЛЕКТРОННОЇ ТЕХНІКИ
Розроблена імітаційна статистична модель процесу ТО і ремонту резервованої системи об’єктів РЕТ,
що дозволяє одержувати оцінки показників надійності системи з урахуванням ТО. Закон розподілу наробітку
до відмови об’єкта РЕТ може бути довільним. Для програмної реалізації моделі використовувалася система
програмування Delphi. Приводиться приклад застосування моделі.

Постановка задачі. Розглядається резервована система однотипних об’єктів
радіоелектронної техніки (РЕТ), з’єднаних у змісті надійності паралельно. Система
вважається працездатною, якщо працездатний хоча б один об’єкт із вхідних у резервовану
групу. Резервування може бути постійним (навантаженим) або що заміщає (ненавантаженим).
Умови експлуатації об’єктів РЕТ такі, що відновлення працездатності резервних об’єктів, що
відмовили, виробляється тільки при плановому технічному обслуговуванні (ТО). При відмові
системи в проміжку часу між черговими ТО (при відмові основного й всіх резервних
об’єктів) робиться аварійне (непланове) відновлення всієї системи об’єктів. Вартість такого
аварійного відновлення набагато більше вартості планового ТО. При відновленні (ремонті)
об’єкта, що відмовив, його ресурс відновлюється повністю.
На рис. 1 зображений граф станів і
0
Fто ( t )
переходів резервованої системи об’єктів РЕТ, що
F0 (t )
описує процес ТО і ремонту (ТО і Р). Вершини на
H ( t - t то )
графі, позначені числами 0, 1, …, n, відповідають
1
H ( t - t то )
станам, в яких у системі є відповідно 0, 1, …, n
несправних елементів. Стани 0, 1, …, n – це
F1 (t )
працездатні стани системи. Відмова системи
ТО
H ( t - t то )
наступає при переході в стан n+1. Випадковий
Fв (t )
2
час перебування в стані 0 має функцію розподілу
F2 (t )
F0 (t ) = F (t ) , де F (t ) – функція розподілу
наробітку до відмови одного елемента
H (t - t то )
(характеристика безвідмовності цього елемента).
n
Функції розподілу F1(t ) , …, Fn (t ) залежать
Fn (t )
від режиму навантаження резервних елементів.
Якщо всі резервні елементи перебувають у
n+1
Відмова
навантаженому режимі (постійне резервування),
то ці функції розподілу можна визначити
Рис. 1. Граф станів та переходів резервованої системи
наступними виразами:
об’єктів в процесі ТО і Р

t

F1 (t ) = ò P ( x) n f (t - x )dx ;
0

t

F2 (t ) = ò P( x) n -1 f (t - x )dx ;
0

....................
t

Fn (t ) = ò f (t - x )dx ,

(1)

0

65

де P(x) – імовірність безвідмовної роботи одного елемента навантаженому режимі
( P( x) = 1 - F ( x ) ); f (x ) – щільність імовірності наробітку до відмови елемента в
навантаженому режимі ( f ( x) = F ¢( x) ).
У випадку ненавантаженого (заміщаючого) резерву функції розподілу F1(t ) , …, Fn (t )
рівні:
t

F1 (t ) = K = Fn (t ) = F (t ) = ò f ( x)dx .

(2)

0

Часом підключення резерву ми тут зневажаємо.
Переходи в стан ТО можливі з будь-якого із працездатних станів. Ці переходи
відбуваються в детерміновані моменти часу t то = kTто (k = 1, ...) , де Tто – задана
періодичність ТО. Детерміновані переходи в стан ТО можна описувати за допомогою функції
наступного виду:
ì0, при x £ 0;
(3)
H ( x) = í
î1, при x > 0.
Наведений граф станів і переходів разом з виразами (1) – (3) не є математичною
моделлю процесу ТО і Р, і їх варто розглядати тільки як формалізоване подання інформації
про процес, що ми збираємося моделювати.
Задача полягає в тому, щоб побудувати модель, що дозволяє одержувати оцінки
показників надійності для резервованої системи об’єктів РЕТ з урахуванням проведення ТО.
Побудова адекватної математичної моделі для розв’язку даної задачі сполучена з істотними
математичними труднощами, пов’язаними з тим, що функція F (t ) не є законом
експоненціального розподілу. Для розглянутих об’єктів РЕТ характерним є те, що функція
розподілу F (t ) належить класу так званих ЗФІ-розподілів (ЗФІ – зростаюча функція
інтенсивності). У [1, 2] показано, що для об’єктів РЕТ найбільш адекватною моделлю відмов
є дифузійні ЗФІ-розподіли. Розробка моделі резервованої системи з використанням
математичного апарата диференціальних або інтегральних рівнянь у випадку, якщо F (t ) є
дифузійним розподілом, представляється досить важкою задачею [3].
Як більше простий спосіб розв’язку задачі в статті пропонується імітаційна статистична
модель, що дозволяє розв’язувати поставлену задачу. Приводиться короткий опис алгоритмів
моделювання, приводиться приклад результатів моделювання.
Структурна схема алгоритму моделювання. Алгоритм імітаційного статистичного
моделювання в цілому залишається таким же, яким він був описаний в [4]. Зміни, необхідні
для моделювання резервованої структури елементів, внесені тільки в окремі процедури. Крім
того, уведені доповнення в опис класу t, за допомогою якого моделюються об’єкти РЕТ. У
клас t додатково уведені такі поля й процедура:
t = class
. . . . . . . . .
t_mas : array of real;
n_r
: Integer;
. . . . . . . . .
procedure Gen_t_mas;
. . . . . . . . .
end;
Поле t_mas – це динамічний масив, у який записуються поточні значення наробітку до
відмови всіх резервних елементів. Розмір масиву визначається динамічно за значенням поля
t.n (кількість елементів у резервованій групі). Поле n_r – кількість працездатних елементів
у сучасний момент модельного часу. У класі також уведений метод (процедура) Gen_t_mas,
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за допомогою якого генеруються випадкові значення наробітку до відмов всіх резервних
елементів. Випадкові значення в масиві t_mas автоматично впорядковуються за зростанням.
Закон розподілу випадкового наробітку до відмови елементів визначається значенням поля
t.z (номер закону розподілу). Структурна схема алгоритму моделювання наведена на рис. 2.
Вихідними даними для алгоритму є:
ListEu – список, що містить всю необхідну інформацію про елементи об’єкта РЕТ.
Список створюється як екземпляр стандартного класу Delphi TList [5]. У списку ListEu
містяться покажчики на об’єкти (екземпляри класу t), у яких зберігається необхідна для
моделювання інформація про елементи;
Вхід
ListEu, List_Eto, TТО

1

2

3

TM , Dt , e TP , N I

I:=0;
Init_stat1;

ListEu.Gener_First_otk;
t:=Opr_t_tek(E,TO);
4

t<TM

ні

13

12

I:=I+1;

Calc_Rezult;

так
5

6

E=nil

14
так

так

e £ e TP
ні

ні
15

Nakapl_stat_E(t);

I<NI

7

так

ні

E.Planir_next_otk;
16
8
так

Вивід результатів

TO=nil
ні

9

10

ListEu.Modelir_TO(t);

Вихід

Nakapl_stat_TO;

11

TO.t:=t+TO.T_to;

Рис. 2. Структурна схема алгоритму моделювання

List_Eto – список, що містить інформацію про елементи, які обслуговуються
(обновляються) при ТО (List_Eto Í ListEu). У нашому випадку списки ListEu і
List_Eto містять єдиний елемент, що представляє резервовану групу (РГ) об’єктів РЕТ;
Tто – періодичність ТО;

Tм – інтервал моделювання (період експлуатації об’єкта РЕТ);
Dt – величина інтервалів часу, на які розбивається інтервал моделювання Tм (у цих
інтервалах робиться нагромадження статистики про відмови);
e тр – необхідна точність моделювання (відносна помилка);
N I – задана кількість ітерацій моделювання.
Розглянемо роботу алгоритму.
Оператор 1 ініціалізує змінні, у яких у процесі моделювання накопичується необхідна
статистика.
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Оператор 2 (процедура ListEu.Gener_First_otk) генерує початкові значення
наробітку до відмови всіх елементів об’єкта РЕТ, включених у список ListEu. Процедура
має наступний опис:
procedure tList.Gener_First_otk;
var i : Integer;
E : t;
begin
for i:=0 to Count-1 do begin
E:=Items[i];
if E.TG>1 then begin
E.Gen_t_mas;
E.t:=E.t_mas[0];
E.n_r:=E.n;
end else
E.t:=E.Gener_otkaz;
end;
end;
Зміст цього опису наступний. У циклі for робиться перебір всіх елементів списку
ListEu. E – це покажчик на поточний (обраний) елемент списку. Якщо поточний елемент
E – це резервована група (E.TG>1), то виконуються такі дії:
генеруються нові випадкові реалізації наробітку до відмови всіх елементів, що входять
у резервовану групу (E.Gen_t_mas);
установлюється нове значення запланованого часу відмови E.t;
установлюється вихідне значення кількості працездатних елементів E.n_r.
Якщо поточний елемент E – це простий (нерезервований) елемент, то запланований час
відмови E.t формується просто викликом функції E.Gener_otkaz.
Оператор 3 (функція Opr_t_tek) формує чергове значення поточного модельного часу
t, що може бути часом відмови елемента або часом проведення чергового ТО. Функція
Opr_t_tek має параметри: E – покажчик на елемент, що відмовив; ТО – покажчик на
структуру даних, що містить інформацію про поточне ТО.
Якщо E≠nil, це означає, що в момент часу t відбулася відмова елемента, інформація
про яку визначається покажчиком Е. У цьому випадку виконуються оператори 6 і 7. Оператор
6 робить нагромадження статистики про відмови. Оператор 7 (процедура
E.Planir_next_otk) планує час наступної відмови поточного елемента. Процедура має
наступний опис:
procedure t.Planir_next_otk;
var i : Integer;
begin
if TG>1 then begin
//резервов. група
Gen_t_mas;
for i:=0 to n-1 do t_mas[i]:=t_mas[i]+t;
t:=t_mas[0];
n_r:=n;
end else
t:=t+Gener_otkaz;
//простий елемент
end;
Якщо ознака TG>1, це означає, що поточний елемент Е – це резервована група. У цьому
випадку заново формується масив Е.t_mas (процедурою Е.Gen_t_mas). До всіх значень
t_mas[i] додається значення поточного часу t. Установлюється нове значення
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запланованого часу відмови поточного елемента Е.t. Кількість працездатних елементів
установлюється рівним Е.n.
Якщо TG=1, нове значення запланованого часу відмови елемента формується за
допомогою процедури Е.Gener_otkaz. Якщо E=nil, то оператор 8 перевіряє, чи не є
поточна подія технічним обслуговуванням. Якщо “так” (ТО≠nil), то виконуються оператори
9 – 11. Оператор 9 (процедура ListEu.Modelir_TO) імітує проведення ТО. Робиться
перевірка поточного стану елементів РГ. Якщо в групі є несправні елементи (якщо
E.n_r<E.n), то робиться перепланування відмов всіх елементів, що входять у РГ: заново
формуються випадкові значення в масиві E.t_mas; установлюються нові значення
запланованого часу відмови E.t і числа справних елементів E.n_r; визначається випадкова
тривалість ТО з урахуванням часу заміни елементів, що відмовили.
Зазначені дії імітуються за допомогою операторів, подібних до операторів у
розглянутих вище процедурах. Оператор 10 робить нагромадження статистики витрат часу на
виконання ТО. Оператор 11 робить планування моменту часу наступного ТО.
Якщо E=nil і ТО=nil, то це значить, що сучасний момент часу t не є ні часом
відмови, ні часом ТО. У цей час елемент, що відмовив, був успішно замінений справним
резервним елементом (така заміна імітується в процедурі-функції Opr_t_tek). У цьому
випадку оператор 8 повертає керування операторові 3 і процес моделювання триває.
Якщо поточний модельний час t досягає заданого значення Tм , то оператор 4
перериває цикл, у якому виконувалися оператори 3 – 11. Оператор 12 підраховує кількість
виконаних ітерацій (“проходів” інтервалу експлуатації [0, Tм ]). Оператор 13 обробляє
накопичену статистику та визначає досягнуту точність результатів моделювання (відносну
помилку e ). Якщо досягнута точність відповідає необхідній ( e £ e тр ) або кількість
виконаних ітерацій I досягло заданого значення N I ( I = N I ), то процес моделювання
завершується. Оператор 16 обчислює остаточні результати: оцінку функції параметра потоку
відмов W (ti ) , і на її основі, оцінку середнього наробітку на відмову T0 :
T0 =

1 Nм 1
,
å
N м i =1W (ti )

(4)

де N м = [Tм / Dt ] .
Нижче розглядається приклад результатів моделювання ТО резервованого об’єкта РЕТ.
Приклад дозволяє досліджувати імітаційну статистичну модель і оцінити її адекватність.
Приклад результатів моделювання. Для прикладу візьмемо систему (резервовану
групу) однотипних об’єктів, з’єднаних (у розумінні надійності) паралельно. Розглянемо
варіанти навантаженого і ненавантаженого резервування. Об’єкт РЕТ характеризується
наступними показниками безвідмовності: середній наробіток до відмови Tср = 10 тис. год.;
закон розподілу наробітку до відмови – дифузійний немонотонний розподіл (DN-розподіл)
[1]; коефіцієнт варіації ν = 1. На рис. 3 наведена гістограма функції щільності ймовірності
наробітку до відмови для випадку DN-розподілу.
Для дослідницьких цілей у прикладі будуть робитися розрахунки та у випадку
експоненціального розподілу. Моделювалися варіанти різної кількості резервних
об’єктів у РГ.
Для імітаційної статистичної моделі (для програми ISMPN [4]) задавалися наступні
значення параметрів моделювання:
Tм = 20 років – тривалість експлуатації системи об’єктів РЕТ;
Dt = 6 міс. – величина інтервалів наробітку, у яких робиться нагромадження статистики;
N I = 3000 – кількість ітерацій моделювання.
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Рис. 3. Гістограма щільності ймовірності DN-розподілу

Досвідченим шляхом установлено, що при такій кількості ітерацій забезпечується
точність оцінки функції W (ti ) в межах e = 0,03-0,08.
Спочатку моделювання робилося для випадку, коли ТО не проводиться.
Як ми вже відзначали раніше, основним результатом імітаційної статистичної моделі є
оцінка функції параметра потоку відмов W (ti ) .
За отриманою функцією W (ti ) потім обчислюється оцінка середнього наробітку на
відмову T0 . Тому для осмисленої інтерпретації результатів моделювання досить важливо
представляти, який вигляд має функція W (ti ) .
На рис. 4 наведені графіки функції W (ti ) , отримані для розглянутого приклада у
випадку навантаженого резерву.
Графіки для випадку ненавантаженого резерву якісно подібні до графіків на рис. 4 і тут
не приводяться.
Результати моделювання для випадку, якщо ТО не проводиться, зведені в табл. 1.
Результати моделювання, отримані у випадку експонентного розподілу, ми можемо
порівнювати з відповідними точними теоретичними значеннями та на основі цього оцінити
точність моделі. У табл. 1 для експонентного розподілу поряд з оцінкою T0 приводиться
значення відносної помилки.
Таблиця 1
Оцінки середнього наробітку на відмову T0 при відсутності ТО, тис. год
Експоненціальний розподіл
DN-розподіл
Кількість
Наванта- НенаванНенавантажений
резервних
Навантажений резерв
тажений
жений
резерв
об’єктів
резерв
резерв
Оцінка Помилка, % Оцінка Помилка, %
n=0
9,94
0,6
9,94
0,6
9,8
9,9
n=1
15,02
0,1
20,2
1,0
14,4
20,0
n=2
18,40
0,4
30,7
2,3
17,6
30,4
n=3
20,90
0,3
41,5
3,7
20,0
41,2
n=4
23,08
1,1
52,7
5,4
22,1
52,4

Величина помилки обчислювалася в такий спосіб:
eT0 =

T0 - T0 расч
T0 расч

,

де T0 – оцінка середнього наробітку на відмову, отримана в результаті моделювання;
T0 расч – розрахункове теоретичне значення середнього наробітку на відмову.
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T0 = 9942 год

T0 = 9800 год

T0 = 15020 год

T0 = 14403 год

T0 = 18401год

T0 = 17606 год

T0 = 20040 год

T0 = 20903год

Рис. 4. Графіки функції при різній кількості резервних об’єктів n і при різних законах розподілу наробітку до
відмови об’єктів

У випадку експонентного розподілу величина T0 расч розраховується за формулами [3]:
n +1 1

T0 расч = T0 å

k =1 k

– для навантаженого резерву, і

T0 расч = T0 (n + 1) – для ненавантаженого резерву,
де T0 = Tср – середній наробіток на відмову об’єкта (елемента РГ);

n – кількість резервних елементів у РГ.
За результатами моделювання для контрольного прикладу помилка eT0 лежить у межах
від 0,1 до 5,4 %, що свідчить про високу точність моделі. Оскільки алгоритми моделювання
залишаються тими самими при будь-яких законах розподілу, ми вправі припустити, що
приблизно такий же порядок будуть мати помилки й при інших законах розподілу.
Моделювання, з урахуванням ТО, робилося при різних значеннях періодичності ТО Tто .
Величина Tто варіювалася в межах від 6 міс. до 4 років. На рис. 5 і 6 наведені графіки
залежності середнього наробітку на відмову T0 від періодичності ТО Tто . По графіках видно,
що їхній характер точно відповідає фізичному змісту процесів ТО – чим рідше проводиться
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ТО, тим менше величина середнього наробітку на відмову T0 . У межі, при Tто ® ¥ ,
величина T0 прагне до відповідних значень, наведених у табл. 1.
T0 , тис.год

T0 , тис.год
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Рис. 5. Залежність середнього наробітку на відмову резервованої системи T0
від періодичності ТО Tто (експонентний розподіл)
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Рис. 6. Залежність середнього наробітку на відмову резервованої системи T0
від періодичності ТО Tто (DN-розподіл)

По отриманих графіках можна зробити висновок, що для резервованих систем вигляд
закону розподілу наробітку до відмови елемента РГ не дуже істотно впливає на величину T0 .
Висновки. Метод імітаційного статистичного моделювання може бути успішно
застосований для дослідження впливу ТО на надійність резервованих систем об’єктів РЕТ.
Отримані результати моделювання для контрольного прикладу показують, що розроблена
імітаційна статистична модель адекватно представляє процеси ТО і Р резервованого об’єкта
РЕТ і дозволяє одержувати оцінки середнього наробітку на відмову із цілком прийнятною для
інженерної практики точністю.
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МОДЕЛЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ
СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ МОБІЛЬНОЮ КОМПОНЕНТОЮ
МЕРЕЖІ ЗВ'ЯЗКУ ВІЙСЬКОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
В статті пропонується модель організації інформаційних ресурсів системи оперативного управління
мобільною компонентою мережі зв'язку оперативної ланки, яка дозволяє вирішити задачу синтезу підсистеми
контролю, збору, зберігання і переробки інформації з урахуванням вимог до заданих показників її якості.

Сучасні принципи організації зв’язку та технічне оснащення підрозділів зв’язку не
дозволяють задовольнити потреби управління військами в сучасному бою, який
характеризується високою динамікою та розгортається на значних географічних територіях.
Тому пропонується [1, 2] нова архітектура та принципи побудови мобільної компоненти
(МК) мереж зв’язку військового призначення (МЗВП), які обумовлюють особливості системи
управління (СУ) МК МЗВП: а) багатомірність, що проявляється в значній кількості
підсистем, елементів і зв’язків між ними; б) багатопараметричність, що визначається
різноманітністю цілей окремих підсистем, їх характеристик та показників ефективності; в)
багатофункціональність і ієрархічність, що визначаються необхідністю рішення різних задач
управління на різних рівнях і етапах функціонування системи; г) сильна залежність характеру
функціонування від параметрів МК і зовнішніх впливів.
Для функціонування СУ МК МЗВП необхідна інформація про стан управляємих
компонентів, зовнішнього середовища і про прийняті управляючі впливи.
Найважливіші принципи організації інформаційних ресурсів СУ МК МЗВП –
багатократне використання даних при їх одноразовому вводі, фільтрація і перетворення
даних у відповідності до потреб споживачів (методів і алгоритмів підсистем СУ), агрегація
даних в залежності від рівня прийняття рішень.
Розробка моделі організації інформаційних ресурсів СУ МК МЗВП дозволяє
формалізувати процес циркуляції в ній інформації, здійснити його параметричне
представлення і забезпечити узгодження математичної і інформаційної платформ управління
мобільною компонентою.
Інтеграція функціональної і інформаційної моделей системи управління МК МЗВП
дозволяє [1] (рис. 1) виділити:
- джерела інформації, яка поступає на вхід підсистеми контролю, збору, обробки і
зберігання інформації (ПКСОЗ) СУ МК МЗВП S = {Si }, i = 1, i0 ;

{ }

інформаційних ресурсів ПКСОЗ, які вона формує M = m j , j = 1, j0
(інформаційні ресурси ПКСОЗ споживають методи підсистеми формування рішень:
управління топологією, маршрутизації, управління радіо ресурсом, тощо);
- інформаційні ресурси ПКОСЗ (масиви, структури, файли, бази даних)
J= {J k }, k= 1, k0 ;
- споживачів

- процедури перетворення інформаційних ресурсів q = {qr }, r = 1, r0 .

Інформаційна

G=

(J ,q, D ) , де

модель

(

ПКСОЗ

)

представляється

орієнтованим

мультиграфом:

r
D = d kr
k = 1, k0 ; r = 1, r0 - матриця, яка відображає структуру взаємних
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компонента
МЗВП

Процедури
формування
вхідних
інформаційних
ресурсів

вх
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ресурсів

J

пр
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q бд
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{ }

C = c j , j = 1, j0

Рис.1. Інформаційна модель ПКСОЗ
r
зв’язків інформаційних ресурсів і процедур їх формування у вигляді d kr
= 1 , якщо ресурс J k
r
= 0 , в іншому випадку.
необхідний для формування ресурсу J r процедурою qr і d kr
Інформаційні ресурси J k ставляться у відповідність вершинами, а процедури q r пучкам дуг, які породжують окремі вершини графа G .
Інформаційний ресурс і його характеристики визначаються його сенсовим змістом,
способами організації інформаційних полів і інших компонентів ресурсу, способом звернення
до інформаційного ресурсу.
Процедура перетворення одних інформаційних ресурсів в інші і її характеристики
визначаються набором операторів для такого перетворення, порядком їх виконання і
засобами реалізації кожного оператора процедури.
Характеристики застосування процедури q r для формування інформаційного ресурсу
J k залежать від відповідних характеристик початкової множини інформаційних ресурсів

{J k }rk =

{Jk / dkrr = 1}, самої процедури q r і ресурсу, що формується J k .

Структура агрегованої моделі G
інформаційні ресурси:

приведена на (рис. 2), де виділені наступні
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J БД ® J вх
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q пр ® J БД

JuБД

.
.

.
.

J вих ® J БД

Jhвх

J пр

.
.

di

{

c
Jc = J m
; m = 1, m0

Jhвх0
d i0

c1

БД

J

q вх- пр

J rпр

J1вих

.
.

.
.

J eпр

q пр - вих

}

cj

c j0

J mвих

.
.

c2

.
.

J eпр

J mпр0

0

J пр ® J вх

J вих ® J вх

Рис. 2. Графове представлення агрегованої інформаційної моделі ПКСОЗ

{
}
c
J c = {J m
; m = 1, m0 } - інформаційні ресурси споживачів інформації;
J БД = {J vБД ; v = 1, v0 } - інформаційні ресурси баз даних;
J пр = {J eпр ; e = 1, e0 } - проміжні інформаційні ресурси;
J вх = {J hвх ; h = 1, h0 }, J вих = {J mвих ; m = 1, m 0 } - вхідні і вихідні інформаційні ресурси.
J d = J nd ; n = 1, n0 - інформаційні ресурси джерел інформації;

Крім того, виділені процедури формування вхідних qd -вх : J d ® J вх , проміжних
інформаційних ресурсів із вхідних qвх -пр : J вх ® J пр , інформаційних ресурсів БД із
вхідних qвх -БД :

J вх ® J БД

і із проміжних

qпр- БД :

інформаційного ресурсу безпосередньо із вихідних qвх -вих :
проміжних у вихідні qпр -вих : J пр ® J вих .

J пр ® J БД , вихідного
J вх ® J вих , а також

Необхідність в організації інформаційних ресурсів ПКСОЗ у відповідності з даною
моделлю обумовлюється наступними факторами:
- необхідністю зберігання початкових даних про стан управляємого елемента
мобільної компоненти мережі та суміжних з ним елементів;
- використанням одних і тих же типів даних (компонент) інформаційних ресурсів
ПКСОЗ різними методами підсистеми формування рішень, які реалізуються як паралельно,
так і послідовно;
- багатократним довготривалим використанням деяких компонентів інформаційних
ресурсів різними методами підсистеми формування рішень;
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- неспівпаданням моментів надходження інформації з моментами її споживання
методами підсистеми формування рішень;
- високою ймовірністю відсутності чи невизначеності компонентів множини
Jд =

{Jhд ; h=

}

1, h0 ;

- необхідністю
J=
вих
J ді =

{Jmвих=
;m

{Jhд ; h =

1, m 0

}

}

використання

компонентів

{

та J БД = J vБД ; v = 1, v0

}

інформаційних

ресурсів

для визначеності інформаційних ресурсів

1, h0 .

Формалізація ПКСОЗ у вигляді G = ( J ,q, D ) дозволяє вирішити задачу її синтезу.
Дано: Споживачі і можливі джерела інформації для синтезуємої системи інформаційних
ресурсів: С j
і {Di } , а також відповідні їм множини інформаційних ресурсів:
Jc =

{Jmc ; m =

{ }

}

{

}

1, m0 і J d = J nd ; n = 1, n 0 .
Необхідно синтезувати граф можливих реалізацій G0 і вибрати на ньому оптимальний

(

)

варіант реалізації системи G* = J * , q* , D* Î G0 з урахуванням вимог до заданих показників
якості ПКСОЗ.
При моделюванні інформаційних систем превалюючим є варіант постановки задачі
синтезу, при якому входи (джерела інформації S = {si }, i = 1, i0 і виходи системи (споживачі

{ }

M = m j , j = 1, j0 ) задані жорстко. Різноманітність архітектур мобільних
компонент МЗВП та методів підсистеми формування рішень задають варіант постановки
задаяі синтезу з взаємозамінюючими джерелами і споживачами. В цьому випадку задача
синтезу полягає у визначені не тільки оптимальної структури і організації ПКСОЗ, але і у
виборі необхідних і достатніх для формування інформаційних ресурсів джерел інформації,
оптимальних споживачів інформації.
Основними показниками якості ПКСОЗ, які характеризують її інформаційні ресурси, є:
- втрати в системі управління мобільною компонентою МЗВП від несвоєчасного
надання ПКСОЗ необхідних даних методам підсистеми формування рішень;
- швидкодія системи.
Перший показник може бути виражений коефіцієнтом втрат Cв (G ) :
інформації

e

( ) ( ) (

)

m

( ) ( ) (

)

u

( ) ( )

0
0
0
Св (G) = åСв Jeпр × P Jeпр × f te(Ge ) -teд + åСв Jmвих × P Jmвих × f tе (Gm ) -tmд + åСв JuБД × P JuБД × f (te(Gu ) )-tuд ,

( )

e=1

( )

( )-

де: Св J Eпр , Св J mвих , Св J uБД

m=1

u=1

пр
відносні ваги інформаційних ресурсів J e ; e = 1, e0 ,

Jmвих ; m = 1, m0 , J uБД ; u = 1, u0 , відповідно;
-

( ) ( ) ( )

P J eпр , P J mвих , P J uБД

формування

рішень

- індекс активності використання методами системи

інформаційних ресурсів

ресурсів

J епр ; е= 1, е0 ,

J mвих ; m= 1, m0 ,

J uБД ; u= 1, u0 , відповідно, при цьому індекс активності використання інформаційного
ресурсу методами системи формування рішень визначається, як [4]
ö
æ
ç
r
r ÷
P J q = å ç å P (Gk ) × d k + å P (Gk ) × d qk ÷
q
÷
r ç kÎk q
kÎk q
ø
è

( )
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kq , kq - множина індексів попередніх і наступних вершин графа G0 ;
Gk – граф, що породжує для деяких вершин графа G0
r
ì 1, якщо å d kr ³1, üï
rï
dk í
ý
ïî0 в іншому випадку;ïþ

K – індекс вершини графа, що розглядається у відповідності до q го інформаційного ресурсу.
- te (GE ) , te Gm , te (Gu ) - час виконання процедур qпр , qk , qБД формування

( )

інформаційних ресурсів, відповідно;

t ЕД , tmД , tuД - допустимий час затримки в формуванні відповідного інформаційного

ресурсу;

(

)

(

)

- f t (G ) - t Д > 0 , якщо t (G ) - t Д > 0 .
Для визначення другого показника якості ПКСОЗ розглянемо питання, які пов’язані з
визначенням відповідності швидкодії ПКСОЗ темпу змін стану елементів мобільної
компоненти, як об’єктів управління.
Для оцінки цієї відповідності сформулюємо наступне положення:

( )

швидкодія ПКСОЗ ch а , по перше, повинна відповідати інтенсивності зміни стану (g ) її
інформаційних ресурсів (які відображають стан елементів мобільної компоненти МЗВП та
стан методів підсистеми формування рішень), тобто

Ch a = F b (g ) ,

(1)

де F b (g ) - функція відповідності, по-друге діапазон зміни цієї відповідності повинен бути в
наступних межах:

[

]

[

]

p н jia (g ), i = 1, J < F в (g ) < pв jia (g ), i = 1, J ,

[

]

[

(2)

]

де pн jia (g ), i = 1, J та pв jia (g ), i = 1, J нижня і верхня оцінки швидкодії ПКСОЗ по
відношенню до інтенсивної зміни стану композиції ( J ) інформаційних ресурсів, відповідно.
Доведемо це положення. Величини, які відносяться до нижньої верхньої оцінок F в (g ) ,
позначимо надстроковими індексами „ н ” і „ в ”, відповідно. Так як інтенсивність зміни
ситуації для кожного компоненту інформаційного ресурсу ПКСОЗ описується сукупністю
факторів, які їх дестабілізують (зміна стану елементів мобільної компоненти та методів
підсистеми формування рішень), тобто множиною g = g i , i = 1, J , то і інтенсивності зміни
стану, в який треба перевести i -й компонент інформаційного ресурсу, можливо також
описати цією множиною. Це пояснюється тим, що навіть, якщо деякий дестабілізуючий
вплив, який привів до зміни ситуації для i -го компонента інформаційного ресурсу, по тим чи
іншим причинам не потребує зміни змісту цього компонента, то все рівно ПКСОЗ „повинно”
встановити цей факт, а отже і здійснити реалізацію декілька скороченого циклу оновлення
інформаційного ресурсу. Звідси випливає, що в загальному вигляді інтенсивність оновлення
i-го компоненту інформаційного ресурсу ПКСОЗ можливо описати наступним виразом:

(

[ (

)

)]

jia (t ) = fi [g i (t )] = f1 f 2 g i3 (t ), g iв (t ) ,
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(3)

де

(

)

g i (t ) = f 2 g i3 (t ), g iв (t ) ,

(4)

а g 3i (t ) і g iв (t ) - інтенсивності зовнішніх і внутрішніх дестабілізуючих i -й компонент
інформаційного ресурсу впливів, відповідно.
Для формування рішення підсистемою ПФР по тій чи іншій ситуації, яка визначається
станом елементів мобільної компоненти і методів управління із множини S = S j , j = 1, j0 на

{ }

кожному i -му циклі управління ПКСОЗ необхідно реалізувати ряд процедур формування

[

]

k
(t ) . При цьому:
інформаційних ресурсів qiij

[

]

k
a
(t ) = f3 qiijp (t ), qiij
(t ) ,
qiij

(5)

k
a
(t ) і qiij
(t ) – середня кількість ручних і автоматичних операцій, відповідно, які треба
де qiij
реалізувати в ПКСОЗ по відношенню до i -го компоненту інформаційного ресурсу по
ситуації S j в i -ому циклі управління.

m0qi для i -го циклу управління необхідна швидкодія ПКСОЗ в аспекті оновлення i -го

компонента інформаційного ресурсу може бути представлена у вигляді наступної залежності:
Chiia

= 1

[

t0 +t ii ì

]

üï
ï a j0
k
(
)
(
)
j
q
t
f
t
å
í
4 iij ýdt ,
tii ò ï i
ïþ
j =1
t0 î

(6)

де tii – тривалість i -го циклу управління, в рамках якого здійснюється оновлення i -го
компонента інформаційного ресурсу, t0 - момент початку i -го циклу.
В цілому для визначення швидкодії ПКСОЗ по відношенню до всієї композиції ( J )
інформаційних ресурсів вираз (6) приводиться до наступного вигляду
ì æ jì
t 0 + tii æ
j0
ö ü öü
ï ç ï
ç ja (t ) å f qk (t ) ÷dt ïý ÷ïý ,
Ch a = max ípi ç å í 1
ò
i
4 iij
÷ ï ÷÷
(i ) ï ç i =1ïî tii t0 çè
=
j
1
ø þ øïþ
î è

[

]

(7)

Як видно із (1) права частина виразу (7) представляє собою функцію відповідності

F (g ) швидкодії ПКСОЗ інтенсивності зміни стану її інформаційних ресурсів. Таким чином,
перша частина сформульованого положення , а саме твердження (1), доведено.
Для доказу сформульованого положення в цілому, тобто з урахуванням твердження (2)
в

необхідно показати наявність у функції відповідності F в (g ) , при умові що ПКСОЗ
функціонує ефективно, нижньої і верхньої оцінок по відношенню до інтенсивності зміни
стану композиції інформаційних ресурсів. Для цього спочатку сформулюємо і доведемо
наступне твердження:

(

)

Із множини ситуацій S = S jij = 1, j0 завжди знайдуться такі дві S 1j і S 2j , для яких
характеристики процедур формування інформаційних ресурсів будуть знаходитись у
наступних співвідношеннях:

[

(

)

(

k1
k
(t ) < qiij
(t ), j = 1, j0 & j ¹ j1
qiij

78

)]

(8)

[

) (

(

k 2
k
(t ) < qiij
(t ), j = 1, j0 & j ¹ j 2
qiij

)]

(9)

Для доказу умови (8) упорядкуємо множину ситуацій по зростанню відповідних їм
k
(t ) ,
qiij

тобто перетворимо ситуацію S j в упорядковану множину S yj . Припустимо, що існує

така ситуація S 3j , для якої
1

3

k
k
(t ) < qiij
(t )
qiij

(10)

Із цього випливає, що поміж множини S yj знайшовся хоча би один неупорядкований
елемент, а це не відповідає початковій умові про їх упорядкованість.
Враховуючи, що аналогічні міркування справедливі і для умови (9), можна зробити
висновок про те, що твердження доведено.
Тепер визначимо верхню і нижню оцінки інтенсивності зміни станів i-ї компоненти
інформаційних ресурсів ПКСОЗ:
вн
g iв = g вв
і + gі ,

(11)

{

}

g ін = max g івв , g вв
і ,

(12)

вн
де g вв
і і g і - верхня і нижня оцінка інтенсивності впливів на i -й компонент інформаційних
ресурсів ПКСОЗ, які призводять до зміни його стану (впливи обумовлені зміною стану
управляємих елементів мобільної компоненти та методів ПФР).
Вираз (11) описує випадок повної невідповідності моментів часу впливу на i -й
компонент інформаційних ресурсів, а вираз (12) – інший граничний випадок – їх повна
відповідність.

Вирази для визначення верхньої і нижньої оцінок середньої кількості операцій, які
необхідно реалізувати в ПКСОЗ по відношенню до i -го компонента інформаційного ресурсу
по ситуації S j в i -му циклі управління, можна представити в наступному вигляді:
t 0 +tii

{

}

(13)

t 0 +t ii

{

}

(14)

qiij (t ) = 1
max qiij p (t ), qiij a (t ) dt ,
tii ò
t0
в

qiij н (t ) = 1

min qiij p (t ), qiij a (t ) dt ,
tii ò
t0

Тоді верхня і нижня оцінки швидкодії ПКСОЗ на i -му циклі управління по переводу i го компонента інформаційного ресурсу (при розв’язанні довільної ситуації) в необхідний
стан можна визначити наступним чином:

[
min [q

]
(t )],

Chii a(в ) = g ві max qiij в (t ) ,

(15)

Chii a(н ) = g ін

(16)

iij

н

В цілому за всю композицію ( J ) інформаційних ресурсів вираз для визначення верхньої
і нижньої оцінки швидкодії ПКСОЗ необхідно перетворити до наступного вигляду

79

[

(

)]üý ,

(17)

(

)]

(18)

ìJ
Chii а(в ) = max í å g ів max qii в (t )
(i ) îi =1

[

þ

ì
ü
Chii a (н ) = max ímax g ні min qii н (t ) ý .
(i ) î (i )
þ

Очевидно, що

[
]
Ch ( ) = p [j (g ), i = 1, I ]

Ch a(в ) = pв jіа (g ), i = 1, I
aн

н

а
і

(19)
(20)

Таким чином, сформульоване положення (1) і (2) доведено. Із цього положення
витікають важливі наслідки:
1. Якщо нижня оцінка швидкодії ПКСОЗ на i -му циклі управління по переводу i -го
компонента інформаційних ресурсів в необхідний стан буде менше цієї оцінки по
відношенню до інтенсивності зміни стану композиції інформаційних ресурсів

(Cha(н) < pн [jіа (g ), i= 1, I ]), то для ПКСОЗ актуальною являється проблема її удосконалення.

Якщо верхня оцінка швидкодії ПКСОЗ на i -му циклі управління по переводу i -го
компонента інформаційних ресурсів в необхідний стан буде перевищувати цю оцінку по
відношенню до інтенсивності зміни стану композиції інформаційних ресурсів

(Cha(в) < pв [jіа (g ), i= 1, I ]), то вимоги до ПКСОЗ надто високі.

Реально необхідне значення Ch a визначається на основі функції відповідностей

F в (g ) , конкретний вираз якої формується на основі дослідження G = ( J ,q, D ) та множин
станів елементів мобільної компоненти і методів ПФР.
На основі значення функції відповідності F в (g ) можна в загальному вигляді
сформулювати вимоги до технічної і програмної платформи реалізації ПКСОЗ.
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ІНФОРМАЦІЙНА ПІДТРИМКА
РЕАГУВАННЯ НА ІНЦИДЕНТИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ
В даній статті розглядається один з можливих підходів до реалізації інформаційної підтримки
адміністратора інформаційної системи при реагуванні на інциденти безпеки. Пропонується загальний опис
реалізації системи, її склад, опис основних елементів, а також приклад інтелектуальної моделі формування
можливих варіантів протидії на основі продукцій.

Виявлення і ідентифікація інциденту безпеки в інформаційній системі (ІС) полягає у
визначенні його детального опису на підставі корреляції подій інформаційної безпеки, що
спостерігаються в ІС. Поняття інциденту інформаційної безпеки (ІБ) вводиться ISO/IEC TR
18044 Information security incident management, де під подією ІБ розуміється будь-який
ідентифікований стан ІС, який вказує на порушення політики безпеки [1 – 2].
Прийняття рішення (ПР) про наявність інциденту ІБ на підставі поточного стану ІС та
„затвердження” його детального опису є прерогативою особи, яка приймає рішення (ОПР) –
адміністратор безпеки ІС, відповідальний за забезпечення безпеки інформації організації
і т. ін. Сукупність технічних засобів інформаційного забезпечення ПР складають систему
централізованої обробки подій (СЦОП), на яку покладені функції збору, обробки,
узагальнення відомостей про події та ідентифікація інциденту ІБ з наступним інформуванням
ОПР [3 – 4].
У [5] вводиться поняття задачі виявлення та ідентифікації інциденту ІБ, множину яких
повинен вирішувати ОПР на обмеженому часовому інтервалі своєї діяльності. Також
доводиться, що підвищення ефективності роботи ОПР полягає у впровадженні відповідної
підсистеми інформаційної підтримки у складі СЦОП. Запропоновані методи і алгоритми
інформаційної підтримки для вирішення вказаної задачі створюють передумови ефективної
реалізації декількох функцій з типового переліку функціональних обов’язків адміністратора
безпеки ІС. Згідно ISO/IEC 27001:2005 Information security management system. Requirements
виявлення та ідентифікація інциденту ІБ, його попередній аналіз з наступним реагуванням на
нього, розглядається в межах процесу управління інцидентами, який рекомендовано до
впровадження у складі комплексної системи захисту ІС. Враховуючи, що усунення
невизначеності при ПР на першому (виявлення) і другому (реагування) етапі здійснюється за
участю ОПР будемо розглядати два напрямки впровадження інформаційної підтримки при
управлінні інцидентами (рис. 1). При цьому, зображений чіткий розподіл та послідовність
виконання етапів має умовний характер, що пов’язано з великою складністю та
взаємозалежністю операцій інформаційної взаємодії ОПР з технічними засобами при ПР.
Для акцентування уваги на додаванні підсистем інформаційної підтримки для складу
традиційної СЦОП будемо використовувати абревіатуру СЦОП-ВР:
при виявленні і ідентифікації інцидентів ІБ – методи і алгоритми функціонування
основних блоків підсистеми висвітлені у [4 – 5];
при реагуванні на інциденти безпеки – запропоновано до розгляду.
Стаття присвячена висвітленню одного з можливих підходів до технічної реалізації
інформаційної підтримки при реагуванні на інциденти ІБ. Ідея полягає у формуванні
ранжованих за важливістю можливих варіантів здійснення протидії, з яких ОПР обирає
найкращий варіант та ініціює відповідний автоматизований сценарій. Вирішення задачі
формування варіантів протидії включає:
побудову інтелектуальної моделі об’єкта протидії (ОП);
оцінку всіх можливих варіантів протидії, отриманих на підставі моделі за
встановленими критеріями;
вирішення багатокритеріальної задачі вибору найкращого рішення.
Для кращого розуміння запропонованого авторами підходу і прикладу його практичної
реалізації необхідно враховувати декілька тез, які доповнюють загальну картину проведених
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досліджень. По-перше, інцидент ІБ в ІС є, як правило, результатом зловмисних спланованих
дій супротивної сторони (зловмисник, конкурент, розвідка, спеціальна операція).
Враховуючи розподілений характер сучасних ІС з функціями управління, найбільш
раціональним варіантом здійснення інциденту ІБ можна вважати мережну атаку (МА). Подруге, згідно сучасної концепції введення збройної боротьби передбачається проведення
заходів атаки/захисту спеціальних ІС та комп’ютерних систем (Computer Network Attack /
Defense) з метою створення інформаційної переваги під час бойових дій. Це підкреслює
актуальність тематики для ІС військового управління, особливо, як прототип використання
інформаційних технологій в якості зброї проти систем управління противника. По-третє,
модель ОП розробляється з урахуванням і в залежності від способу реалізації МА, наявних і
спеціально розроблених засобів МА і т. ін. Модель розробляється під конкретні типи МА, що
використовується для протидії. З урахуванням викладеного, розглянемо загальний порядок
інформаційної взаємодії при управлінні інцидентами (рис. 1). Дані про події ІБ передаються
стандартними засобами СЦОП на вхід підсистеми інформаційної підтримки виявлення [5], в
тому числі відомості про атакуючий хост (АХ). Результати ідентифікації та елементи опису
інциденту ІБ надаються ОПР, який, в свою чергу, їх вивчає, уточнює (за необхідністю) та
приймає рішення. Після виконання етапу виявлення ОПР переходить до етапу реагування, в
ході якого він оцінює, на підставі власного досвіду та інтуїції, запропоновані варіанти
протидії. Результатом етапу є вибір рішення щодо конкретного сценарію МА на ОП.
Передбачається, що всі необхідні відомості для реалізації МА отримані на попередньому
етапі і занесені у базу даних СЦОП-ВР.
СЦОП-ВР
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Рис. 1. Структура інформаційної підтримки при управлінні інцидентами

Такий спосіб реагування має за мету переривання, зменшення тривалості та
інтенсивності МА на об’єкт атаки (ОА) або цілеспрямованого порушення функціонування
того елемента ІС до якого належить АХ і ОП. В даному випадку під ІС розуміється
сукупність інформаційних ресурсів розподілених по її вузлах із засобами їх обробки. Обробка
ресурсів здійснюється з використанням транспортних можливостей розподіленої
телекомунікаційної мережі ІС. При цьому СЦОП-ВР охоплює стандартними засобами
моніторингу частину вузлів ІС з єдиним центром управління інформаційною безпекою. Інша
частина ІС містить непідконтрольні, потенційно небезпечні вузли типу АХ і ОП.
Розглянемо основні компоненти підсистем інформаційної підтримки, які утворюють
СЦОП-ВР (рис. 2). Блок інтерактивної взаємодії з ОПР призначений для забезпечення
роботи ОПР на етапі виявлення, реагування. Серед інших, блок також відповідає за функції
пріоритезації та візуалізації (формування інформаційної моделі поточного стану ІС) [5]. Блок
ідентифікації інциденту здійснює визначення типу та опису інциденту за методом нечіткої
ідентифікації об’єкта [5–6]. Блок формування варіантів протидії відповідає за моделювання
можливих варіантів протидії з використанням інтелектуальної моделі ОП на основі вихідних
даних, отриманих у ході інвентаризації об’єкта. Кожному варіанту ставляться у відповідність
значення ваги критеріїв згідно переліку, які визначаються на етапі підготовки СЦОП-ВР до
експлуатації. Оцінка варіантів за критеріями здійснюється на підставі адитивного показника.
Варіант з найбільшим значенням показника надається ОПР та являється найбільш імовірним
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для вибору. Блок навчання і управління вихідними даними ПР надає експерту СЦОП-ВР
інструментарій для: управління стандартними засобами моніторингу СЦОП (джерело даних);
визначення характеру, структури і об’єму потоку даних з бази даних до інших блоків;
формування і навчання у базі знань інтелектуальних моделей ідентифікації інциденту,
формування варіантів протидії. Блок використовується експертом на етапі підготовки
СЦОП-ВР до експлуатації. Блок управління засобами протидії відповідає за управління
засобами інвентаризації ОП та реалізації МА при виконані автоматизованих сценаріїв
варіантів протидії. База даних є головним компонентом інформаційного забезпечення
системи (зберігається: вага показників критеріїв, значення адитивних показників,
автоматизовані сценарії, вихідні дані для ідентифікації та формування варіантів протидії і т.
ін.) та засобом взаємодії між усіма блоками системи.
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Рис. 2. Структурна схема СЦОП-ВР

Ідея побудови СЦОП-ВР передбачає два режими функціонування:
навчання системи експертом на етапі підготовки до експлуатації, який полягає у
формуванні інтелектуальних моделей (ідентифікації, протидії) у базі знань, уточнення
(навчання) моделей, оцінка можливих варіантів протидії згідно переліку критеріїв, розробка
автоматизованих сценаріїв протидії і т. ін.;
використання (експлуатація) системи ОПР на етапах виявлення та реагування
(робочий режим).
Приклад вирішення задачі формування варіанта протидії ґрунтується на моделі
активного захисту, яка запропонована Мочалюком В.В. Припустимо, що елемент ІС (об’єкт
захисту) знаходиться у сегменті А та є ціллю МА для атакуючого хоста з сегмента Б.
Здійснюється реалізація МА типу “відмова в обслуговуванні”. При виявлення ознак атаки
адміністратор безпеки приймає рішення про тимчасове порушення роботи маршрутизатора
сегмента Б до якого належить АХ. В якості ОП розглядається апаратно-програмний
маршрутизатор логічного сегмента розподіленої телекомунікаційної мережі ІС (рис. 3). Після
автоматичної інвентаризації ОП адміністратор обирає найкраще рішення та ініціює
автоматизований сценарій протидії. Слід зазначити, що маршрутизатор також є мережним
екраном із функціями захисту сегмента в якому працює АХ. Взагалі, порушення роботи
(блокування) маршрутизатора є одним з способів: переривання інформаційної взаємодії в

83

процесі МА внаслідок порушення доступності між маршрутизатором сегмента АХ та ОА при
спробі використання прикладної, системної, „троянської” вразливості ОА; зменшення
інтенсивності або переривання МА типу „відмова в облсуговуванні (розподілена)” внаслідок
тимчасового порушення роботи маршрутизатора сегмента мережі, вузли якого
використовуються для реалізації даної МА; зменшення інтенсивності, масштабів
розповсюдження мережевих вірусів внаслідок навмисного переривання доступності між
сегментами мережі при розповсюджені вірусів.
Проведений аналіз дозволив зазначити, що в загальному випадку захист
маршрутизатора складається з підсистем: технічного засобу захисту (ТЗЗ); додаткового
програмного засобу захисту (ДЗЗ); засобу захисту на рівні операційної системи (ОС). При
реалізації МА на маршрутизатор можливе досягнення: прослуховування, неавторизованого
доступу, виведення з ладу.

Модель активного захисту ґрунтується на формалізації евристичних правил, знань
експертів щодо можливих варіантів реалізації МА на маршрутизатор сегмента
телекомунікаційної мережі. Покладені в основу моделі залежності між основними поняттями
(фактами, змінними) предметної області описуються логічними висловлюваннями у вигляді
системи продукцій. Розглянемо сукупність змінних сформованої продукційної бази знань:
Т1, Т2, Т3 – існує можливість прослуховування, неавторизованого доступу і виведення з
ладу ТЗЗ;
B1, B2, B3 – існує можливість прослуховування, неавторизованого доступу і виведення
з ладу підсистеми ДЗЗ;
S1, S2, S3 – існує можливість прослуховування, неавторизованого доступу і виведення з
ладу маршрутизатора на рівні ОС;
М1, М2, М3 – існує можливість прослуховування, неавторизованого доступу і
виведення з ладу сегменту мережі;
зас. 1– зас. n – засоби реалізації МА;
Atik, j , Ad ik, j , Asik, j , – i-й засіб впливу на j-й ТЗЗ, ДЗЗ чи захист рівня ОС за k-ю метою
впливу відповідно;
At i1,, 2j , At i1,,3j , Abi1,, 2j , Abi1,,3j , Asi1,, 2j , As i1,,3j – i-й засіб впливу для організації
неавторизованого доступу або виведення з ладу j-го ТЗЗ, ДЗЗ, або захисту рівня ОС, за умови
надходження відповідної інформації при прослуховуванні;
At i2,,j3 , Abi2,,j3 , As i2,,j3 – i-й засіб впливу для виведення з ладу j-го ТЗЗ, ДЗЗ або захисту
рівня ОС відповідно, за умови отримання неавторизованого доступу до ТЗЗ, ДЗЗ або на рівні
ОС;
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1, 2
1,3
1, 2
1,3
1, 2
Pt inf
, Pt inf , Pbinf , Pbinf , Psinf ,

Ps1inf,3 – імовірність надходження інформації, що

сприяє знаходженню засобу для виведення з ладу або організації неавторизованого доступу
до ТЗЗ, ДЗЗ або на рівні ОС, відповідно, при прослуховуванні;
Т1, B1, S1, М1 – вирішена часткова задача прослуховування на ТЗЗ, ДЗЗ, рівні ОС або
сегмента мережі, відповідно;
Т2, B2, S2, М2 – вирішена часткова задача виведення з ладу ТЗЗ, ДЗЗ, захисту рівня ОС
або сегмента мережі, відповідно;
Т3, B3, S3, М3 – вирішена часткова задача неавторизованого доступу до ТЗЗ, ДЗЗ,
захисту рівня ОС або сегмента мережі, відповідно.
Система логічних висловлювань, яка описує залежності між введеними змінними
предметної області:
Якщо існує засіб, який вирішує часткову задачу прослуховування на ТЗЗ, то
вирішена часткова задача прослуховування на ТЗЗ.
Якщо існує засіб, який вирішує часткову задачу виведення з ладу ТЗЗ, то вирішена
часткова задача виведення з ладу ТЗЗ.
Якщо існує засіб, який вирішує часткову задачу неавторизованого доступу до ТЗЗ, то
вирішена часткова задача неавторизованого доступу до ТЗЗ.
Якщо існує засіб, який вирішує часткову задачу прослуховування на ДЗЗ, то
вирішена часткова задача прослуховування на ДЗЗ.
Якщо існує засіб, який вирішує часткову задачу виведення з ладу ДЗЗ, то вирішена
часткова задача виведення з ладу ДЗЗ.
Якщо існує засіб, який вирішує часткову задачу неавторизованого доступу до ДЗЗ,
то вирішена часткова задача неавторизованого доступу до ДЗЗ.
Якщо існує засіб, який вирішує часткову задачу прослуховування на захисті рівня
ОС, то вирішена часткова задача прослуховування на рівні ОС.
Якщо існує засіб, який вирішує часткову задачу виведення з ладу ОС, то вирішена
часткова задача виведення з ладу засобу захисту рівня ОС.
Якщо існує засіб, який вирішує часткову задачу неавторизованого доступу до ОС, то
вирішена часткова задача неавторизованого доступу до ОС.
Якщо вирішена часткова задача прослуховування на ТЗЗ, то існує можливість
надходження інформації, що буде сприяти визначенню засобу для виведення з ладу ТЗЗ.
Якщо надійшла інформація, за допомогою якої визначено засіб для виведення з ладу
ТЗЗ, то вирішена часткова задача виведення з ладу ТЗЗ.
Якщо вирішена часткова задача прослуховування на ТЗЗ, то існує можливість
надходження інформації, що буде сприяти
визначенню засобу для організації
неавторизованого доступу до ТЗЗ.
Якщо надійшла інформація, за допомогою якої визначено засіб для організації
неавторизованого доступу до ТЗЗ, то вирішена часткова задача організації неавторизованого
доступу до ТЗЗ.
Якщо вирішена часткова задача прослуховування на ТЗЗ, то вирішена цільова задача
прослуховування сегмента мережі.
Якщо існує засіб виведення з ладу ТЗЗ, при неавторизованому доступу до ТЗЗ, а
також вирішена часткова задача неавторизованого доступу до ТЗЗ, то вирішена часткова
задача виведення з ладу ТЗЗ.
Якщо вирішена часткова задача виведення з ладу ТЗЗ, то вирішена цільова задача
виведення з ладу сегмента мережі.
Якщо вирішена часткова задача прослуховування на ДЗЗ, то існує можливість
надходження інформації, що буде сприяти визначенню засобу для виведення з ладу ДЗЗ.
Якщо надійшла інформація, за допомогою якої визначено засіб для виведення з ладу
ДЗЗ, то вирішена часткова задача виведення з ладу ДЗЗ.
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Якщо вирішена часткова задача прослуховування на ДЗЗ, то існує можливість
надходження інформації, що буде сприяти визначенню засобу для організації
неавторизованого доступу до ДЗЗ.
Якщо надійшла інформація, за допомогою якої визначено засіб для організації
неавторизованого доступу до ДЗЗ, то вирішена часткова задача організації неавторизованого
доступу до ДЗЗ.
Якщо існує засіб виведення з ладу ДЗЗ, при неавторизованому доступу до ДЗЗ та
вирішена часткова задача неавторизованого доступу до ТЗЗ, то вирішена часткова задача
виведення з ладу ДЗЗ.
Якщо вирішена часткова задача прослуховування на рівні ОС, то існує можливість
надходження інформації, що буде сприяти визначенню засобу для виведення з ладу ОС.
Якщо надійшла інформація, за допомогою якої визначено засіб для виведення з ладу
ОС, то вирішена часткова задача виведення з ладу ОС.
Якщо вирішена часткова задача прослуховування на рівні ОС, то існує можливість
надходження інформації, що буде сприяти
визначенню засобу для організації
неавторизованого доступу до ресурсів ОС.
Якщо надійшла інформація, за допомогою якої визначено засіб для організації
неавторизованого доступу до ресурсів ОС, то вирішена часткова задача організації
неавторизованого доступу до ресурсів ОС.
Якщо існує засіб виведення з ладу ОС, при неавторизованому доступі до ресурсів
ОС та вирішена часткова задача неавторизованого доступу до ресурсів ОС, то вирішена
часткова задача виведення з ладу ОС.
Якщо вирішені часткові задачі неавторизованого доступу до ТЗЗ і прослуховування
ДЗЗ, то вирішена цільова задача прослуховування сегмента мережі.
Якщо вирішені часткові задачі неавторизованого доступу до ТЗЗ, неавторизованого
доступу до ДЗЗ та можливість прослуховування ОС, то вирішена цільова задача
прослуховування сегмента мережі.
Якщо вирішені часткові задачі неавторизованого доступу до ТЗЗ та виведення з ладу
ДЗЗ, то вирішена цільова задача виведення з ладу сегмента мережі.
Якщо вирішені часткові задачі неавторизованого доступу до ТЗЗ, неавторизованого
доступу до ДЗЗ та виведення з ладу ОС, то вирішена цільова задача виведення з ладу
сегмента мережі.
Якщо вирішені часткові задачі неавторизованого доступу до ТЗЗ, неавторизованого
доступу до ДЗЗ та неавторизованого доступу до ОС, то вирішена цільова задача
неавторизованого доступу до сегмента мережі.
Далі визначаються формалізовані логічні висловлювання (1):
1,3
1,3
At i1, j → Т1;
Т1→ Pt inf ;
S1→ Psinf ;
1, 2
At i2, j → Т2;
Pt inf
Ps1inf, 2 ^ Asi1,, 2j →S2;
^ At i1,, 2j → Т2;
At i3, j → Т3;

1,3
Pt inf
^ Ati1,,3j →Т3;

Abi1, j → B1;

Т2^ At i2,,j3 → Т3;

Abi2, j → B2;

B1→ Pbinf ;

Abi3, j → B3;
As i1, j → S 1;
2
i, j

As → S 2;
Asi3, j → S 3;
1, 2

Т1→ Pt inf ;

1, 2

1,3

B1→ Pbinf ;
1, 2
inf

Pb ^ Ab →B2;
1, 2
i, j

1,3
Pbinf
^ Abi1,,3j →B3;

B2^ Abi2,,j3 →B3;
1, 2

Ps1inf,3 ^ Asi1,,3j →S3;
S2^ As i2,,j3 →S3;
Т1→M1;
Т2→M2;
Т3^B2→M2;
Т3^B3^S2→M2;
Т3^B3^S3→M3;
Т3^B1→M1;
Т3^B3^S1→M1.

S1→ Psinf ;
де → – відповідає логічній зв’язці „ЯКЩО –ТО”; ^ – відповідає логічному зв’язку „І”.
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(1)

Графічне представлення системи логічних висловлювань у вигляді продукцій
представлене орієнтованим графом “І/АБО“. Листям дерева відповідають вершини нульового
At ik, j Ad ik, j Asik, j At i1,, 2j At i1,,3j
рангу, які є твердженнями про наявні засоби реалізації МА
,
,
,
,
,
2 ,3
1, 2
1,3
2 ,3
1, 2
1,3
2, 3
At i , j Abi , j Abi , j Abi , j Asi , j As i , j As i , j
,
,
,
,
,
,
. Вершини першого рангу T1, T2, T3, B1, B2, B3,
S1, S2, S3, відповідають рішенням часткових задач. Вершини другого рангу М1, М2, М3
1, 2
1,3
1, 2
1,3
відповідають вирішенню цільових задач. Вершини типу Pt inf , Pt inf , Pbinf , Pbinf ,

Ps1inf, 2 ,

Ps1inf,3 відповідають подіям, що можуть виникнути при вирішенні певних часткових задач.
Формування всіх можливих варіантів протидії зводяться до пошуку можливих шляхів
досягнення цільових вершин.
Визначення важливості критеріїв та їх вага при оцінці варіантів протидії на основі
адитивного показника здійснюється за методом рангових оцінок при обчисленні матриці
парних порівнянь [7]. Для оцінки варіантів пропонується наступні критерії: Pдос. – імовірність
досягнення мети МА; Pвияв. – імовірність виявлення МА; tпрот. – середній час, необхідний для
організації протидії МА; tвднл. – середній час, необхідний на відновлення нормальної роботи
АХ
Запропонована до розгляду ідея реалізації СЦОП-ВР може бути використана при
побудові відповідних підсистем у складі автоматизованих робочих місць адміністраторів
безпеки інформаційних систем спеціального призначення.
Особливої уваги дана тематика набуває в умовах активного дослідження методів і
способів використання інформаційних технологій в якості засобів збройної боротьби.
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СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ТАКТИЧНИМИ СЕНСОРНИМИ МЕРЕЖАМИ
Проведений аналіз задач управління тактичними сенсорними мережами. Запропонована функціональна
модель системи управління сенсорною мережею, обґрунтовані принципи її побудови, структура та функції.
Надані пропозиції щодо синтезу методів управління сенсорними мережами за відповідними функціональними
підсистемами.

Перспективна мобільна компонента тактичних мереж зв’язку буде включати
безпроводові 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 позиціонування).

Рис. 1. Склад сенсорного вузла

Загальна класифікація тактичних сенсорних мереж приведена на рис. 2.
Сенсорні мережі
По мобільності

По організації

– стаціонарні
– рухомі (роботи)
– гібрідні

– децентралізовані
– іерархічні
– гібрідні

По середовищу моніторингу
– наземні
– повітряні
– морські
– підземні

По параметру моніторингу
– акустичні
– хімічні
– 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 безпроводових 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, хімічні, сейсмічні тощо. Залежно від середовища моніторингу в сенсорах
використовують датчики, які реєструють певні параметри (наприклад, рівень радіації).
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 [4].
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До системи управління ТСМ пред’являються наступні вимоги:
– забезпечення адаптивного та розподіленого функціонування мережі з можливістю її
самоорганізації;
– оптимізація характеристик мережі;
– забезпечення прийняття рішень у реальному (близького до реального) масштабу часу;
– максимальна автоматизація процесів управління.
– безпека передачі та мінімальне завантаження мережі 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. 3).
Задачі управління ТСМ
За етапами управління

За функціями

- планування
- розгортання

- спеціальні

- оперативного
управління
- ізольовані
- кооперовані

За способом
реалізації

За типом За охопленням

- управління ТСМ
- задачі розподілу
- управління зоною ТСМ
ресурсів
- управління передаче ю
маршрутні
задачі
між окремими сенсорами
- задачі розміщення
- централізовані

- моніторінга
- координація переміщення

- універсальні
- управління топологією
- управління маршрутизацією

За видом постановки та
математичним апаратом

- децентралізовані

- змішані
- управління навантаженням
- управління радіоресурсом
- технологічні
- управління енергоресурсом - організаційно-технологічні
- управління
Рис.безпекою
3. Класифікація задач управління ТСМ

- задачі розкладу

- задачі динамічного
програмування
- інші

За етапами задачі управління ТСМ діляться на задачі планування, розгортання
(організаційні способи) і оперативного управління (організаційно-технологічний спосіб) [5].
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 у розгортанні в заданому районі (наприклад, за допомогою
літака, який 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 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. 4):

89

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. 4. Класифікація задач оперативного управління ТСМ

збір інформації про стан мережі (при цьому 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 значно спрощує задачу розробки 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, корегування та навчання. Функціональна модель системи оперативного
управління мережі, яка реалізується на кожному вузлі надана на рис. 5.
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.).
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Рис. 5. Функціональна модель системи оперативного управління

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 математичним апаратом задачі діляться на задачі
розміщення, розподілу ресурсів, складання розкладу, маршрутні задачі та ін.
За функціями задачі управління ТСМ діляться на дві групи:
Спеціальні задачі управління (наприклад, визначення маршрутів переміщення сенсорівроботов й координація їхнього переміщення).
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, продуктивність й ін.).
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 по управлінню та інші.
Підсистема маршрутизації повідомлень в ТСМ [6]
Ця підсистема забезпечує побудову та підтримку маршрутів передачі заданої якості при
виконанні вимог до їх функціонування (децентралізованості, мінімізації службового трафіку
тощо) [6]. Особливості ТСМ потребували провести класифікацію методів та функцій
маршрутизації, які запропоновані для безпроводових сенсорних мереж, а також розробки
нових ефективних методів маршрутизації (рис. 6, 7).
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Рис. 6. Класифікація методів маршрутизації в ТСМ
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Рис. 7. 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 інформаційного обміну між сусідніми вузлами.
На рис. 8 наведена класифікація методів доступу в безпроводових мережах типу
MANET. В якості напрямків рішення проблеми розподілу радіоресурсу в ТСМ можно
віднести наступні [7]: вдосконалення протоколу доступу IEEE 802.11; розробка нових методів
детермінованого доступу; вдосконалення протоколу IEEE 802.16 (WiMax) для вузлів-шлюзів;
застосування надширокосмугових сигналів (UWB) тощо.
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Рис. 8. Класифікація методів доступу до радіоресурсу

Підсистема управління топологією ТСМ [8]
Топологія визначає потенційні можливості мережі по доставці інформації (пропонується,
що кожен вузол може змінювати потужність передачі з певним кроком дискретизації або
змінювати спрямованість антен). Залежно від основного критерію ефективності, розрізняють
наступні варіанти постановки задач синтезу топології ТСМ (рис. 9):
– 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 даній топології.
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Рис. 9. 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: задана
загальна кількість районів спостереження на операцію. Потрібно розподілити їх за етапами
(число в загальному випадку 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 декомпозиційного 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 [9]
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. 5). 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. 10) 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. 10. Класифікація методів управління енергоспоживанням
(ф – фізичний, к – канальний, м – мережевий рівні еталонної моделі)
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Підсистема управління навантаженням [10]
Підсистема управління навантаженням, в основному, працює на транспортному
(управління швидкістю передачі та управління чергами у вузлах) та мережевому рівні
(підсистема маршрутизації).
Управління інформаційними потоками
На мережевому рівні
(управління маршрутами)

На транспортному рівні
(управління навантаженням)

Управління швидкістю

Управління чергою

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

Рис. 11. 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 (рис. 1.2):
– за кількістю підтримуваних швидкостей передачі: багатошвидкісні (з можливістю
переходу на нижчі швидкості передачі в разі виявлення перевантаження), одношвидкісні;
– за кількістю маршрутів: одномаршрутні та багатомаршрутні;
– за функціонуванням на рівні моделі OSI: однорівневі, багаторівневі (міжрівневі);
– 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) [10, 11]
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.
Для сенсорних мереж на сьогодні запропонована низька QoS-моделей управління
(наприклад, для мережевого рівня QoS-маршрутизація SPEED, для транспортного ESRT [10]).
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, основними елементами якої є база методів управління (за рівнями
еталонної моделі) і підсистеми прийняття QoS-рішень (містить знання про цілі управління й
методи їхнього досягнення, а також базу моделей ресурсів мережі) [11].
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Підсистема забезпечення безпеки передачі даних [12, 13]
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.
Модуль локальної
реакції

СВА-агент
Модуль глобальної реакції
Модуль
кооперованого
виявлення

Модуль локального
виявлення
Модуль
моніторингу

БзД

Вид системи збору інформації

Модуль
управління

Модуль безпеки
До сусідніх СВА-агентів

Рис. 11. Концептуальна модель IDS-агента

Зроблено висновок, що захист від зовнішніх атак у ТСМ повинен здійснюватися
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 по виявленню атак і відповідної реакції;
перспективною технологією прийняття рішень у СВА є інтелектуальні мобільні агенти з
використанням нейромереж і/або нечіткої логіки; функціонування СВА вузла повинно бути
погоджене за рівнями еталонної моделі взаємодії відкритих систем і функціях системи
управління ТСМ.
Підсистема прийняття рішень по оперативному управлінню ТСМ [4, 14]
Системи управління можуть бути класифіковані як централізовані, децентралізовані та
ієрархічні. В централізованих СУ (BOSS, MOTE-VIEW, SNMS, Sympath [14]) базова
станція збирає інформацію про стан сенсорної мережі та приймає рішення по yправлінню.
Переваги цієї СУ: необмеженість ресурсів і 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 [14])
критичний ресурс вузлів та значна складність задач управління.
Класична реалізація систем управління архітектури агент-менеджер наведена в BOSS і
MANNA [14]. На ґрунті інтелектуальних агентних технологій побудована система управління
Agent-Based Power Management [14].
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. 12). 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 обмежень на показники
ефективності при передачі повідомлень) і мережеві (зонові) цілі (досягнення оптимальних
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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
інтелектуального вузла мережі [4].
Вихідні зміни

Вхідні

Система прийняття рішень

зміни
Підсистема
збору
інформації

Оцінка
ситуації

Xi

Визначення
цілей
управління

Фазифікація

Відбір методу управління

Визначення
засобів
досягнення цілей
Дефазифікація

База знань
Логічний вивід

Фізичний рівень
Канальний рівень
Мережевий рівень
рівень
Транспортний рівень

Реалізація
рішення

Відмова в обслуговуванні

Рис. 12. Процес прийняття рішення по управлінню ТСМ

Таким чином, проведений аналіз задач управління дозволив запропонувати нову функціональну модель системи управління ТСМ та відповідні методи управління за функціями та
рівнями еталонної моделі взаємодії відкритих систем. Запропоновані рішення складають основу побудови інтелектуальної бездротової сенсорної мережі зв’язку військового призначення, яка дозволить: побудувати адаптивну архітектуру, що самоорганізується; забезпечити
оптимізацію передачі даних з заданою якістю; автоматизувати процеси її управління.
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ЦИФРОВЕ МОВЛЕННЯ: HD RADIO (Hight Definition Radio)

Цифрові технології йдуть на зміну аналоговим. Іноді цей процес протікає швидко, непомітно і природно,
так вийшло, наприклад, з телевізійним мовленням з геостаціонарних супутників. Іноді так же природно
технологія відходить убік, приклад – супутникове звукове мовлення DSR (Digitale Satelliten Radio).

Як і супутникове мовлення, розповсюдження програм „по землі”, точніше по кабелю і
через ефір, стане з часом цифровим. Але не відразу стане, а поступово. Якісь технології
знайдуть собі місце в нашому житті, інші опиняться на полиці в музеї і в підручнику історії.
Навряд чи якийсь метод кодування або модуляції зможе стати домінуючим, витіснивши
всіх конкурентів. Уніфікувати мовлення неможливо: доведеться в різних умовах вирішувати
різні задачі, а для цього будуть потрібні різні інструменти.
Зокрема, кабельна мережа може бути побудована за принципом мовлення, коли всі
користувачі дістають можливість приймати всі програми; можна направляти кожному
абонентові свій потік даних і організувати зворотний канал. За допомогою витої пари можна
створити канал з пропускною спроможністю порядка 100 Мбіт/с, оптоволокно дозволяє
збільшити швидкість на пару порядків. У числі недоліків – досить висока вартість послуги і
прив’язка абонента до певної точки простору. У міру розвитку технології і створення
інфраструктури ціна падає, і кабельні системи доставки сигналів потрапляють у сектор
масового попиту. Відсутність мобільності – непереборна властивість цього методу й усунути
його неможливо [1].
Ефірний канал дозволяє абонентові переміщатися в просторі, це важлива обставина.
Недолік „ефірних” систем безпосередньо пов’язаний з принципом дії – ємкість ефіру
обмежена. Як приклад, можна привести мобільний зв’язок. Які б зусилля не докладали
оператори, природу не обдурити: обмежена кількість абонентів, які можуть бути обслужені
одночасно в одному місці. Аналогія застосовна до всіх систем, які як остання миля
використовують ефірний канал. Це означає, що можливість кожному отримувати своє –
обмежена. Можна зробити висновок: системи з ефірним каналом краще використовувати для
мовлення, тобто організації доступу будь-якої кількості абонентів до деякого загального
обмеженого набору сервісів. Наприклад, система GPS дозволяє обслуговувати яку завгодно
кількість абонентів, такими ж властивостями володіє звичне аналогове теле- і радіомовлення.
Висновок – для доставки сигналів потрібно вибирати адекватне транспортне
середовище. Для індивідуального обслуговування хороші кабельні мережі. Для систем
масового загального обслуговування, до яких відноситься і мовлення, цілком підходить
ефірний канал.
Не можна розглядати сценарії розвитку мовлення у відриві від стану, що склався. Якщо
мова йде про радіомовлення, то необхідно врахувати: розподіл радіочастотного спектру, що
склався за багато років, між користувачами і службами; технологічні можливості обробки і
передачі сигналів; конкурентне середовище; людський чинник [3].
Ресурси радіочастотного спектра. Дбайливий господар ретельно продумає всі можливі
наслідки своїх вчинків. Аналогічне відношення до радіочастотного спектра проявляють і
державні органи, керівники розподілом ефіру. Радіочастотний спектр розподілений між
користувачами, відносно мирно уживаються в ефірі телевізійне і радіомовлення, зв’язок,
передача інформації, навігація і безліч інших сервісів. Але зміни параметрів випромінюваного
сигналу, здатні привести до появи перешкод для інших користувачів ефіру, небажані.
Для масових сервісів, до яких відноситься радіомовлення, частотне планування,
зазвичай, здійснюється за принципом „до останнього відвідувача”. Тобто радикальні зміни
проводяться після того, як сервіс себе вичерпав. У цьому контексті принадно виглядає
можливість перейти на нову технологію, не змінюючи параметрів випромінюваного сигналу,
точніше – не виходячи за рамки допусків. У США встановлені вимоги до спектра сигналу
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аналогового стереофонічного радіомовлення в діапазоні 87,5. 108 МГц: не більш −25 дб
відносно немодульованої несучої при зрушенні 120…240 кГц і не більш −35 дб при зрушенні
240…600 кГц (рис. 1).
Вимоги FCC

Рис. 1. Вимоги FCC (США) до спектра сигналу в стереофонічному ЧМ-мовленні

HD Radio від iBiquity Digital Corporation.
Отже, розумним бачиться підхід, коли нова система вписується в існуючий розподіл
спектра і забезпечена сумісність. Цими властивостями володіє HD Radio, яке пропонує фірма
iBiquity Digital Corporation.
Система побудована як IBOC (in-band on-channel), тобто „цифровий і аналоговий
сигнали передаються в загальному частотному каналі”.
Дійсно, цифрова технологія дозволяє усунути наслідки деяких втрат сигналу в ефірі – це
факт, але від порівняння якості звучання з компакт-диском я б утримався. Чудес не буває:
пропускна спроможність невисока, порядка 100 кбіт/с, і забезпечити при такій швидкості
якість CD скрутно.
Компанія iBiquity Digital припускала використовувати РАС – Perceptual Audio Coder
компанії Lucent. Можливо, алгоритм виявиться ефективнішим, ніж МР3, можливо – ні,
важливе інше: забезпечувана якість звуку цілком достатньо для організації масового сервісу.
Цікаво відзначити той факт, що велися і ведуться розмови про Surround Sound-мовленню
в HD Radio. Технічно це можливо, залишилося зрозуміти, чи потрібний Surround Sound
радіослухачам. Час покаже.
Окрім звуку, в системі HD Radio передбачається передача додаткової інформації, як
загальнодоступної, так і адресованої конкретним абонентам. Зокрема, може транслюватися
текстова інформація про музику, яка передається (назва, автор, виконавець і так далі). Водіїв
може зацікавити інформація про дорожній рух і пробки.
Передбачається організація декількох сервісів: основна програма (main program service –
MPS), індивідуальні дані (personal data service – PDS), ідентифікація (station identification
service – SIS) і додатковий сервіс (auxiliary application service – AAS).
Від ідеї до практики. Цифрова інформація передається несучими, розміщеними в умовно
вільному просторі частотного каналу, виділеного для ЧМ-мовлення (рис. 2). Передбачається
три режими роботи системи: Hybrid (гібридний), Extended Hybrid (гібридний розширений) і
All Digital (повністю цифровий).
Спектр сигналу в режимі Hybrid включає звичайний аналоговий сигнал стереофонічного
ЧМ-мовлення, вище і нижче за яке розміщені піднесучі цифрового сигналу [2].
Займається смуга від −198,402 до −129,361 кГц і від 129,361 до 198,402 кГц відносно
центральної частоти каналу, тобто частоти немодульованої несучої радіосигналу. Тут
розміщені під несучі з номерами від 546 до 356 і від 356 до 546.
Перехід в режим Extended Hybrid здійснюється за рахунок звуження спектра аналогового
сигналу. Додаткові піднесучі цифрового сигналу розташовані в інтервалі від −101,744 до
−129,361 кГц і від 101,744 до 129,361 кГц відносно центральної частоти радіоканалу. Слід
чекати, що перехід в режим Extended Hybrid підштовхне користувачів до швидкої відмови від
аналогового мовлення і повного переходу на цифрові технології, тобто в режим All Digital.
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Рис. 2. Спектр сигналу HD-Radio в режимах Hybrid, Extended Hybrid, All Digital

У режимі All Digital в ефір передаються тільки піднесучі цифрового мовлення.
Природно, доступна швидкість передачі даних у цьому випадку виявляється вищою, ніж у всіх
попередніх. Основні можливості і сервіси, забезпечувані HD-Radio в різних режимах,
приведені в таб. 1. Список основних скорочень і позначень приведений в таб. 4.
Таблиця 1
Сервіси у різних режимах
Режим
Hybrid
Extended Hybrid
All Digital

Основний сервіс
MP1
MP2…MP7
MP5…MP7

Додатковий сервіс
Ні
Ні
MS1…MS4
Таблиця 2

Швидкість передачі в основних каналах
Сервіс
MP1
MP2
MP3
MP4
MP5
MP6
MP7

P1
25
25
25
25
25
50
25

Швидкість передачі, кбіт/с
P2
P3
74
0
74
12
74
25
74
50
74
25
49
0
98
25
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Режим
PIDS
1
1
1
1
1
1
1

Hybrid
Extended Hybrid
Extended Hybrid
Extended Hybrid
Extended Hybrid, All Digital
Extended Hybrid, All Digital
Extended Hybrid, All Digital

Таблиця 3
Швидкість передачі в додаткових каналах
Сервіс
MS1
MS2
MS3
MS4

S1
0
25
50
25

S2
0
74
49
98

Швидкість передачі, кбіт/с
S3
S4
S5
0
98
6
25
0
6
0
0
6
25
0
6

Режим
S6
1
1
1
1

All Digital
All Digital
All Digital
All Digital
Таблиця4

Скорочення та позначення
Позначення
P1…P3
S1…S5
MP1…MP7
MS1…MS4

Зміст
Primary Logical Channels
Secondary Logical Channels
Primary Service Modes
Secondary Service Modes

Переклад
Основні канали
Додаткові канали
Основний сервіс, варіанти з 1 по 4
Додатковий сервіс, варіанти з 1 по 4

PIDS

Primary IBOC Data Service Logical
Channel
Secondary IBOC Data Service Logical
Channel
IBOC In-Band On-Channel

Основний канал даних

SIDS
IBOC

Додатковий канал даних
Передача в загальному каналі

Обладнання, що передає. Спектр гібридного сигналу ширший, ніж звичайного
аналогового, але не значно: 400 кГц проти 260 (рис. 2).
Відносна ширина смуги складає 0,4/88 = 0,0055, тобто всього 0,5 %, і практично всі
антени безперешкодно пропустять такий сигнал в ефір. Теоретично можуть виникнути
труднощі, наприклад, у тому випадку, коли на загальну антену працює декілька радіостанцій,
а міст складання невдало настроєний [1].

Рис. 3. Формування сигналу HD-Radio шляхом складання на малій потужності

Власне, передавач може бути реалізований за схемою сумісного підсилення (рис. 3). На
виході цифрового модулятора – сітка піднесучих, модульованих цифровим потоком даних.
Аналоговий модулятор формує ЧМ-сигнал стереофонічного радіомовлення. Обидві ці
складові об’єднує суматор.
Отриманий повний сигнал посилюється до достатньої для мовлення потужності. На
папері рішення здається простим, але в цьому випадку буде потрібно лінійний підсилювач,
який складніше і дорожче вживаних в ЧМ-мовленні.
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Для переходу в режим All Digital досить буде допрацювати цифровий модулятор і
відключити аналоговий [2].
При роздільному посиленні (рис. 4) лінійний підсилювач потрібний тільки в цифровому
тракті. Підсилювач ЧМ-сигналу може працювати з обмеженням, чим досягається, зокрема,
високий ККД і спрощується рішення задачі відведення тепла. Виключити взаємний вплив
аналогового і цифрового трактів непросто, міст складання повинен забезпечити хорошу
розв’язку, тобто придушення сигналів, проникаючих з виходу одного підсилювача на вихід
іншого, вони показані пунктиром на рисунку. Суматор виявляється не дуже простим, ситуація
ускладнюється тим, що складаються сигнали із значними потужностями.

Рис. 4. Формування сигналу HD-Radio шляхом складання на великій потужності

В принципі, для передачі цифрової частини радіосигналу може бути використана окрема
антена. Єдиний негативний наслідок, який виявляється при збіглому аналізі рішення, відмінність умов прийому цифрового і аналогового сигналів. У деяких ситуаціях сигнал від
однієї з антен може прийматися нестійкий.
Висновки. На сьогоднішній час у світі працюють близько 1000 радіостанцій у форматі
HD Radio. Але залишається одна головна перешкода у подальшому розвитку цього формату –
це кошти, які потрібні на купівлю нового обладнання для модернізації радіостанцій.
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ЗАСТОСУВАННЯ ГЕНЕТИЧНОГО АЛГОРИТМУ ДЛЯ РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ
ДІАГНОСТИКИ НА БАЗІ НЕЧІТКИХ ВІДНОШЕНЬ
В статті розглядається методика чисельного рішення систем нечітких логічних рівнянь за допомогою
генетичного алгоритму, який передбачає отримання оптимального розв’язку за рахунок підстройки
результатів діагностики по мірі переходу від однієї причини до іншої.

Теорія нечітких множин є зручним засобом формалізації експертної інформації при
моделюванні причинно-наслідкових зв’язків в задачах технічної діагностики [1]. Модель
об’єкта діагностики, як правило, будується на основі композиційного правила виведення
Заде, яке зв’язує причини та наслідки за допомогою матриці нечітких відношень [2].
Задача діагностики може формулюватись у формі прямого і оберненого нечіткого
логічного виведення. Пряме логічне виведення передбачає знаходження наслідків для
відомих причин. У випадку оберненого логічного виведення відбувається відновлення
причин на основі наслідків. В багатьох застосуваннях нечіткої логіки до задач діагностики
використовується пряме логічне виведення [3, 4]. В той же час обернене логічне виведення
використовується недостатньо, що обумовлено відсутністю ефективних алгоритмів
розв’язання систем нечітких логічних рівнянь.
В [5] запропонована методика розв’язку цієї задачі, яка передбачає отримання
оптимального рішення з множини початкових варіантів шляхом застосування генетичних
операцій схрещування, мутації і селекції. Але в цій методиці міри значимості всіх причин
доводиться визначати одночасно, що призводить до пошуку в безперспективних областях і
додаткових витрат часу. Метод, що пропонується, передбачає отримання оптимального
розв’язку за рахунок підстройки результатів діагностики по мірі переходу від однієї причини
до іншої, що дозволяє зменшити час пошуку рішення.
Нехай відомо:
– множина вхідних змінних X = (x1, x2, …, xn); xi Î [ x i , x i ] , i = 1, n ;
– множина вихідних змінних Y = (y1, y2, …, ym); y j Î [ y , y j ], j = 1, m ;
j
– 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 у формі оберненого логічного виведення формулюється наступним
чином: необхідно відновити причини D* = (d1*, d2*, …, dn*) для заданого вектора вихідних
змінних Y* = (y1*, y2*, …, ym*).
Моделювання причинно-наслідкових зв’язків здійснюється шляхом інтерпретації
композиційного правила виведення Заде [2]:
B=A°R,

(1)

де А і В – нечіткі множини, задані на універсальних множинах D і S:
æa a
a
A = çç 1 , 2 , L , n
dn
è d1 d 2

ö
æb b
b
÷÷ , B = çç 1 , 2 , L , m
sm
ø
è s1 s2
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Тут аі (i = 1, n ) і bj ( j = 1, m) – ступені належності, тобто числа в діапазоні від 0 до 1, що
інтерпретуються як міри значимості причин di і наслідків sj; R – матриця нечітких відношень
з елементами rij, i = 1, n , j = 1, m , rij – число в діапазоні [0, 1], що характеризує ступінь
впливу причини di на виникнення наслідку sj; ° – операція max-min композиції.
Задача оберненого логічного виведення ставиться наступним чином. За відомими
матрицею R і нечіткою множиною В знайти нечітку множину А. Вважається, що матриця R
формується на основі експертних методів. Із співвідношення (1) слідує система нечітких
логічних рівнянь:
b1 = (a1 Ù r11) Ú (a2 Ù r21) Ú … Ú (an Ù rn1),
b2 = (a1 Ù r12) Ú (a2 Ù r22) Ú … Ú (an Ù rn2),
…
…
…
…
bm = (a1 Ù r1m) Ú (a2 Ù r2m) Ú … Ú (an Ù rnm).

(2)

З урахуванням того, що в теорії нечітких множин операції Ú і Ù змінюються на max і
min, система (2) переписується у вигляді:

b j = max ( min (a i , rij )), j = 1, m .

(3)

i =1, n

Задачу розв’язання системи нечітких логічних рівнянь (3) сформулюємо так. Знайти
вектор а = (а1, а2, …, аn), який задовольняє обмеженням а i Î [0; 1] , i = 1, n і забезпечує
найменшу відстань між експертними і аналітичними мірами значимості наслідків, тобто між
лівою і правою частиною кожного рівняння системи (3):
m

é

ù

2

F(a) = å êb j - max ( min ( a i , r ij ))ú = min .
a
j =1 ê
úû
i = 1,n
ë

(4)

В загальному випадку система (3) може мати не єдиний, а множину розв’язків. Тому
слідуючи [5], розв’язок системи нечітких логічних рівнянь (3) будемо шукати у вигляді
інтервалів:

а i = [ a i , a i ] Ì [ 0; 1 ] , i = 1, n ,

(5)

де a i ( a i ) – нижня (верхня) межа міри значимості причини di.
Формування інтервалів (5) здійснюється шляхом багаторазового розв’язання задачі
оптимізації (4) і починається з пошуку її нульового розв’язку. Нульовий розв’язок задачі
оптимізації (4) позначимо через a ( 0 ) = ( a1( 0 ) , a (20 ) , L , a (n0 ) ), де a (i 0 ) Î [ a i , a i ], i = 1, n .
Верхню межу ( a i ) потрібно шукати в діапазоні [ a (i 0 ) , 1 ] , а нижню межу ( a i ) – в діапазоні
[ 0, a (i 0 ) ] .
(k)
Нехай a (k) = ( a1(k) , a (k)
2 , L , a n ) – k-й розв’язок задачі оптимізації (4), тобто

(k-1 ) , а при пошуку
F( a (k) ) = F( a ( 0 ) ) . При пошуку верхніх меж ( a i ) вважається, що a (k)
i ³ ai
(k-1 ) (рис. 1).
нижніх меж ( a i ) вважається, що a (k)
i £ ai
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a (0)
i

a (1)
i

0

…

а)

a (k)
i

…

a (1)
i

a (k)
i

1

a (0)
i

0

б)

1

Рис. 1. Схема пошуку верхньої (а) та нижньої (б) меж інтервалу

Встановлення верхніх (нижніх) меж здійснюється за правилом: якщо a (k) ¹ a (k-1 ) , то
(k)
(k)
(k-1 ) , то пошук припиняється.
a i ( a i ) = a i , i = 1, n . Якщо a = a

Наближений розв’язок системи нечітких логічних рівнянь може бути отриманий
шляхом зведення розв’язання системи (3) до розв’язання послідовності систем спрощеного
вигляду. Такий підхід відтворює міркування експерта, який в процесі прийняття рішення
послідовно оцінює внесок кожної причини в стан, що спостерігається. На практиці експерт
починає аналізувати наявний стан об’єкта з тієї причини, яка має найбільшу вагу і є
вирішальною в процесі діагностики. Таким чином експерт поступово формує область пошуку
мір значимості причин. Для підстройки мір значимості причин по мірі переходу від однієї
причини до іншої розв’язання системи нечітких логічних рівнянь (3) зведено до послідовного
розв’язання систем вигляду:
b1 = (a1 Ù r11);
b2 = (a1 Ù r12);
…
…
bm = (a1 Ù r1m);

(6)

b1 = (a1 Ù r11) Ú (a2 Ù r21);
b2 = (a1 Ù r12) Ú (a2 Ù r22);
…
…
…
bm = (a1 Ù r1m) Ú (a2 Ù r2m);

(7)

b1 = (a1 Ù r11) Ú (a2 Ù r21) Ú … Ú (ai Ù ri1);
b2 = (a1 Ù r12) Ú (a2 Ù r22) Ú … Ú (ai Ù ri2);
…
…
…
…
bm = (a1 Ù r1m) Ú (a2 Ù r2m) Ú … Ú (ai Ù rim).

(8)

Спочатку із системи (6) визначається міра значимості першої причини a1. Потім із
системи (7) визначаються міри значимості першої і другої причини a1 і a2. При цьому
значення a1 шукається в діапазоні а1 = [ a1 , a1 ] , отриманому в результаті розв’язання
системи (6). Аналогічно із системи (8) визначаються міри значимості причин a1, a2, …, ai.
При цьому значення a1, a2, …, ai-1 уточнюються в діапазонах а1 = [ a1 , a1 ] , а 2 = [ a 2 , a 2 ] ,
…, а i-1 = [ a i-1 , a i-1 ] , отриманих на попередньому етапі.
Область пошуку управляючих змінних може бути грубо визначена в такий спосіб.
Процедура формування області пошуку формалізує міркування експерта, який оцінює внесок
кожної причини в стан, що спостерігається. При цьому вважається, що вплив усіх інших
причин відсутній. Міркування експерта формалізуються наступним алгоритмом:
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1. Сформувати множину D' , D' = d i / b j £ r ij , j = 1, m , в яку входять причини, що
можуть викликати наслідки, які спостерігаються. В цьому випадку для всіх мір значимості
наслідків теоретичні значення (rij) більш ніж експериментальні (bj).
2. Сформувати множину D'' , D'' = d i / b j > r ij , j = 1, m , в яку входять причини, що
не можуть викликати наслідки, які спостерігаються. В цьому випадку хоча б для однієї міри
значимості наслідків теоретичні значення (rij) менше експериментального (bj).
3. При оцінюванні інтервалу (5) для причини di будемо вважати, що
'
a k = 0 , k = 1, n, k ¹ i . Якщо d i Î D , то інтервал (5) сформувати шляхом розв’язання системи
рівнянь

b j = min ( a i , r ij ), j = 1, m .

(9)

Якщо d i Î D'' , то інтервал (5) сформувати шляхом розв’язання системи (9), з якої видалені
рівняння, де bj > rij.
Структура алгоритму знаходження розв’язку має вигляд:
begin
for i: =1 to n do (перехід від однієї причини до іншої)
begin
Встановити область пошуку:
( 0) ( 0)
( 0) ( 0 )
( 0 ) ( 0)
ai Î[ ai , ai ], ai -1Î[ ai -1 , ai -1 ], ..., a2 Î[ a2 , a2 ], a1Î[ a1( 0 ), a1( 0 ) ] .

end;

Визначити значення мір значимості причин a1, a2, …, ai.

end.
Для реалізації генетичного алгоритму розв’язання систем рівнянь (6) – (8) необхідно
визначити такі основні поняття і операції [6]: хромосома – закодований варіант розв’язку;
популяція – вихідна множина варіантів розв’язків; функція відповідності – критерій відбору
варіантів; схрещування – операція отримання варіантів-нащадків із варіантів-батьків; мутація
– випадкова зміна елементів хромосом.
Хромосому визначимо як вектор-рядок двійкових кодів розв’язків: розв’язку а1 для
системи (6), розв’язків а1 і а2 для системи (7), розв’язків а1, а2, …, аі для системи (8) тощо
(рис. 2).

а1
а1
…
а1

а2
а2

…

аі

Рис. 2. Структура хромосоми

Хромосоми початкової популяції визначаються таким чином: ai=RANDOM([0, 1]),
i = 1, n , де RANDOM([0, 1]) – випадкове число, рівномірно розподілене на інтервалі [0, 1].
Операція схрещування визначена на рис. 3. Вона виконується шляхом обміну генів
всередині кожної змінної аі, i = 1, n . Точки схрещування, показані пунктиром, вибираються
випадковим чином.
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v1
v2
v'1
v'2
a1

a2

…

…

ai

Рис. 3. Операція схрещування

Операція мутації (Mu) полягає у випадковій зміні (з деякою імовірністю Pm) елементів
хромосоми Mu( a i ) = RANDOM([ a i , a i ]). Оскільки розв’язок кодується двійковим рядком,
то мутація зводиться до інвертування окремих бітів.
На кожному етапі генетичного алгоритму функція відповідності визначається як
критерій (4), взятий зі знаком мінус:
FF1 = – F(a1);
FF2 = – F(a1, a2);
…
FFi = – F(a1, a2, …, ai);
тобто чим вищий ступінь пристосованості хромосоми до виконання критерію оптимізації,
тим більша функція відповідності.
Відбір хромосом-батьків для операції схрещування здійснюється невипадково. Для
цього використовувалась процедура селекції, яка дає пріоритет кращим розв’язкам. Чим
більша функція відповідності деякої хромосоми, тим більша повинна бути ймовірність того,
що дана хромосома дасть потомство [6]. При виконанні генетичного алгоритму розмір
популяції залишається постійним. Тому після операцій схрещування і мутації з отриманої
популяції необхідно видалити хромосоми, які мають найгірші значення функції
відповідності.
Нехай P(t) – хромосоми-батьки, а C(t) – хромосоми-нащадки на t-й ітерації. Загальна
структура генетичного алгоритму має вигляд:
begin
t: = 0
Задати початкову множину P(t).
Оцінити P(t) за допомогою функції відповідності.
while (немає умови завершення) do
Породжувати C(t) шляхом схрещування P(t).
Виконати мутацію С(t).
Оцінити С(t) за допомогою функції відповідності.
Вибрати P(t+1) з P(t) і С(t).
t: = t + 1
end;
end.
Приклад застосування запропонованої методики для отримання розв’язку системи
нечітких логічних рівнянь при оберненому логічному виведенні. Нехай матриця нечітких
відношень “причини-наслідки” має вигляд:
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R=

d1
d2
d3
d4
d5

s1
0,3
0,4
0,6
0,1
0,8

s2
0,9
0,5
0,7
0,1
0,8

s3
0,7
0,6
0,3
0,9
0,4

s4
0,1
0,9
0,1
0,1
0,3

Необхідно визначити міри значимості причин (a1, a2, a3, a4, a5) для наступних мір
значимості наслідків: b1=0,2; b2=0,8; b3=0,6; b4=0,1.
Система нечітких логічних рівнянь (2) в даному випадку виглядає так:
0,2 = (a1 Ù 0,3) Ú (a2 Ù 0,4) Ú (a3 Ù 0,6) Ú (a4 Ù 0,1) Ú (a5 Ù 0,8),
0,8 = (a1 Ù 0,9) Ú (a2 Ù 0,5) Ú (a3 Ù 0,7) Ú (a4 Ù 0,1) Ú (a5 Ù 0,8),
0,6 = (a1 Ù 0,7) Ú (a2 Ù 0,6) Ú (a3 Ù 0,3) Ú (a4 Ù 0,9) Ú (a5 Ù 0,4),
0,1 = (a1 Ù 0,1) Ú (a2 Ù 0,9) Ú (a3 Ù 0,1) Ú (a4 Ù 0,1) Ú (a5 Ù 0,3).
Процедура формування області пошуку розв’язку включає наступні кроки:
1. Сформуємо множину D¢, яка містить причини, що можуть викликати наявний стан
об’єкта:
D¢={d1},
оскільки для причини d1 умова bj £ rij виконується для всіх j = 1, m .
2. Сформуємо множину D¢¢, яка містить причини, що не можуть викликати наявний стан
об’єкта:
D¢¢={d2, d3, d4, d5},
оскільки для причини d2: b2 = 0,8 > r22 = 0,5;
для причини d3: b2 = 0,8 > r32 = 0,7;
для причини d4: b2 = 0,8 > r42 = 0,1;
для причини d5: b3 = 0,6 > r53 = 0,4.

b3 = 0,6 > r33 = 0,3;
b1 = 0,2 > r41 = 0,1;

(0)
3. Для визначення інтервалу a Î[ a( 0 ) , а(0) ] розв’язуємо систему рівнянь при а2 = а3
1
1
1

= а4 = а5 = 0:

( 0)

Звідки а1

0,2 = (a1 Ù 0,3),
0,8 = (a1 Ù 0,9),
0,6 = (a1 Ù 0,7),
0,1 = (a1 Ù 0,1).

= 0,8 .

( 0)
Інтервал a Î [ a( 0 ) , ( 0 ) ] визначимо шляхом розв’язання системи при а1 = а3 = а4 =
a2
2
2

а5 = 0, з якої видалене друге рівняння:
0,2 = (a2 Ù 0,4),
0,6 = (a2 Ù 0,6),
0,1 = (a2 Ù 0,9).
(0)

Звідки а2

= [ 0; 0,2 ] .
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(0)

(0)

(0)

Аналогічним чином визначаємо інтервали а3 , а4 , а5 та отримуємо наступну
область пошуку розв’язку:
( 0)

а1

( 0)

= 0,8; а2

( 0)

= [ 0; 0,2 ]; а3

(0)

= [ 0; 0,2 ]; а4

( 0)

= [ 0; 0,6 ]; а5

= [ 0; 0,2 ] .

Після визначення області пошуку здійснюється визначення мір значимості причин за
допомогою використання генетичних операцій схрещування, мутації та селекції над
множиною початкових варіантів [5]. Поетапне виконання цієї процедури по мірі переходу від
однієї причини до наступної в визначених областях пошуку дозволяє уникнути пошуку в
безперспективних областях і додаткових витрат часу.
В результаті використання генетичного алгоритму були одержані наступні міри
значимості причин: а1=0,7; а2=0,1; а3=0,2; а4=0,6; а5=0,1, які забезпечують значення критерію
оптимізації (4) 0,028 та відповідають ймовірної причині d1. Для отримання цього розв’язку
знадобилось провести 90 ітерацій, що менше ніж при використанні алгоритму [5].
Таким чином, запропонована методика розв’язання задач діагностики на базі нечітких
відношень з використанням генетичного алгоритму, яка передбачає отримання оптимального
розв’язку за рахунок підстройки результатів діагностики по мірі переходу від однієї причини
до іншої, що дозволяє зменшити час пошуку рішення.
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МЕТОДИКА ОБҐРУНТУВАННЯ ХАРАКТЕРИСТИК ТИПОВОГО
ОБЧИСЛЮВАЛЬНОГО МОДУЛЯ У ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВІЙ ПОСТАНОВЦІ
Розглядається методика, яка дозволяє вибрати характеристики базового модуля збору та обробки
інформації з урахуванням фактору часу, зміни виробничих та технологічних показників відповідно до розвитку
парку технічних засобів.

Вступ. 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 тактикотехнічні 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 характеристиками, а також має можливості до
покращення якісних показників за рахунок модернізації елементів ТОМ з урахуванням
оптимізації витрат на цей процес.
Однією з основних задач при конструюванні та побудові техніки за таким принципом є
вибір характеристик ТОМ. Звідси виникає оптимізаційна задача мінімізації витрат на
виготовлення та придбання ТОМ з урахуванням забезпечення необхідних на даний період
характеристик та можливості при необхідності модернізувати елементи ТОМ.
Огляд літературних джерел. У публікаціях, що висвітлюють питання визначення
характеристик типового модуля функціонально однорідних виробів, знайшли відображення
підходи, які використовують ступінь однорідності виробів у просторі їх ознак при організації
оптимізаційних розрахунків [1, 2]. Деякі підходи передбачають вибір варіанту характеристик
модуля на основі використання узагальненого графа домінування [ 3 ].
Постановка задачі. Автор пропонує методику, яка дозволяє вибрати характеристики
типового обчислювального модуля з урахуванням фактора часу, зміни виробничих та
технологічних показників відповідно до розвитку парку технічних засобів.
Вхідні дані:
визначена сукупність підрозділів, що озброєні комплексами засобів автоматизації
(КЗА) з набором тактико-технічних характеристик Z 0 = {Z 01 , Z 02 , K , Z 0n }, які ще дозволяють
в обмеженому обсязі забезпечити управління та темп витрат ресурсів КЗА R ;
підвищення складності задач, що вирішують підрозділи, вимагає для КЗА нових
тактико-технічних характеристик (бойових можливостей) Z = {Z1 , Z 2 , K , Z n } ;
виробник має сукупність спеціалізованих підприємств, які здатні забезпечити
постачання до підрозділів базових уніфікованих модулів збору та обробки інформації з
характеристиками Q0 = {Q01 , Q02 , K , Q0 n } та темпом їх випуску, який залежить від
характеристик модуля.
Задача формулюється наступним чином: вибрати обчислювальний модуль з такими
характеристиками, що забезпечують темп випуску та виконання у строк цільової програми з
оснащення підрозділів новими КЗА на основі базових модулів збору та обробки інформації, з
покриттям дефіциту характеристик та мінімізації витрат на випуск необхідної кількості
модулів.
Позначення моделі: G (Q ) – темп випуску модуля з характеристиками Q; S (Q ) –
вартість модуля; C0 – витрати на оснащення підрозділів необхідною кількістю модулів; R –
темп витрат ресурсу функціонуючих модулів; Т – строк оснащення підрозділів необхідною
кількістю модулів.
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Під час вибору характеристик типового обчислювального модуля сукупність
виробників необхідно націлювати на покриття дефіциту характеристик:
Z d1 = Z1 - (Z 01 - R ´ T ´ Z 01 ) ;
Z d 2 = Z 2 - (Z 02 - R ´ T ´ Z 02 ) ;

LLLLLLLLLLLL

Z d n = Z n - (Z 0n - R ´ T ´ Z 0n ) .
Нехай, Q1 , Q2 , K , Qn – необхідні характеристики модулів
Загальна кількість обчислювальних модулів за плановий період: N = G ´ T . Темп
випуску модулів залежить від його характеристик:
G = (b0 + b1 ´ Q1 + b2 ´ Q2 + , K , + bn ´ Qn ) ,

де коефіцієнти b0 , b1 , b2 , K , bn доводять в якій мірі впливає визначена характеристика модуля
на зменшення темпу виробництва, а коефіцієнт b0 характеризує потенційний запас
виробника. В загальному випадку коефіцієнти b1 , b2 , K , bn негативні.
Залежність витрат на виробництво модулів від характеристик:
S = (a0 + a1 ´ Q1 + a2 ´ Q2 + , K , + an ´ Qn ) ,
де коефіцієнти a0 , a1, a2 , K , an вказують вартість одиниці характеристики, а коефіцієнт
a0 – початкова вартість (витрати на корпус, друковану плату, тощо).
Головною умовою є покриття дефіциту характеристик:
N ´ Q1 ³ Z d1;
N ´ Q2 ³ Z d 2 ;
LLLLL
N ´ Qn ³ Z dn .
Узагальнивши одержані вирази, маємо математичну модель задачі:
T
min
(a0 + a1 ´ Q1 + a2 ´ Q2 + K + an ´ Qn )´ (b0 + b1 ´ Q1 + b2 ´ Q2 + K + bn ´ Qn ) ¾¾®

(b0 + b1 ´ Q1 + b2 ´ Q2 + K + bn ´ Qn )´ Q1 ³ Z d1;
(b0 + b1 ´ Q1 + b2 ´ Q2 + K + bn ´ Qn )´ Q2 ³ Z d 2 ;
(b0 + b1 ´ Q1 + b2 ´ Q2 + K + bn ´ Qn )´ Qn ³ Z dn ;

{Q}

Q1 ñ 0, Q2 ñ 0, K , Qn ñ 0.
Основні результати досліджень. Отримана модель відноситься до задач квадратичного
програмування. Подібна задача вже вирішувалася, але для випадку, коли необхідно було
знайти тільки дві характеристики типового модуля [2]. В цьому випадку задача вирішувалася
у двовимірному просторі методом проекцій антиградієнта [3, 4]. Рішення задачі у
двовимірному просторі складності не становить. Важко навести рішення в трьохвимірному
просторі і зовсім неможливо у 4-х, 5-ти, … , n-вимірних. Пропонується вирішити задачу
методом проекцій антиградієнта, але для спрощення подання рішення та розрахунків
розв’язати її в декілька послідовних кроків: провести обчислення в поверхні Q1 , Q2 , потім в
поверхні Q2 , Q3 , і наприкінці в поверхні Qn-1 , Qn . Протягом обчислень відбувається фіксація
значень Q1 , Q2 , K , Qn . На рис. 1 наведено алгоритм, що реалізує запропоновану методику, а
на рис. 2 схематичне подання ходу рішення задачі.
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Рис. 1. Схема-алгоритм програмної реалізації методу проекції антиградієнта для рішення задачі
обґрунтування характеристик модуля збору та обробки інформації в програмно-цільовій постановці

Q2 ( допустима)
f ' (Q1 )
Q2 (“майже” допустима)
Q0
- f ' (Q0 ) P
Q1
- f ' (Q1 )
Рис. 2. Схематичне подання ходу рішення задачі

Блок 1. Для визначення кількості параметрів (розмірності масивів у програмі) для
функції темпу виробництва вводяться коефіцієнти b0 , b1, b2 , K , bn та для функції вартості
модулів коефіцієнти – a0 , a1, a2 , K , an , характеристики модулів Z 0 = {Z 01, Z 02 , K , Z 0n } , нові
тактико-технічні характеристики Z = {Z1, Z 2 , K , Z n } модулів; темпи старіння R1, R2 , K , Rn ;
строк оснащення підрозділів Т.
Блок 2. Знаходження координат початкової точки Q0 , яка є центром допустимої
області, обмеженнями області виступають значення дефіцитних параметрів модуля.
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Блок 3. Обчислення значення антиградієнта у точці Q0 і знаходження коефіцієнта L,
який обмежує абсолютне значення вектора - f ' (Q ) , для того щоб останній не „вийшов” за
межу області допустимих значень Q .
Блок 4. Обчислення координат точки Q , яка знаходиться на межі області допустимих
значень за формулою:
Qi = Qi-1 + L ´ - f ' (Qi -1 ) ,
та знаходження значення цільової функції в цій точці.
Блок 5. Для визначення напряму пошуку чергового значення функції, яку мінімізуємо,
потрібно у знайденій точці обчислити антиградієнт.
Блок 6. Вектор антиградієнта виходить за межу заданих обмежень, тому розглядають
його проекцію на дотичну до площини в точці Q . Обчислюють координати вектора P та

(

)

знаходять коефіцієнт L, який обмежує значення вектора P .
Блок 7. Знаходження „майже” допустимої точки, яка не належить області допустимих
значень Q , але водночас і не виходить за межу допустимих обмежень, які обрані відповідно
до умов точності рішення задачі.
Блок 8. Для знаходження допустимої точки необхідно „повернутися” на кордон межі
обмежень шляхом обчислення значення градієнта у точці Q та значення коефіцієнта L.
Блок 9. Знаходження допустимої точки Q .
Блок 10. Обчислення значення цільової функції у новій допустимій точці.
Блок 11. Порівняння попереднього значення цільової функції S та нового значення.
Якщо нове значення менше за попереднє, то відбувається наступний цикл мінімізації. Якщо
нове значення більше або дорівнює попередньому, то програма видає результат та зупиняє
роботу.
Блок 12. Результат роботи програми: мінімальне значення цільової функції S та
значення параметрів модулів, які забезпечують це мінімальне значення .
Висновок. Наведена методика може бути застосована для виявлення системних
характеристик об’єктів автоматизації, що необхідно для підвищення наукового
обґрунтування планів, пов’язаних з виробництвом КЗА для підрозділів Збройних Сил
України. Наведена математична модель дозволяє проводити розрахунки для виявлення
функціональних можливостей КЗА та оптимальних витрат ресурсів на їх експлуатацію та
оновлення модельного ряду, при цьому слід враховувати, що проведення розрахунків
пов’язано з багаторазовим зверненням до задач нелінійного програмування і використання
під час їх рішення значних об’ємів інформації про системи автоматизації. Тому успіх
застосування цих розрахунків на практиці передбачає застосування розвинутих діалогових
систем, пов’язаних з банками даних для відповідних інформаційних мереж.
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ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ОСНОВІ НЕЧІТКОЇ
ЛОГІКИ ДЛЯ УПРАВЛІННЯ ТЕХНІЧНИМ СТАНОМ МЕРЕЖ ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ
В даній статті розглянута можливість застосування інтелектуальних технологій для управління
технічним станом мереж передачі в умовах неповної інформації, та зроблені висновки про доцільність вибору
нечіткої інтелектуальної системи, як найбільш відповідної для вирішення нештатних завдань, що виникають в
процесі експлуатації.

Концепція розвитку телекомунікацій в Україні до 2010 року відповідно до Закону
України „Про телекомунікації” визначає проблеми розвитку телекомунікацій, стратегію і
основні шляхи їх розв’язання, а також принципи забезпечення комплексного розвитку
телекомунікацій. Для реалізації завдань Концепції передбачається залучити ресурси мереж
загального користування різних форм власності, забезпечити взаємодію цих мереж з
урахуванням потреб національної безпеки та оборони держави, захист інформації та безпеки
критичних елементів мереж, а також управління всіма мережами в умовах надзвичайних
ситуацій, надзвичайного та воєнного стану.
Стратегія розвитку телекомунікаційних мереж повинна базуватися на використанні
новітніх інтелектуальних та інформаційних технологій, які відповідають міжнародним
стандартам, враховувати необхідність технологічної взаємодії всіх мереж при наданні
телекомунікаційних послуг, забезпечити підвищення ефективності їх функціонування [1].
Актуальність проблеми. В даний час немає жодної області людської діяльності, яка не
використала б можливості сучасних інформаційних та інтелектуальних технологій в галузі
телекомунікацій. Сьогодні ми є свідками стрімкого розвитку мультисервісних мереж передачі
даних (МПД), що виконують обробку й передачу всіх типів даних і інформації, доступ до
яких можна отримати в будь-якій точці світу.
Мережа передачі даних, будучи складною організаційно-технічною системою, повинна
забезпечити безперебійне і повноцінне функціонування всіх компонентів і гарантувати
надання користувачам послуг зв’язку і інформатизації, відповідно до прийнятих оператором
зв’язку на себе зобов’язаннями.
Із зростанням розмірів, складності устаткування і функціональних можливостей в
значній мірі збільшується відповідальність за правильність і обґрунтованість рішень, які
приймаються, для ефективного управління МПД. Крім того, необхідно враховувати, що
прийняття рішення доводиться в умовах неповної інформації про стан елементів мережі,
обмеженого часу на аналіз проблемних ситуацій. Все це приводить до невідповідності
можливостей людини та складності завдань, які необхідно вирішувати для підтримки мережі
в працездатному стані, зокрема за рахунок використання сучасних методів її діагностики. У
зв’язку з цим розробка і впровадження інтелектуальної системи підтримки прийняття
рішення (ІСППР) для діагностики стану сучасної МПД є актуальним науково-технічним
завданням.
Проведений аналіз сучасних систем управління телекомунікаційними мережами,
зокрема завдань моніторингу, аналізу і діагностики мережевих процесів показав, що ці
завдання входять в критичну безліч завдань по управлінню мережевими ресурсами і для їх
вирішення потрібна активна участь фахівця і використання різних систем забезпечення його
діяльності [2, 8]. Аналіз методів діагностики мережевих відмов (МВ) (сигнатурний,
статистичний аналіз, використання інтелектуальних (експертних) систем, генетичних
алгоритмів, нейромереж і т. ін.), і на підставі порівняльного аналізу моделей діагностики МВ
можна зробити висновок про доцільність застосування комплексного підходу до рішення
задач діагностики МПД, що включає статистичні методи, в доповненні до сигнатурних
систем, які застосовуються на практиці, а як система, що дає можливість прийняти правильне
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рішення, використовувати інтелектуальну (експертну) систему. Практика показує, що у
посадовців, від яких залежить якість і надійність функціонування МПД, украй мало часу на
аналітичну роботу, що дозволяє уникнути помилок при прийнятті рішень. Кращим варіантом
організації підтримки діяльності осіб, що приймають рішення, є створення навколо них
середовища людино-машинної підтримки, в якій головна роль відводилася би системі
підтримки прийняття рішення (СППР) [3, 4, 7].
На підставі проведеного аналізу напрямів діяльності посадовців, керівників
функціонуванням МПД оператора зв’язку, зроблений висновок, що інтелектуальна складова
займає провідне місце в забезпеченні прийняття рішень. Це дозволило вибрати
інтелектуальну систему як базу СППР, а експертну систему – як ядро ІСППР. Зі всіх моделей
представлення знань в ІСППР для діагностики МПД вибираємо нечітку продукційну модель,
а математичне забезпечення ІСППР побудуємо на основі нечіткої логіки. Для реалізації
вибраного методу визначення і ідентифікації МВ пропонуються моделі сигнатурного і
статистичного аналізаторів мережевого трафіку, а для визначення джерел МВ і вибору
варіантів по їх усуненню – нечітка інтелектуальна система [5, 10].
Структура універсального сигнатурного аналізатора потоку пакетів мережевого трафіку
представлена на рис. 1. Механізм функціонування сигнатурного аналізатора включає два
етапи: фільтрація і збірка фрагментів пакетів, розпізнавання МВ за сигнатурами. Робота
аналізатора описується наступною моделлю. Позначимо мережевий трафік, що поступає з
n
модуля захоплення пакетів, як потік у вигляді множини S = {si }1 , де n – загальна кількість
пакетів. Базу сигнатур представимо у вигляді безлічі B, яка об’єднує кластери типів сигнатур
K
B j = {b jk }1 , j = 1, m :
m

B = B1 U B2 U ... U Bm = U j = 1 B j ,

(1)

де m – кількість кластерів сигнатур; B j – j-й кластер, що є безліччю однотипних сигнатур;
K – загальна кількість сигнатур в j-му кластері. На вхід модуля реагування поступає сигнал
тільки в тому випадку, якщо S Í B .
При розробці статистичного аналізатора пропонується модель на основі аналізу
середнього значення і середньоквадратичного відхилення параметрів мережевого трафіку.
Даний метод заснований на порівнянні локальних (поточних) характеристик Yb потоку
пакетів з усередненими за деякий проміжок часу (глобальними характеристиками) yb . Як
статистичні характеристики потоку пакетів використовується вибіркове середнє значення ξ ,
2

вибіркова дисперсія d 2 і критерій згоди χ . Якщо локальні характеристики значно
відрізняються від глобальних, то робиться висновок про відмовну поведінку потоку пакетів і
цілком вірогідні збої в роботі устаткування, програмного забезпечення або порушення
політики безпеки. Структура статистичного аналізатора, що реалізовує даний метод
діагностики МВ, приведена на рис. 2.
Робота статистичного аналізатора описується наступною моделлю. Числова величина
X i {xmin £ X i £ xmax } є деякою подією (наприклад, надходження нового пакета) з потоку подій,
подія в МПД у момент часу ti , i = 1, n . Безліч значень характеризується середнім значенням x
і дисперсією s x величини X. Для визначення локальних характеристик середнє значення x
обчислюватимемо не для всього потоку з N подій, а тільки для останніх n подій. З цією метою
використовується вагова функція F(z) і значення локальних характеристик можна
обчислювати за наступною формулою:

W ( N ) = åi =1 F (t N - ti ) f ( X i ) .
N
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(2)

Як вагова функція F(z) для знаходження W(N) була вибрана функція вигляду:
j
1
S (z / t)
FS ( z ) =
å j =1 j! exp( - z / t ) ,
kS

(3)

де t – часовий інтервал, на якому обчислюються локальні характеристики, k S – коефіцієнт
нормування.
Для визначення локальних характеристик область можливих значень X розбивається на
B інтервалів: [xmin , xmax ) ® [x0 , x1 )...[x B-1 , x B ) і підраховуються частоти попадання у відповідні
інтервали не для всього потоку, а тільки для n останніх подій. Локальні характеристики
обчислюються за формулами (2) і (3).
Для виявлення МВ в потоці пакетів як статистичні характеристики використовуються:
B
– вибіркове середнє значення числової величини ξ = å ~
x Y , де ~x = x + x / 2
середина інтервалу [xb-1 , xb ) , Yb – локальна характеристика;
– вибіркова дисперсія d =
2

å

B
b =1

b= 1

b

b -1

b

b

b

(~
xb - ξ )2Yb ;

– статистика χ = n åb= 1 (Yb - yb ) /yb , де yb – глобальна характеристика, визначувана
на етапі настройки і навчання системи.
Ознакою появи МВ в потоці
Мережеве
пакетів вважається значне відхилення
обладнення
Блок
локальних характеристик від глобальних
Блок
1
1
визначення
формування
характеристик. Критеріями присутності
локальних
вибірки
характеристик
МВ вважається перевищення локальних
характеристик встановлених порогових
Блок
Блок
зберігання
значень. Для вибіркового середнього
вибору вагових
глобальних
значення
таким
критерієм
буде
характеристик
функцій
N
n
B

2

Мережеві
адаптори

Масив
вагових
функцій

Блок
настройки і
тестування

Рішення

Блок порівняння і
видачі результатів

Блок нормалізації даних

2

ξ - ξ ³ kσ x , де ξ –
Навчаюча
вибірка

очікування

величини

математичне

x,

яка

визначається як ξ = åb=1 ~
xb yb ; параметр
Рис. 1. Структура універсального сигнатурного аналізатора
k задає межі інтервалу, вихід за межі
якого вважається як МВ. Для вибіркової дисперсії критерієм відмови в потоці пакетів
2
вважається d 2 £ S 02 , де S 0 – задає нижню межу, вихід за межі якої сприймається як МВ.
B

2

2

Аналогічно для статистики χ ³ χ 0 , де
Мережеве
обладнення

2

Рішення

Підсистема прийняття
рішення

Модуль фіксації та збору
фрагментів пакетів

Модуль захоплення пакетів

χ 0 – встановлене порогове значення.
Модуль
При розробці інтелектуальної
розпізнавання
1
1
мережних
(експертної) системи була вибрана
аномалій
нечітка модель. Це пов’язано з тим, що
значна частина інформації про причини і
База
джерела МВ може бути отримана тільки
сигнатур
M
експертним шляхом або у вигляді
m
евристичних описів процесів. Для
Мережеві
Сигнатурний аналізатор
адаптори
визначення джерел МВ МПД була
представлена семирівневою еталонною
Рис. 2. Структура статистичного аналізатора
моделлю OSI. Еталонна модель ділить
завдання переміщення інформації між комп’ютерами через середовище мережі на сім менш
великих і легше вирішуваних підзадач. Кожна з цих підзадач вирішується за допомогою
одного рівня мережі (фізичного, канального, транспортного і т.д.) [6, 9, 11]. Тому первинне
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завдання після діагноста МПД може бути представлене декомпозицією семи завдань з
діагностики окремих рівнів мережі.
Представимо окремий рівень МПД у вигляді нелінійного об’єкта з безліччю вхідних
змінних {xi }, i = 1, n і однієї вихідної змінної у:

y = f y ( x1 , x2 ,..., xn ).

(4)

Як вхідні змінні, виберемо ознаки джерел МВ. Вихідна змінна у є показником ступеня
можливості стану рівня мережі.
У моделі використовуються наступні допущення і обмеження:
– вхідні змінні {xi } в межах одного рівня незалежні;
– на кожному з рівнів мережі ізолюються окремі мережеві функції;
– модель не застосовна для мереж, що не використовують ідеологію OSI.
В структурі інтелектуальної системи є нечітка база знань, для поліпшення якої
застосовується метод оптимізації з використанням повчальної вибірки. Параметрами, що
настроюються, є ваги правил і форми функцій приналежності.
Оптимізація проводиться в два етапи: 1 етап – структурна ідентифікація, 2 етап –
параметрична ідентифікація. На етапі структурної ідентифікації здійснюється груба
настройка нечіткої бази знань (НБЗ) за доступною експертною інформацією
(використовуються методи попарного порівняння). На етапі параметричної ідентифікації
проводиться тонка настройка НБЗ з використанням повчальної вибірки.
Згідно методу найменших квадратів, настройка НБЗ зводиться до рішення наступної
задачі математичного програмування: необхідно знайти такий вектор (Р, Ω) , щоб
мінімізувати цільову функцію CF вигляду:

[

]

CF = SQRT 1 / M år =1 ( y r - F ( P, W, X r )) ® min,
M

2

(5)

де Xr – вхідний вектор в r-й парі повчальної вибірки і yr – відповідний вихід; M – кількість пар
експериментальних даних повчальної вибірки; P – вектор параметрів функцій приналежності
термів вхідних і вихідний змінних; Ω – вектор вагових коефіцієнтів правив НБЗ.
Завдання (5) може бути вирішене різними технологіями нелінійної оптимізації, серед
яких найчастіше застосовуються градієнтні методи, квазіньютонівські методи, методи
квадратичного програмування і генетичні алгоритми.
При розробці структури, алгоритмічної і програмної реалізації ІСППР для діагностики
МПД використовуються методи об’єктно-орієнтованого проектування, що включає два види
діяльності: проектування структури системи і проектування елементів системи.
Комплексна ІСППР для діагностики МПД містить набір функціональних компонент, що
дозволяють максимально автоматизувати і прискорити вироблення дій, що управляють, при
зміні ситуації в МПД. До складу ІСППР (рис. 3) входять:
– підсистема моніторингу, що виконує процедуру збору первинної інформації про
роботу мережевого устаткування. Джерелами інформації є: журнали подій, бази даних
інформації маршрутизаторів, що управляє, комутатори, міжмережеві екрани та інше
телекомунікаційне устаткування;
– блоки статистичного і сигнатурного аналізу. У основу статистичного аналізу
покладено обчислення локальних статистичних характеристик потоку пакетів за укороченою
2

вибіркою: вибіркового середнього ξ , вибіркової дисперсії d2, статистики χ . При нормальній
роботі МПД ці статистики не перевищують глобальних значень, отриманих на етапі
настройки і навчання системи. При виникненні МВ їх значення виходять за межі діапазону,
що встановлені, на величину Δ i , що визначає ступінь серйозності i-ої МВ. При проведенні
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База сигнатур

Попередня
обробка даних

База вхідних
даних

сигнатурного аналізу здійснюється виявлення МВ в даних, що поступають, за допомогою
пошуку відповідних правил аномальної поведінки, сигнатур, що містяться в періодично
оновлюваній базі;
– нечітка інтелектуальна (експертна) система (НІС), що приймає інформацію про
виявлені МВ. Тут відбувається аналіз джерел МВ і вироблення пропозицій і дій, що
управляють, по їх усуненню. Структура
нечіткої
інтелектуальної
системи
АНАЛІЗАТОРИ
представлена на рис. 4. До складу НІС
входять
12 програмних блоків, 7 з яких
Сигнатурний
складають,
власне,
інтелектуальну
аналіз
Вхідні
систему, а інші – середовище розробки
дані
НІС.
Пояснимо призначення тих блоків,
Сигнатурний
які не згадувалися раніше при описанні
аналіз
ПІДСИСТЕМА
моделі НІС.
МОНІТОРИНГУ
Блок модифікації нечіткої бази знань
–
здійснює
завдання
функцій
Модель нечіткої
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і
заповнення
НБЗ.
система
(експертна) система
Блок
моделювання
–
використовується для отримання графіків і
Рис. 3. Структура ІСППдля діагностики МПД
поверхонь, що відображають залежність
вихідної змінної від однієї або двох
вхідних змінних при фіксованих значеннях решти змінних.
Мета подібного моделювання полягає в дослідженні поведінки об’єкта в різних
областях простору чинника.
Блок настройки – призначений для вирішення завдань оптимізації НБЗ з метою
підвищення якості ідентифікації нелінійних об’єктів. Блок виконує функції запиту повчальної
вибірки і рішення задачі нелінійної
оптимізації НБЗ.
Середовище моделювання НІС
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принадлежності
Процес побудови НІС виконується за
наступним алгоритмом:
– визначення характеристик системи –
Функції принадлежності Нечітка база знань
задаються вхідні і вихідні лінгвістичні змінні;
– визначення функцій приналежності
Блок
дефазифікації
Блок
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лінгвістичних правил;
задання
Блок
нечіткого
– формування НБЗ, що описує поведінку
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фазифікації
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Блок видачі
об’єкту;
результатів
– настройка НІС шляхом рішення задач
Нечітка інтелектуальна система
оптимізації з використанням повчальної
вибірки.
Користувач нечіткої інтелектуальної системи
В результаті нечіткого логічного
висновку виходять функції приналежності
Рис. 4. Структура нечіткої інтелектуальної системи
вихідної змінної кожному з класів рішень. В
процесі моделювання інженер бази знань і експерт можуть спостерігати за поведінкою
модельованого об’єкта в різних областях вхідних змінних. Настройка моделі за
експериментальними даними дозволяє підвищити адекватність НІС.
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У статті приведена методика забезпечення інтелектуальної СППР для завдань
діагностики МПД в умовах неповної інформації.
Аналіз існуючих методів діагностики МВ (сигнатурний аналіз, статистичні методи,
використання інтелектуальних (експертних) систем, нейромереж і генетичних алгоритмів),
дає змогу зробити висновок про необхідність застосування комплексного підходу до рішення
задач діагностики МПД. Проведений порівняльний аналіз моделей СППР, заснованих на
знаннях.
Зроблений висновок про доцільність вибору нечіткої інтелектуальної системи, як
найбільш відповідальної для вирішення нештатних завдань, що виникають в процесі
експлуатації МПД.
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НОВІ МОЖЛИВОСТІ ТЕХНОЛОГІЇ
СИНХРОННО-ЦИФРОВОЇ ІЄРАРХІЇ

В даній статті спробуємо розібрати нові можливості технології SDH, наприклад, створення систем
SDH наступного покоління, устаткування якого має інтегровані інтерфейси передачі даних (зокрема, Ethernet),
а також використовує нові технології, які дозволяють ефективніше виділяти необхідну смугу для служб даних
і забезпечувати низьку вартість впровадження цих технологій у вже існуючі мережі.

Технологія SDH (Синхронно-цифрова ієрархія) з’явилася на початку 80-х років і була
покликана замінити системи PDH (Плєзіохронно-цифрова ієрархія), які мали ряд істотних
недоліків, що робило їх неефективними в застосуванні і обслуговуванні. Серед цих недоліків
складні схеми мультиплексування з біт-стаффінгом, із-за чого неможливе пряме витягання з
потоку низькошвидкісних компонентів без його демультиплексування, а також слабкі
можливості в організації службових каналів для цілей контролю і управління потоком в
мережі і повну відсутність засобів маршрутизації низових мультиплексированих потоків.
Застосування технології SDH спрощує мережі, оскільки в синхронній мережі один
мультиплексор введення/виводу замінює цілу „гірлянду” мультиплексорів PDH, дозволяючи
вивести, наприклад, сигнал E1 з потоку STM−4. Мережі SDH володіють підвищеною
надійністю, внаслідок наявності механізмів самовідновлення, а також мають розвинені засоби
конфігурації, моніторингу і обслуговування. Системи передачі SDH, завдяки використанню
волоконно-оптичних ліній зв’язку, дозволяють створювати високошвидкісні канали (до 40
Гбіт/с), мають високий рівень достовірності інформації, що передається. Все це, а головне,
наявність стандартів, що добре пропрацювали і перевірених часом, простота, низькі
експлуатаційні витрати привели до того, що мережі SDH широко використовуються як
транспортні мережі операторів зв’язку.
Основне застосування SDH з моменту її появи – побудова транспортних мереж для
передачі цифрових потоків між телефонними комутаторами.
З розвитком комп’ютерних мереж, Інтернету, технологій передачі даних (FR, АТМ
і т.д.) інфраструктуру транспортних мереж, на основі SDH, все частіше застосовують для
організації цифрових каналів мереж передачі даних (тобто будують накладені мережі поверх
SDH). Недоліки використання «класичного» SDH для передачі даних найгостріше стали
виявлятися при необхідності надання широкосмугових послуг зв’язку локальних мереж.
По-перше, це необхідність в перетворенні інтерфейсів LAN (Ethernet) до інтерфейсів
SDH (E1, E3, STM−1, STM−4 і т.д.), використовуючи проміжні пристрої, такі, як FRAD, АТМ
IAD, IP маршрутизатори і т.д. По-друге, невеликий ряд можливих швидкостей передачі даних
(який до того ж слабо корелірується з порядком швидкостей LAN: 10, 100, 1000 Мбіт/с),
значно обмежує можливості ефективного надання послуг, або вимагає застосування в
устаткуванні, що підключається, додаткових схем (наприклад, інверсне мультиплексування).
Типовий результат при додаванні служб даних до традиційних мереж SDH – збільшення
складності устаткування і підвищення вартості.
Для подолання цих обмежень, виробники SDH устаткування пішли по шляху створення
систем SDH наступного покоління (Next Generation SDH, NG SDH). Устаткування NG SDH
має інтегровані інтерфейси передачі даних (зокрема, Ethernet), а також використовує нові
технології, які дозволяють ефективніше виділяти необхідну смугу для служб даних і
забезпечувати низьку вартість впровадження цих технологій у вже існуючі мережі, оскільки
підтримка додаткової функціональності потрібна тільки на граничних вузлах мережі.
Системи SDH наступного покоління – багатофункціональні мультисервісні платформи,
що надають безліч послуг без дорожнечі і складності накладених мереж.
Компоненти NG SDH (Синхронно-цифрової ієрархії наступного покоління)
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Прийнято вважати, що система SDH відноситься до нового покоління, якщо вона
включає підтримку наступних компонент:
− загальна процедура розбиття на кадри (General Framing Procedure, GFP), яка
забезпечує адаптацію асинхронного трафіка даних на основі кадрів змінної довжини до байт
орієнтованому трафіка SDH з мінімальними затримками і надмірністю заголовків; ITU-T
G.7041;
− віртуальна конкатенація (Virtual Concatenation, VCAT), забезпечує можливість
об’єднання на логічному рівні декількох контейнерів VC–12, VC–3 або VC–4 в один канал
передачі даних. ITU–T G.707, G.783;
− схема регулювання ємкості каналу (Link Capacity Adjustment Scheme, LCAS) –
дозволяє реалізувати будь-які зміни пропускної спроможності без припинення передачі
даних. ITU–T G.7042.
Розглянемо їх детальніше.
GFP (Загальна процедура розбиття на кадри) була створена для заміни HDLC
подібних методів інкапсуляції даних поверх SDH і одночасно зменшення вартості і
складності реалізації методу в устаткуванні.
Метод GFP підтримує інкапсуляцію таких служб як 10/100/1000 Мбит/с Ethernet, IP,
PPP, протоколи мереж зберігання даних FiberChannel (FC), FICON, ESCON, а в майбутньому
передбачається підтримка цифрових широкомовних відеосигналів DVB-ASI. GFP адаптує
потік даних на основі кадрів зміною довжини до байт-орієнтованому потоку даних мережі
SDH, відображаючи різні служби в кадр загального призначення, який потім відображається
в кадри SDH. Ця кадрова структура краще визначає і виправляє помилки і забезпечує велику
ефективність використання смуги, чим традиційні методи інкапсуляції.
GFP кадр містить наступні складові (рис. 1): основний заголовок (GFP Header),
заголовок корисного навантаження (Payload Header), область корисного навантаження
(Payload Area), необов’язкове поле контролю помилок корисного навантаження FCS.

Рис. 1. Структура кадра GFP

Основний заголовок, у свою чергу, містить довжину GFP кадру PLI і поле cHEC (core
Header Error Control) для визначення і корекції помилок заголовка. cHEC використовується
спільно з PLI для знаходження початку кадрів (кадрова синхронізація). Ця процедура
використовує ті ж принципи, що і в технології АТМ для синхронізації до потоку осередків.
Спочатку приймач GFP кадрів знаходиться в стані пошуку початку кадру (Hunt State),
скануючи біт за бітом і порівнюючи обчислений cHEC для PLI з отриманим з потоку cHEC.
При виявленні збігу приймач переходить в стан Pre-Sync State в якому йому вже відома
початкова точка наступного GFP кадру. Якщо для наступного кадру обчислений cHEC
співпадає з отриманим, то вважається, що кадрова синхронізація встановлена і приймач
переходить в нормальний стан синхронізації Sync State.
Перевага такого підходу (в порівнянні з HDLC методами, що резервують символ,
зазвичай, 0 ´ 7E, вказуючи початок кадру) – немає необхідності вставляти в кадр додаткові
символи, що управляють (зазвичай, 0 ´ 7d): якщо символ 0 ´ 7E зустрічається в полі корисного
навантаження він замінюється парою 0 ´ 7d, 0 ´ 5e, а символ 0 ´ 7d – парою 0 ´ 7d, 0 ´ 5d. Такі
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вставки приводять до не детермінованої зміни розмірів кадру і ускладнюють прийомо передавальне устаткування
На даний момент застосовуються два типи адаптації клієнтського сигналу: GFP−Framed
(GFP−F) і GFP-Transparent (GFP−T).
Метод GFP-F орієнтований на інкапсуляцію в один кадр GFP одного кадру клієнтського
сигналу (PDU) і має наступні особливості:
− PDU буферизується перед інкапсуляцією (оскільки має змінну довжину);
− PDU можуть відображатися до різних швидкостей передачі (в т.ч. і змінних при
використанні VCAT/LCAS);
− працює на рівні 2 (Layer 2), тобто використовує байтову послідовність PDU, витягнуту
з фізичного рівня;
− заголовок корисного навантаження (Payload Header) містить інформацію про
протокол, що інкапсулюється;
− добре підходить для трафіка даних (Ethernet, IP), проте затримки можуть бути
неприємлимими для протоколів мереж зберігання даних (SAN).
Метод GFP-T орієнтований на сигнали, що використовують кодування 8B/10B (Gigabit
Ethernet, протоколи SAN).
Схема кодування 8B/10B відображає 256 можливих значень байт даних в 1024
можливих значень 10 бітових кодових символів таким чином, що забезпечується
збалансованість в лінії послідовностей нулів і одиниць, необхідна для коректної синхронізації
і прийому даних. Код 8B/10B має 25 % надмірність. У GFP–T спочатку послідовність 8B/10B
декодується до результатних 8 біт, потім кодується знову в ефективніший супер блок
64B/65B.
Основні особливості GFP-T:
− працює на рівні 1 (Layer 1), тобто використовує кодові символи лінійного коду
початкового сигналу;
− кадр GFP не містить інформації про протокол, що інкапсулюється;
− швидкості передачі фіксовані і визначені клієнтським протоколом.
Порівняльна характеристика GFP-F і GFP-T приведена в таблиці 1.
Таблиця 1
Режим

Опис
Інкапсуляція кадрів даних в GFP кадр
(Layer 2).
GFP-F
Змінна довжина кадру.
Мінімальна надмірність заголовків.
Інкапсуляція кодових символів в GFP кадр
(Layer 1).
GFP-T
Постійна довжина кадру.
Мінімальні затримки

Застосування
E/FE/GbE, IP, PPP

GbE, Fiber Cannel, FICON, ESCON,
DVB-ASI

Перерахуємо основні переваги GFP:
− стандартизація забезпечує глобальну сумісність і приводить до низької вартості
компонент;
− маштабованість – GFP на сьогоднішній день підтримує служби даних на швидкостях
від 10 Мбіт/с до 10 Гбіт/с;
− широка застосовність – GFP може бути використаний для передачі широкого спектру
сигналів поверх SDH, дістав схвалення робочої групи IEEE 802.17 RPR і IETF, також
підходить для застосування в майбутніх мережах, заснованих на OTN архітектурі;
− простота – GFP має простішу техніку інкапсуляції чим HDLC з механізмом
розмежування кадрів, перевіреному на АТМ і такому, що не вимагає інтенсивної обробки, що
в результаті робить програмно-апаратну реалізацію GFP простіше і дешевше;
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− QоS – невисокий рівень затримок для GFP-F і мінімальний для GFP-T дозволяє
підтримувати додатки, вимогливі до якості обслуговування.
Хоча GFP має безліч властивих йому переваг, проте для підтримки передачі служб
даних по мережі SDH з кінця в кінець потрібні технології, які виділяють в мережі необхідну
смугу і забезпечують можливість її динамічної настройки. Цим вимогам задовольняють
VCAT і LCAS.
VCAT (Віртуальна конкатенація). Традиційний метод віртуальної конкатенації
визначений тільки для VC–4 в стандарті ITU-T G.707 терміном „суміжна”. Це означає, що
сусідні контейнери комбінуються і транспортуються через SDH мережу як один контейнер.
Обмеження суміжної конкатенції включають:
− необхідність того, щоб через всі мережеві вузли, які проходить тракт передачі були
здатні розпізнати і обробити зв’язані (об’єднані) контейнери;
− недостатній ступінь деталізації (гранульованості) смуги, яка робить транспортування
багатьох сигналів даних неефективним.
Віртуальна конкатенація (об’єднання), визначена недавно ITU–T, усуває обмеження
суміжного методу. Віртуальна конкатенація логічно зв’язує індивідуальні контейнери в одне
з’єднання. Будь-яка кількість контейнерів будь-якого типу (VC–12, VC–3 або VC–4) може
бути згрупована разом, утворюючи логічний канал.
Це забезпечує кращий ступінь деталізації смуги, чим досягається використання
традиційної техніки і дає можливість гнучкого виділення смуги для трафіка даних з високим
ступенем
гранульованості,
дозволяючи
ефективно
використовувати
пропускну
спроможність SDH.
У традиційній мережі SDH ступінь деталізації смуги визначається транспортною
ємкістю контейнерів VC–12, VC–3, VC–4 і суміжних груп, наприклад, VC–4–4c – чотири
суміжних VC–4.
Так, наприклад, транспортування 1 Gigabit Ethernet в традиційній мережі вимагає
виділення VC–4–16c (шістнадцять суміжних VC–4), ефективність використання каналу в
цьому випадку складає 42 %. З іншого боку група логічно об’єднаних контейнерів VCG
(Virtual Concatenated Group) VC–4–7v, де VC–4 позначає тип контейнера на основі якого
створюється група, а 7v − кількість членів в групі, забезпечує приблизно 85 % ефективність
(див. Таблицю 2).
Таблица 2
Служба
Ethernet 10 Мбіт/с
Fast Ethernet 100
Мбіт/с
Gigabit Ethernet 1000
Мбіт/с

Ефективність використання
каналу без VCAT
VC−3 − 20 %

Ефективність використання
каналу з VCAT
VC−12−5v − 92 %

VC−4 − 67 %

VC−12−47v − 100 %

VC−4-16c − 42 %

VC−4−7v − 85 %

Оскільки проміжні вузли інтерпретують кожен контейнер у з’єднанні як стандартний, то
тільки устаткування, на якому починається і закінчується тракт передачі повинно уміти
розпізнавати і обробляти структуру логічно об’єднаного сигналу.
Це означає, що кожен індивідуальний контейнер в логічній зв’язці може мати свій шлях
через мережу, що може приводити до фазових розбіжностей між контейнерами, які
прибувають на устаткування , що термінує тракт передачі, і вимагає від устаткування
згладження таких затримок. Параметри, що відповідають за компенсацію затримок (до 512
мс) і гарантують цілісність всіх членів групи передаються в заголовку тракту індивідуальних
контейнерів ( байт H4 для VC–4/VC–3 і байта K4 для VC–12).
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LCAS (Схема регулювання ємкості каналу). Один з останніх розроблених стандартів
для NG SDH– протокол LCAS, який виконується між двома мережевими елементами (NE),
що сполучають призначені для користувача інтерфейси в мережі SDH. Кожен байт H4/K4
передає пакет, що управляє, складається з інформації про віртуальну конкатенацію і протокол
LCAS.
На підставі даних пакета, що управляє, протокол LCAS визначає який з членів VCG
активізований і як вони використовуються та дозволяє витікаючому устаткуванню динамічно
змінювати кількість контейнерів в групі конкатенації у відповідь на вироблені в реальному
часі запити по зміні смуги. Ці збільшення або зменшення смуги з’єднання виконуються без
якої-небудь негативної дії на послуги.
Наприклад, компанія, яка використовує канал 50 Мбіт/с між підрозділами протягом
робочого дня може потребувати більшої смуги для виконання операцій резервного
копіювання у неробочий час. LCAS дозволяє автоматично додати необхідну смугу без
переривання зв’язку. Даний метод дозволяє забезпечити альтернативну схему захисту в
мережі SDH: зв’язані контейнери VCAT проходять різними мережевими маршрутами і у разі
відмови на одному з маршрутів механізми LCAS залишають в з’єднанні незачеплені
відмовою віртуальні контейнери, тим самим зберігаючи працездатність з’єднання, хоч і з
меншою пропускною здатністю. Після усунення відмови з’єднання відновлюється до
початкового стану.
ВИСНОВОК
Недоліки використання „класичного” SDH для передачі даних найгостріше стали
виявлятися при необхідності надання широкосмугових послуг зв’язку локальних мереж. Поперше, це необхідність в перетворенні інтерфейсів LAN (Ethernet) до інтерфейсів SDH (E1,
STM−1), використовуючи проміжні пристрої, такі, як FRAD, АТМ IAD, IP маршрутизатори і
т.д. По-друге, невеликий ряд можливих швидкостей передачі даних, а також збільшення
складності устаткування і підвищення вартості.
Для подолання цих недоліків, виробники SDH устаткування пішли по шляху створення
систем SDH наступного покоління, основними компонентами якого є: GFP, VCAT, LCAS.
Систем SDH наступного покоління дозволила використовувати нові технології, які
дозволяють ефективніше виділяти необхідну смугу для служб даних і забезпечувати низьку
вартість впровадження цих технологій у вже існуючі мережі, устаткування якого має
інтегровані інтерфейси передачі даних (зокрема, Ethernet).
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АНАЛІТИЧНА МОДЕЛЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ БЕЗПРОВОДОВОЇ МЕРЕЖІ
ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ ЕКСПЕРТНО-НАВЧАЛЬНОЇ СИСТЕМИ
Розглядаються експертно-навчальні системи (ЕНС), як один з перспективних напрямків розвитку
комп’ютерних систем навчання учнів. Побудовано аналітичну модель функціонування безпровідної мережі
передачі даних в ЕНС.

Бурхливий розвиток обчислювальної техніки та застосування її в різних видах
діяльності привів до того, що комп’ютери почали застосовуватися і в навчанні. В даний час
широко розробляються комп’ютерні системи навчання учнів (студентів), які являють собою
комплекси спеціальних програм, спрямованих на допомогу тим, хто навчається шляхом
організації адаптивного діалогу з користувачем (як з учнем, так і з учителем).
Одним з перспективних напрямків розвитку комп’ютерних систем навчання учнів є
розроблення нового покоління систем даного класу – експертно-навчальних систем, для
проектування яких використовуються методи і засоби штучного інтелекту. Дані програми
мають можливість генерувати навчальні завдання, розв’язувати завдання, які запропоновані
учневі, використовуючи методи подання знань про досліджувану дисципліну, визначати
стратегію й тактику ведення діалогу, моделювати стан знань учня, самонавчатися на основі
аналізу результатів взаємодії з учнями [1].
Реалізація ЕНС передбачає вирішення наступних завдань:
розроблення і опис структури та наповнення навчального матеріалу в максимально
зрозумілому та зручному для засвоєння вигляді;
подання та опис знань про предметну область, з якої ведеться навчання;
подання та опис знань про допоміжні предметні області, які використовуються для
організації процесу навчання (педагогіка, психологія та ін.);
опис методів і реалізація способів взаємодії ЕНС з користувачем;
обробка великих обсягів складноструктурованої інформації різного типу;
робота в режимі реального часу;
інтеграція різних програм у режимі реального часу.
Виконання наведених завдань неможливе без попередньої побудови надійної системи
передачі даних між робочими місцями вчителя та учнів. Крім того, дуже часто виникає
необхідність організувати навчальний процес на деякий короткий проміжок часу, у місцях не
пристосованих для цього (проведення виставок, конференцій, олімпіад тощо).
Вирішення цієї задачі, з врахуванням сучасного розвитку телекомунікаційних систем,
можливе шляхом застосування безпроводових мереж передачі даних, які припускають
відсутність базових станцій і фіксованих маршрутів передачі інформації (так звані мережі
MANET – Mobile Ad-Hoc Networks [2]) (рис. 1).
Використання даного типу мереж дозволяє уникнути витрат, пов’язаних з розгортанням
стаціонарних мереж зв’язку, скоротити часові затрати на побудову мережі та її реорганізацію
(у разі необхідності), надасть користувачам можливість вільно пересуватися в ході
навчального процесу.
Під вузлом мережі розуміється переносний комп’ютер, який оснащений
радіоприйомопередавачем та реалізує функції маршрутизатора. Через кожен вузол
передаються різні типи трафіка (відео, мова, дані різних навчальних програм), які
пред’являють відмінні вимоги до передачі [3, 4]. Тому важливим завданням початкового
проектування ЕНС на базі безпровідних мереж передачі даних є визначення необхідної
продуктивності мережевого обладнання та пропускної спроможності каналів передачі даних,
які забезпечують обробку та передачу інформації про навчально-інформаційну модель за час,
який не перевищує циклу ΔT0 відновлення інформації про реальну обстановку на
автоматизованому робочому місці (АРМ).
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Рис. 1. Використання безпроводових мереж передачі даних
при побудові експертно-навчальних систем

Розв’язання цього завдання можна отримати за допомогою аналітичної моделі
функціонування мережі передачі даних, тобто моделі процесу обробки і передачі інформації
про навчально-інформаційну модель, яка враховувала б основні умови функціонування
комутаційних пристроїв (елементів типу А) і каналів передачі даних (елементів типу В). Ці
умови характеризуються, з одного боку, впливом на елементи мережі різних збоїв
(короткочасних відмов, що самоусуваються), які призводять до викривлення навчальної
інформації або порушення тимчасового циклу функціонування ЕНС, а з другого боку –
введенням тимчасової надмірності з метою повторної обробки (передачі) в тому самому
циклі ΔT0 викривленої частини інформації про навчально-інформаційну модель. Однак,
введення тимчасової надмірності припускає підвищення продуктивності (пропускної
спроможності) елементів мережі, а отже, і збільшення вартості ЕНС.
Таким чином, завдання початкового проектування ЕНС зводяться до визначення
необхідної продуктивності комутаційних пристроїв і пропускної спроможності каналів
передачі даних, що забезпечують виконання обмежень на тимчасові характеристики процесу
обробки й передачі інформації про навчально-інформаційну модель з урахуванням впливу на
елементи мережі відмов, що самоусуваються (збоїв).
Для розв’язання даного завдання візьмемо m елементів типу А та r елементів типу В у
вигляді розімкнутої стохастичної мережі (рис. 2).

а1

b1

а2

b2

аm

br

Рис. 2. Мережева модель системи передачі даних

Кожен елемент типу А (а1, а2, …, аm) характеризується продуктивністю Yа1, Yа2, …, Yаm
(що визначається середньою кількістю наведених операцій за секунду), а елементи типу В (b1,
b2, …, br) – пропускними спроможностями Өb1, Өb2, …, Өbr. Елементи типу В забезпечують
передачу повідомлень середньою довжиною Lb, а елементи типу А призначені для розподілу
цих повідомлень між елементами ЕНС, а також для організації достовірного контролю
функціонування елементів типу А та В. У процесі обробки одного повідомлення кожному
елементу типу А треба виконати, в середньому, Nа1, Nа2, …, Nаm операцій. На елементи а1, а2,
…, аm та b1, b2, …, br впливають пуасонівські потоки збоїв відповідно із середньою щільністю
Та1, Та2, …, Таm і Тb1, Тb2, …, Тbr. Передбачається, що час обчислення відрізка програми,
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укладеного між моментом останнього контролю та моментом виникнення збоїв у і-му
елементі ( i = 1, m ) типу А, визначається за е-м законом з параметром Dаi. Час повторної
передачі частини повідомлення, укладеного між моментом останнього контролю та
моментом виникнення збою в D-му елементі ( j = 1, r ) типу В визначається за
експоненціальним законом з параметром Dbi.
Передбачається, що вартість Sаi – i-го та Sbj – j-го елементів типу А та В ( i = 1, m , j = 1, r )
змінюється за лінійним законом залежно від Yаі та Өbj:
Sаi= Kаi Yаi + K`аi; Sbj = Kbj Ybj + K`bj;
(1)
де Kаi і Kbj – коефіцієнти пропорційності, що відображають вартість елементів типу А та В
залежно від Yаi і Өbj; K`аi і K`bj – коефіцієнти пропорційності, що залежать від вартості
додаткового устаткування мережі (апаратура передачі даних та ін.).
На вхід і-го елемента типу А ( i = 1, m ) та j-го елемента типу В ( j = 1, r ) надходять
повідомлення з інтенсивністю Іаi і Іbj.
Оцінювання необхідної продуктивності елементів типу А та пропускної спроможності
елементів типу В формулюється в наступному вигляді.
Дано m елементів типу А та r елементів типу В у вигляді мережевої моделі. Цикл
функціонування системи передачі даних рівний ΔT0. Для кожного і-го елемента типу А
( i = 1, m ) відомі Іаi, Nаi, Tаi, Dаi, Kаi, K`аi, а для кожного j-го елемента типу В ( j = 1, r ) відомі Іbj,
Nbj, Tbj, Dbj, Kbj, K`bj.
Необхідно визначити оптимальні значення Yаi ( i = 1, m ) та Өbj ( j = 1, r ), при яких:
ìM [tS ] £ DT0 ;
ï
r
m
(2)
í
=
+
min
(
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S
S
S
å
å
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Y ,p
j =1
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де M [t S ] – математичне сподівання часу обробки та передачі повідомлень у мережі передачі
даних; S S – сумарна вартість мережі.
Методика розв’язання цього завдання зводиться до виконання наступних етапів.
Етап 1. За методом Лапласа-Стільтьєса обчислюється математичне сподівання часу
обробки й передачі повідомлень M [t S ] елементом типу А та елементом типу В з обліком
впливу короткочасних переривань (збоїв).
Етап 2. Визначається аналітична залежність M [t S ] від Yаi ( i = 1, m ) та ρbj ( j = 1, r ).
Етап 3. За методом невизначених множників Лагранжа обчислюються оптимальні
значення Yаi та Өbj.
Виконання етапів 1 – 3 здійснюється на основі комплексного використання методів
обчислення мереж зв’язку для ЕОМ з урахуванням наступних передумов:
елементи типу А та В розглядаються як незалежні функціонуючі системи масового
обслуговування (СМО) з необмеженою чергою й дисципліною обслуговування в порядку
надходження;
конфігурація мережі передачі даних подається у вигляді розімкнутої е-ї стохастичної
мережі;
на вхід кожної і-ї та j-ї СМО надходить потік заявок з інтенсивністю Іаi та Іbj.
мережа функціонує в сталому режимі;
у кожної і-ї (j-ї) СМО на процес обслуговування заявок впливає пуасонівський потік
збоїв із середньою щільністю Таi (Тbj);
після кожного переривання час до обслуговування заявок в і-й (j-й) СМО задовольняє
експоненціальному закону з параметром jі (jj ).
Середній час ( TaiO і TbjO ) обслуговування заявки СМО ai i bj визначається за формулами
відповідно:
ai

bj
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Якщо припустити, що при обслуговуванні заявки в і-й СМО та j-й СМО було Zаi та Zbj
z
переривань, то, відповідно, час обслуговування заявки ( Taiz , Tbj ) у кожній СМО обчислюється
за формулами:
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Taiz = å Tai + å Tai = TaiO + å T `ai ;
n

n =1

n =1

zbj

n

n

Z bj+1

Z bj

Zbj

Tbj = å Tbj + å Tbj = TbjO + å T `bj ,

ai

n =1

n

n =1

n

n

n=1

(4)

n =1

де Tai та Tbj – час обслуговування заявки в і-й та j-й СМО між (n-1) -м та n-м перериваннями;
n

T

`

ain

n

та T

`

bjn

– час до обслуговування заявки в і-й та j-й СМО після n-го переривання.

Сумарний час (T1) обслуговування заявки двома СМО визначається формулою:
Т1= Taiz + Tbj .

(5)

zbj

ai

Використовуючи перетворення Лапласа-Стільтьєса, обчислимо математичне сподівання
M [t S ] , якщо:
Zbj +1

Z ai +1

å Tai = TaiO , å Tbj = TbjO , Z ai = Z1 , Z bj = Z 2 .
n

n=1

n

n =1

(6)

n

Тоді
M [exp{- P (T1 )} / TaiO , TbjO , Z ai , Z bj ] =
Z
Z
é
ù
é
ù
= M êexp{- P(TaiO + å Tai` )} / TaiO Z ai ú + M êexp{- P(TbjO + å Tbj` )} / TbjO Z bj ú =
n =1
n=1
ë
û
ë
û
bj

ai

n

n

= e - PTO [Li (Tai` , P)] + e
0
ai

Z ai

0
- PTObj

[L (T
j

n

, P)] ,
Z bj

`

bjn

(7)

де Li (Tai` , P ) та L j (Tbj` , P ) – перетворення Лапласа-Стільтьєса функцій розподілу Fi(t) та Fj(t)
n

n

випадкових величин Tai і Tbj :
n

n

¥

Li (Tai` , P) = ò e - P dFi (t )
n

0

jai
ì1 - e
ï
íпри t > 0;
ïF (t ) = 0, при t (0);
î i

(8)

jbi
ì1 - e
ï
íпри t > 0;
ïF (t ) = 0, при t (0);
î i

(9)

¥
g bj
g ai
; L j (Tbj` , P) = ò e - P dFj (t )
.
0
g ai + P
g bj + P
n

(10)

Враховуючи, що потоки переривань обслуговування заявки в СМО ai і bj пуасонівські з
параметрами Tai і Tbj, знімаємо обмеження по Zai і Zbj:
M [exp{- P (T1 )} / TaiO , TbjO ] =

= e - PT å [Li (Tai` , P)]
0
ai

¥

Z1 =0

Z1

0
¥
a aiTai0 -a T
Z a T
- PT
-a T
+ e å [L j (Tbj` , P)] bj bj e
=
e
Z =0
Z1!
Z 2!
0
bj

0
ai ai

2

0
bj bj

n

n

2

=e

{

[

`
- Tai0 P + a ai 1- Li ( Tai
, P)
n

]}

+e

{

[

- Tbj0 P +a bj 1- L j ( Tbj` n , P )
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]}

.

(11)

Математичне сподівання M [t S ] обслуговування заявки СМО ai і bj визначається так:

d ì ée - PT
ùü
íM ê T 0 , T 0 ú ý
ai
bj û þ
M [tS ] = M [Tai0 , Tbj0 ] = dP î ë
1

P=0

=

= Tai0 {1 + a ai M [Tai` ]}+ Tbj0 {1 + a bj M [Tbj` ]},
n

(12)

n

dL i (Tai` , P )
1
dP
;
M [Tai` ] =
=
P=0 g
ai
n

де

(13)

n

dL j (Tbj` , P )
dP
M [Tbj` ] =
n

n

P=0

=

1
;
g bj

(14)

-1

-1

ær
ö
æY
ö
Оскільки Tai çç ai - l ai ÷÷ і Tbj0 çç bj - l bj ÷÷ , то M [t S ] знайдемо за формулою:
è q ai
ø
è Lbj
ø
0

æY
ö
M [t1 ] = çç ai - l ai ÷÷
è q ai
ø
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÷
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ç
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(15)

Відповідно

æY
ö
M [t S ] = å çç ai - l ai ÷÷
i =1
è q ai
ø

-1

m

r æ r
ö
æ a ai ö
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÷
j =1 ç L
g ai ø
è
è bj
ø

-1

æ a bj
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ç
g bj
è

ö
÷G bj .
÷
ø

(16)

Оптимальні значення Yai (i = 1, m) , qbj ( j = 1, r ) отримаємо за допомогою методу
невизначених множників Лагранжа, якщо виконуються наступні умови:
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ì m æY
r æ r
ö æ a
ö æ a ai ö
ai
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þ
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(17)

ai bj

Функція Лагранжа має вигляд:
é m æY
ö
I = å ( K aiYai + K ai ) + å ( K bj r bj + K bj ) + c ê å çç ai - l ai ÷÷
i =1
j =1
êë i=1 è q ai
ø
m

`

r

ær
ö
+ å ç bj - l bj ÷
÷
j =1 ç L
è bj
ø
r

`

-1

ù
æ a bj ö
ç1 +
÷Gbj - DT0 ú ,
ç
g bj ÷ø
úû
è

де c – невизначений множник.
Прирівнюючи добуток

dI
dI
і
до нуля, отримаємо:
dYai drbj
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-1

æ a ai
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g ai ø 1
= 0, (i = 1, m );
K ai - c è
2
ö q ai
æ Yai
çç
- l ai ÷÷
q
ø
è ai

(19)

æ
a ö
Gbj çç 1 + bj ÷÷
g bj ø 1
K bj - c è
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æ
a ö
G ai q ai çç 1 + ai ÷÷
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Враховуючи, що l ai =
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ö
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m

r

i =1

j =1

S S = å ( K aiYai + K `ai ) + å ( K bj rbj + K `bj ).
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(27)

Значення DT1 і DT2 визначаються за наступною схемою.
Крок А. Вибирається число δ>0 – точність знаходження мінімуму S S ; j=1; δj=δ;
DT1 j = d j , DT2 j = (DT0 - d j ) .
Крок Б. За формулами (25, 26) обчислюється S S j .
Крок В. δj+1=δj+δ; DT1 j +1 = d j +1 , DT2 j +1 = (DT0 - d j+1 ) ; визначається S S j+1 .
Крок Г. Якщо S S j > S S j+1 , то j=j+1 і здійснюється перехід на крок В, або завдання
розв’язане, тобто знайдені DT1 = DT1 j і DT2 = DT2 j , при яких S S мінімальне.
Таким чином, за допомогою виразів (25 – 27) визначається необхідна продуктивність
комутаційних пристроїв і пропускна спроможність каналів передачі даних з урахуванням
впливу на них короткочасних відмов, що самоусуваються.
За виразом (27) обчислюється орієнтовна вартість системи передачі даних, що
забезпечує передачу інформації про навчально-інформаційну модель у кожному циклі DT0 з
урахуванням впливу збоїв на елементи типу А та В.
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ПАМ’ЯТКА ДЛЯ АВТОРА
Рукопис статті потрібно подавати разом із зазначеними нижче документами на
українській мові:
– актом експертизи (1 примірник);
– випискою із протоколу засідання кафедри (відділу), в якій повинна бути обґрунтована
необхідність опублікування статті, як наукової праці, що містить нові наукові результати;
– рецензіями (зовнішньою або внутрішньою) – за підписом провідного ученого, який
працює у даному напрямку досліджень;
– довідкою про автора (авторів);
– квитанцією про сплату за опублікування статті від ФЕВ інституту (для авторів
зовнішніх організацій).
Рукопис подається у двох видах: на дискеті (3,5”) і розпечатаний на лазерному принтері
(1 примірник), в текстовому редакторі – Microsoft Word-6 і вище.
Формат аркуша – А4 (210 ´ 297 мм).
Розмір полів: зліва – 25 мм, справа – 15 мм, зверху – 20 мм, знизу – 20 мм.
Стиль – normal (звичайний), інтервал між рядками – 1.0, інтервальний відступ – 1 см.
Шрифт - Times New Roman № 12, з включенням переносів.
1. Підготовка електронного варіанту статті в редакторі Word-6 і вище та особисте
редагування тексту статті.
2. Друкування варіанту статті на аркушах формату А4, згідно вимог до оформлення.
Представлення статті на розгляд відповідальному редактору (кімната № 230 управління
інституту).
3. Стаття починається з анотації, що розміщується між назвою та основним текстом
статті. Анотацію друкують курсивом, шрифт Times New Roman № 10, обсяг тексту до 8
рядків.
4. Передача статті коректору (кімната № 5 редакційно–видавничого відділу) для
вичитки та корегування. Виправлення електронного варіанту статті. Друкування
виправленого варіанту статті, отримання розпису коректора про виправлення помилок, що
були виявлені, на останньому аркуші статті.
Виправлена стаття передається разом з супровідними документами відповідальному
редактору для формування комп’ютерного макету збірника.
Не зараховуються праці, в яких відсутній повний опис наукових результатів, що
засвідчує їх достовірність, або в яких повторюються результати, опубліковані раніше в
інших наукових працях, що входять до списку основних (витяг з Постанови ВАК України
від 10.02.99 р. № 1–02/3). Статті, які містять загальновідому науково-технічну
інформацію не розглядаються і не друкуються.
В один випуск Збірника наукових праць ВІТІ НТУУ „КПІ” приймається не більше
однієї статті за темою дисертації (згідно Постанови ВАК України від 10.02.99 р. № 1–02/3).
Термін розглядання статей і формування одного Збірника наукових праць ВІТІ НТУУ
“КПІ” не перевищує 3-х місяців.
Для опублікування статей від авторів зовнішніх організацій необхідно внести по 5
(п’ять) гривень за одну друковану сторінку до фінансово-економічної служби ВІТІ НТУУ
“КПІ” встановленим порядком. Тексти статей і їхні копії на магнітних носіях авторам не
повертаються.
Телефон для довідок: 256-22-37, внутрішній 42-37, адреса сайту http://www.viti.ntukpi.kiev.ua/nauka.php.
Редакція приймає замовлення на розміщення рекламних матеріалів до друку. Телефон
для довідок 256-23-84, внутрішній 43-84.
Електронна пошта viti@viti.edu.ua для НОВ.
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