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УДК 007.3       Артюх О.І. (ІПМЕ ім. Г.Є. Пухова)

МЕТОД КОНТРОЛЮ РЕЗУЛЬТАТУ ТУРБОДЕКОДУВАННЯ НА
ВИХОДІ КАНАЛЬНОГО ДЕКОДЕРА

Турбокод є одним з високоефективних кодів корекції помилок, однак недоліком класичної схеми
декодування є те, що сам по собі турбокод може виконувати лише корекцію даних і не може виконувати їх
контроль. Зважаючи на це в роботі пропонується метод контролю результату декодування, який дозволяє
суттєво підвищити достовірність передачі даних. Запропонований метод може бути корисним при
проектуванні систем передачі даних, що функціонують в умовах низького відношення сигнал-шум в каналі.

На сьогоднішній день в сучасних безпровідних цифрових системах передачі даних, що
функціонують при низьких значеннях відношення сигнал-шум (ВСШ)  в каналі,  для
забезпечення передачі інформації з заданою достовірністю застосовують спеціальні методи
завадостійкого кодування. При цьому низьке значення ВСШ може бути наслідком як малої
потужності передавача, так і наявності завад в каналі.

Робота декодера завадостійкого коду в цих умовах пов’язана з тим, що на боці прийому
після обробки канального коду будуть масово з’являтись інформаційні послідовності, що
містять невиправлені помилки, в зв’язку з чим постає задача їх контролю (реєстрації) для
уникнення прийому повідомлення з помилками та для збільшення достовірності.

Одним з сучасних методів канального кодування, що адекватно відповідає низьким
значенням ВСШ, є турбокодування (ТК) [1]. ТК є результатом об’єднання множини
стандартних компонентів, що обумовлює простоту синтезу кодера та декодера. Цей факт, а
також висока коректуюча здатність ТК при малих значеннях ВСШ в каналі, роблять його
актуальним об’єктом техніки та актуальнім засобом для вирішення задачі передачі
інформації з високою достовірністю. В якості канального коду ТК застосовуються в
цифровій телефонії стандартів UMTS [2] та CDMA2000 [3]. Саме тому об’єктом даної роботи
є кодек ТК.

Сам по собі ТК може виконувати лише корекцію даних і не може виконувати їх
контроль.  В відомих публікаціях [4-5] для виконання контролю результату декодування ТК
пропонується застосовувати додатковий завадостійкий код (як правило, блочний, який може
навіть не виконувати корекцію інформації, а тільки контроль). Достоїнством подібного класу
методів є висока достовірність результату, недоліком – падіння швидкості кодування. Для
уникнення падіння швидкості кодування може бути застосований альтернативний підхід.
Іншим класом методів, що виконують контроль результату декодування, є так звані «правила
зупинки», що представляють собою статистичні методи контролю результату декодування
ТК. Основним їх призначенням є виконання регулювання кількості ітерацій, впродовж яких
декодер виконує обробку канального пакету (впорядкованої множини канальних відліків, що
відповідає множині переданих інформаційних та перевірочних символів). Контроль помилок
виконується по завершенню кожної ітерації декодування, і якщо помилок не знайдено, то
декодування припиняється. Достоїнством другого класу методів є відсутність падіння
швидкості кодування, недоліком – невисока достовірність результату.

Методи контролю, що використовують додатковий код корекції помилок, їх
статистичні аналоги, а також комбінації цих методів детально розглянуто в [6].

Однак аспект прийняття остаточного рішення при застосуванні статистичного методу
контролю результату не отримав достатнього освітлення в той час, як питання прийняття
остаточного рішення відіграє значну роль в процесі передачі інформації з застосуванням
завадостійкого коду корекції помилок, особливо в області малих ВСШ.

Зважаючи на це актуальною залишається задача отримання статистичного методу
контролю,  який би дозволив оцінювати наявність помилок в декодованому пакеті ТК з
високою достовірністю.

В даній роботі розглядається процес синтезу статистичного методу контролю, що не
передбачає застосування каскадного кодування і оперує лише вихідними даними
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турбодекодера. Таким чином метод, що пропонується в роботі, відноситься до другого класу
методів-аналогів.

Одними з основних характеристик системи передачі даних, є достовірність та
швидкість передачі інформації [7]. Це ж твердження справедливе при окремому обстеженні
такої частини системи передачі даних як канальний кодек (з модемом та каналом
передачі даних).

Ціллю роботи є покращення достовірності передачі даних. Виходячи з цього задачу
роботи можна сформулювати як розробку методу контролю результату декодування ТК, що
буде виконувати прийняття рішення про достовірність результату декодування, що в свою
чергу дозволить покращити характеристику достовірності  в умовах передачі даних при
малих значеннях ВСШ в каналі. Формальна постановка задачі буде дана нижче після того, як
будуть введені необхідні позначення.

Визначимо параметри кодека ТК з застосуванням якого буде виконуватись імітаційне
моделювання. Турбокод в найбільш простому двохкомпонентному випадку являє собою
систематичний код корекції помилок та містить два набора перевірочних біт: перший набір
отримують в результаті кодування вихідної інформаційної послідовності, другий – при
кодуванні переставленої. Для виконання перестановки застосовується пристрій перемежіння.
Результатом завадостійкого кодування є код швидкості 1/3, що має псевдовипадкову
структуру (рис. 1).

Рис. 1. Кодер ТК

В якості компонентних кодів при синтезі ТК застосовують рекурсивні згорточні коди
(РЗК) [1]. Передача інформації з застосуванням ТК виконується пакетами, що містять як
саму закодовану інформаційну послідовність, так і два набори перевірочних біт.
Декодування ТК відбувається ітеративно, кожний з двох компонентних кодів декодується
окремо з урахуванням рекомендацій від попереднього компонентного декодера.

Достовірність передачі інформації оцінюється за допомогою обчислення ймовірності
бітової помилки (позначимо як бP ). Пакети, що були помічені методом контролю як ті, що
містять помилки, участі в обчисленні бP  не приймали.

Розв’язання поставленої задачі вимагає проведення оцінки інформаційної швидкості.
Будемо вважати,  що швидкість передачі напряму залежить від того,  як швидко декодер ТК
може декодувати пакети ТК.  В зв’язку з цим оцінювання швидкості може бути замінено
оцінкою розрахункових витрат. Очевидно, що кількість переданої інформації за абсолютну
одиницю часу буде залежати від обчислювальної потужності конкретної комп’ютерної
системи, що виконує декодування ТК. В зв’язку з цим пропонується оцінювати кількість
переданої інформації не за абсолютну, а за відносну одиницю часу. Так обчислювальні
витрати зручно вимірювати підрахунком кількості виконаних ітерацій при отриманні на боці
прийому одного пакета ТК, визнаного задовільним. Позначимо математичне очікування
кількості ітерацій, що виконує декодер, до моменту отримання на боці прийому
інформаційної послідовності ТК, що не містить помилок як 1M .
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Зниження швидкості передачі даних при зменшенні чисельного значення ВСШ буде
відбуватися з двох причин.

По-перше, буде збільшуватися кількість ітерацій (позначимо як 2M ), що виконується
декодером при обробці кожного з пакетів ТК (рис.  2.а). 2M  буде представляти собою
дискретну випадкову величину (ДВВ), що прийматиме значення від 1 до 8. На графіку рис.
2.а зображено її середнє значення при змінному ВСШ.

По-друге, буде збільшуватися доля пакетів, в яких за граничну кількість ітерацій
декодування не можуть бути виправлені всі помилки. Подібні пакети будуть
відбраковуватися. Долю пакетів, що не містять помилок, позначимо як α  (рис. 2.б).

а) б)
Рис. 2. а) Залежність середньої кількісті ітерацій, що виконується при декодуванні пакета

( 2M ) від ВСШ; б) залежність долі пакетів, що не містять бітових помилок ( α ) від ВСШ

Таким чином, потрібно визначитись з величиною, яка б характеризувала обчислювальні
витрати декодера ТК при фіксованому ВСШ, враховуючи обидва процеси. Така величина
(позначимо як 1M ) буде прямо пропорційна середній кількості ітерацій при декодуванні
одного пакета ТК та обернено пропорційна долі задовільних пакетів α .

α/21 MM = (1)

1M  також як і 2M  представляє собою ДВВ і також вимірюється в ітераціях на пакет.
Експериментально 1M  може бути отримана наступним чином. Необхідно виконувати
підрахунок кількості виконаних ітерацій до моменту появи на боці прийому задовільного
пакета. Якщо деякий пакет ТК був визнаний задовільним, то отримане значення кількості
ітерацій заноситься до вибірки  величини 1M , а лічильник кількості ітерацій обнулюється.
Якщо ж за граничну кількість декодера ітерацій пакет не був коректно декодований, то
лічильник продовжить збільшуватись при обробці наступного пакету. Поведінка
математичного очікування величини 1M  при зменшенні ВСШ показана в кінці роботи.
Можна бачити, що при малих значеннях ВСШ величина 1M  змінюється  дуже швидко.

Враховуючи введені позначення виконаємо формальну постановку наукової задачі:
запропонувати такий метод контролю результату декодування ТК, який дозволить зменшити
ймовірність бітової помилки бP   та не призведе до збільшення об’єму обчислювальних
витрат (величина 1M ), та  зменшення долі пакетів без помилок (величина α ) в порівнянні з
випадком без застосування цього методу контролю. Нехай після впровадження методу
контролю робота декодера ТК буде характеризуватися величинами '

бP , '1M  та 'a . Тоді
сукупність сформульованих умов можна представити у вигляді системи нерівностей:
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При виконанні імітаційного моделювання на ЕОМ [8] передача інформації в каналі
здійснювалась блоками по 400=N  інформаційних біт (при використанні коду швидкості 1/3
при передачі пакета ТК буде відбуватися передача 1200 біт). В якості методу перемежіння
застосовувалась псевдовипадкова перестановка. При кодуванні був використаний РЗК,
довжина кодового обмеження якого становила 2. Поліноміальний генератор, що описує
логіку роботи РЗК, в  двійковій формі має вид )101/111(=G .

 При передачі інформації була використана модель дискретно-неперервного каналу з
ФМ-2 модуляцією, як найбільш адекватного сильним шумам в каналі. Ітеративне
декодування ТК по максимуму вірогідності відбувається з використанням MAX-LOG-MAP-
методу [1] (наближеного, порівняно з точним MAP-методом), який був вибраний по причині
меншої математичної складності. Декодування виконувалось впродовж 8 ітерацій
(рекомендована гранична кількість при застосуванні ТК).

Параметри кодека ТК до і після впровадження методу контролю, а також при різних
чисельних значеннях ВСШ в каналі залишаються незмінними.

Суть методу контролю, що пропонується в роботі, полягає в наступному. По
закінченню процесу ітеративного декодування ТК виправлена інформаційна послідовність
вдруге піддається кодуванню для отримання ТК, що був використаний при передачі.
Порівняння множини перевірочних біт цього коду та перевірочної послідовності, отриманої
декодером з каналу, дозволить зробити висновок про результативність декодування ТК.

Властивості РЗК [1], що використовується при синтезі ТК в якості компонентних кодів,
у випадку невідповідності декодованої і переданої інформаційної послідовностей дозволять
отримати близьку до 2/N  кількість не співпадаючих бітових пар. При цьому слід зазначити,
що порівнюватись будуть елементи,  що належать до різних класів:  на виході декодера ТК
формуються послідовності логічних чисел, а множина канальних відліків відноситься до
дійсних чисел, де від’ємні числа відповідають логічному «0», а невід’ємні – «1». При
наявності на виході ітеративного декодера ТК повністю виправленої інформаційної
послідовності логічно очікувати, що кількість невідповідностей буде прямувати до деякої
величини,  що буде залежати від інтенсивності шумів в каналі,  та меншої ніж 2/N .
Структурна схема пристрою, що виконує контроль роботи декодера ТК, показана на рис. 3.

Рис. 3. Декодер ТК та пристрій контролю на боці прийому
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Пристрій контролю складається з кодера ТК (аналогічний зображеному на рис. 1) та
двох компараторів. Пара компараторів K1 та K2 виконує порівняння множин перевірочних
біт *

1x , *
2x  та множин канальних символів '

1x , '
2x , що відповідають цим перевірочним бітам.

Якщо кількість невідповідностей на компараторах K1 и K2 перевищує граничне значення 'y ,
то це являється підставою для визнання пакета таким, що містить помилки. Істинне
(одиничне) значення на виходах m  буде відповідати перевищенню граничного значення.
Остаточне рішення про задовільність або незадовільність результату декодування
приймається як диз’юнкція значень 1m  и 2m .

При послідовній передачі по каналу N  сигналів, кожен з яких відповідає одному
символу двійкового алфавіту, число спотворених (невірно детектованих) символів при
фіксованому ВСШ буде представляти собою ДВВ,  що приймає цілі значення  від 0  до N .
Позначимо цю величину як x . Імітаційне моделювання передачі даних по каналу дозволяє
встановити, що ДВВ x  має нормальний закон розподілу (рис. 4), а її математичне очікування

)(xM  при змінному ВСШ біля  границі Шеннона буде змінюватись лінійно (рис. 5,
суцільна лінія).

Рис. 4. Розподіл величини x  (1000 випробувань при ВСШ в 1 дБ)

Рис. 5. Залежність )(xM (суцільна лінія) та граничного значення кількості невідповідностей 'y
(пунктир) від ВСШ в каналі



9

Аналіз поведінки величини x  можна розглядати як однофакторний експеримент,  де
фактором буде чисельне значення ВСШ, а відгуком – значення величини x . Для нормально
розподіленої величини залежність між кількістю випробувань, точністю, достовірністю та
дисперсією величини встановлюється за допомогою формули.

α2ε
tDn ×= . (3)

При найменшому значенні ВСШ (найгірший випадок з точки зору кількості
випробувань) дисперсія ДВВ x  становить 72. Зважаючи на те, що фізичним змістом
величини x  є кількість невідповідностей, величина x  повинна обчислюватись до цілих,
тобто при 1ε = . При достовірності 90 % 65,1α =t . Використовуючи (3) отримаємо, що в
найгіршому випадку для обчислення математичного очікування x  потрібно виконати 196
випробувань.

Граничне значення кількості невідповідностей 'y ,  яким будуть керуватися
компаратори, можна визначити, застосовуючи правило трьох сигм для нормального закону
розподілу [7]. Якщо при деякому фіксованому значенні ВСШ в каналі (та відповідно при
деякому значені )(xM ) кількість невідповідностей перевищує s3)( +xM , то з ймовірністю
99,7 % можна стверджувати, що повторно закодована інформаційна послідовність
декодованого кодового слова ТК відрізняється від тієї, що була передана.

Так, для випадку, зображеного на рис. 4, дисперсія дорівнює 60. Середньоквадратичне
відхилення в в цьому випадку становитиме 7,7=s . Математичне очікування кількості
невідповідностей при ВСШ в 1 дБ становить 71,8. В цьому випадку граничне значення для
компаратора становитиме 96 невідповідностей (для бітової послідовності довжини 400=N ).
На рис. 5 можна бачити, що граничне значення кількості невідповідностей 'y  при змінному
ВСШ також змінюється лінійно.

На практиці запропонований методу контролю буде застосовуватись до підмножини
всієї множини пакетів ТК. Ця підмножина буде відповідати кодовим словам, структура або
кількість помилок в яких роблять неможливим їх коректне декодування. Масово подібні
канальні послідовності будуть з’являтись при малих значеннях ВСШ в каналі.

В означеній цільовій множині канальних послідовностей ТК можна в свою чергу
розбити на дві підмножини. Якщо по завершенні кожної ітерації декодування ТК
підраховувати кількість помилок у виправленій інформаційній послідовності у порівнянні з
переданою,  то для канальних послідовностей першого виду типовим буде числовий ряд
подібний до 49 36 13 2 2 2 2 2 (спадає до деякого значення, після чого не змінюється), а для
канальних послідовностей другого виду – 80 56 49 55 52 36 32 41 (взагалі не є спадаючим
рядом). Виявлення помилок по завершенні процесу декодування ТК в послідовності першого
виду, можливо за допомогою використання каскадного блочного коду за допомогою методу,
запропонованого в [10].

Метод контролю, що пропонується в цій роботі, орієнтований на виявлення
послідовностей з помилками,  що належать до другого виду.  Також слід зауважити,  що
відсіювання пакетів з помилками другого виду є більш перспективним ніж пакетів першого
види по причині того, що дозволяє одразу уникнути великої кількості бітових помилок.

Запропонований метод контролю добре сполучається з ТК по причині того,  що кодер
ТК по своїй природі генерує декілька наборів перевірочних біт та, відповідно, має більше
можливостей для виявлення невідповідностей в перевірочних послідовностях.

Для попередньої оцінки ефективності запропонованого методу було проведено два
сеанси передачі даних по 10 000 пакетів ТК при ВСШ в 1 дБ. В першому випадку пристрій
контролю виконував порівняння перевірочних біт з використанням тільки множини *

1x



10

(відповідає застосуванню в якості канального коду звичайного РЗК). В другому випадку
застосовувались обидві множини: *

1x  и *
2x  (відповідає застосуванню ТК)  як це показано на

рис. 3. Результати моделювання роботи запропонованого методу контролю та його аналога
приведені в таблиці 1.

Таблиця 1

Спосіб
контролю

Всього
пакетів з

помилками
Знайдено

Помилок
методу

контролю

бP
(без методу
контролю)

бP
(з методом
контролю)

1 1904 1478 5 8,1*10-3 3,9*10-4

2 1661 12 2,5*10-4

Можна бачити, що навіть застосування однієї множини перевірочних біт для контролю
призводить до зменшення ймовірності бітової помилки на півтора порядки. В свою чергу
застосування запропонованого методу призводить до ще більшого покращення результату:
2,5*10-4 проти 3,9*10-4. При цьому можна бачити, що обидва методі демонструють незначну
кількість помилок при прийнятті рішень, що не буде суттєво впливати на кількість втрат при
передачі.

Пристрій контролю, що реалізує запропонований метод, можливо застосовувати як
додатковий вузол для декодера ТК, як це показано на рис. 6.

Рис. 6. Генерація додаткової інформації про якість декодованого пакету

Слід розуміти, що оцінки про достовірність декодованого пакету ТК, які генерує
запропонований в роботі статистичний метод, виносяться не самі по собі, а для їх подальшої
обробки. Зважаючи на це запропонований метод контролю може бути застосований при
синтезі системи передачі даних, що виконує масове повторення повідомлення, що
передається. На боці прийому остаточне рішення про повідомлення, що було відправлено,
буде прийматися голосуванням серед пакетів-повідомлень, що визнані достовірними. Також
запропонований метод може бути використаний при синтезі системи передачі даних, що
використовує запити на повторну передачу. В цьому випадку пакет, що визнано
недостовірним, має бути повторно переданий.

Розглянемо дві можливості по включенню запропонованого вище методу контролю до
складу декодера ТК, що вже використовує оптимізацію процесу декодування. Цей вид
оптимізації полягає у обмеженні кількості ітерацій, що виконується декодером
(виключаються зайві розрахунки,  що дозволяє підвищити швидкість обробки)  і може бути
пояснена на прикладі використання H1-методу оптимізації [11]. Даний метод вибрано для
порівняння  через його простоту та високу точність при визначенні ітерації, після якої
інформаційна послідовність ТК не містить помилок.

Суть H1-методу полягає в тому,  що пристрій контролю виконує порівняння
впорядкованих множин рішень,  щодо значень інформаційних біт пакета ТК,  які були
отримані на першій та другій напівітеряціях декодування ТК. Якщо відповідні елементи двох
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множин збігаються з точністю до знака, процес декодування пакета ТК припиняється, а
пакет вважається декодованим коректно.  В противному випадку пакет буде оброблятися й
надалі. Якщо пакет не визнається коректним за наперед оговорену кількість ітерацій (як
правило 8 або 16), то він відбраковується.

Перша схема включення методу контролю до складу декодера ТК приведена на рис. 7.

Рис. 7. Одноразове застосування методу для отримання остаточного рішення

В зображеному декодері ТК остаточне рішення про якість пакету може приймати тільки
метод контролю,  що пропонується в даній роботі.  В той же час H1-метод використовується
тільки для управління кількістю ітерацій.

Друга схема включення методу контролю до складу декодера ТК приведена на рис. 8.

Рис. 8. Багаторазове застосування методу наряду з H1-методом контролю для управління кількістю
ітерацій декодування

В цьому випадку метод контролю,  що пропонується в даній роботі,  наряду з H1-
методом застосовується для управління кількістю ітерацій: процес декодування може бути
продовжений як першим, так і другим методом контролю. Остаточне рішення про
задовільність пакета буде прийнято, якщо обидва методи контролю визнають
його задовільним.

Результати імітаційного моделювання роботи декодера ТК, що використовують першу
та другу схему включення методу контролю наведено нижче. Аналогом буде виступати
декодер ТК, що використовує тільки H1-метод оптимізації.
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Застосовуючи відоме співвідношення [9], яке зв’язує кількість випробувань, частоту
появи події, відносну точність та достовірність обчислимо кількість випробувань, яке треба
виконати при отриманні ймовірності бітової помилки при різних ВСШ

2

2
α )1(

dP
Ptn

×

-
= . (4)

При достовірності в 90%  ( 65,1α =t ), відносній точності 1,0=d  знаючи частоту появи
помилки с точністю до порядку при різних значеннях ВСШ в каналі, за допомогою (4)
обчислимо кількість випробувань, які необхідно виконати при обчисленні ймовірності
помилки різних порядків. Результати обчислення наведено в таблиці 2.

Таблиця 2
бP

10-1 10-2 10-3 10-4 10-5

n 3,4*103 3,8*104 3,8*105 3,8*106 3,8*107

Результати імітаційного моделювання наведено на рис. 9 та 10. Пунктирна лінія
відповідає декодеру ТК, що використовує тільки H1-метод оптимізації роботи декодера
(аналог). Для декодера ТК з використанням запропонованого методу контролю з першою
схемою включення – суцільна лінія. З другою схемою включення – суцільна лінія
 з крапками.

Рис. 9. Залежність ймовірності бітової помилки від ВСШ

З результатів моделювання можна бачити, що впровадження запропонованого методу
контролю призводить до значного покращення достовірності декодованих даних. Так при
цільовій ймовірності бітової помилки 4*

б 10*4 -=P  енергетичний виграш від кодування
(ЕВК) становитиме 1,75 дБ для першої схеми включення та 1 дБ для другої. Ще більш високі
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показники ЕВК можуть бути отримані при 3*
б 10*1 -=P , що відповідає цифровим системам

передачі голосу. При цільовій ймовірності бітової помилки 5*
б 10*4 -=P  ЕВК спадає до 0,75

дБ. В області середніх значень ВСШ показник ЕВК буде не таким значним. Це пов’язано з
тим, що кількість пакетів ТК з невиправленими помилками на виході декодера ТК буде
зменшуватись.

Зміна обчислювальних витрат (величина 1M , що була введена вище) при впровадженні
методу контролю, що пропонується, показана на рис. 10.

а) б)
Рис. 10. а) Залежність обчислювальних витрат (M1) при отриманні на боці прийому одного пакету від

ВСШ; б) Залежність долі трафіку ( α ), що не містить помилок від ВСШ

Слід зауважити, що графік середньої кількості ітерацій при декодуванні одного пакета
ТК (рис. 2.а) для всіх трьох випадків не буде відрізнятись і тут не приводиться. З іншого боку
впровадження методу контролю дозволяє прикласти додаткові зусилля для пошуку в потоці
пакетів таких, що не містять помилки. Це буде проявлятись у зростанні долі пакетів без
помилок α  при зменшенні  ВСШ (рис. 10.б) і як наслідок – зменшення обчислювальних
витрат (рис. 10.а).

Перша схема включення методу контролю, в якій функція керування кількістю ітерацій
та функція прийняття остаточного рішення про якість пакета закріплені за різними методами
контролю, є найбільш вдалою як з точки зору достовірності декодованих даних, так і з точки
зору обчислювальних витрат.

Щодо другої схеми, то застосування методу контролю, що пропонується, наряду з Н1-
методом для управління кількістю ітерацій декодування не призводить до покращення ні
достовірності,  ні обчислювальних витрат.  Тому при проектуванні декодера ТК слід
використовувати першу схему включення методу контролю, що пропонується.

В роботі запропоновано метод контролю роботи декодера ТК, що базується на
повторному кодуванні виправленої інформаційної послідовності та дозволяє підвищити
достовірність передачі даних при малих чисельних значеннях ВСШ. Метод не потребує
застосування додаткового каскадного коду корекції помилок та може бути використаний для
розв’язання задачі (2).



14

Застосування запропонованого статистичного методу контролю для прийняття
остаточного рішення щодо якості декодованого пакета ТК разом з відомим методом
оптимізації кількості ітерацій декодера дозволяє суттєво покращити достовірність: при

4*
б 10*4 -=P  ЕВК становитиме 1,75 дБ. При зростанні чисельного значення ВСШ ефект від

впровадження методу спадає.
Недоліком методу, що пропонується є те, що відбраковані пакети, що містять  помилки,

повинні бути повторно передані, однак подібна властивість притаманна також і методам, що
розглядаються як аналоги. Порівняно з аналогом, можна бачити, що запропонований метод
вимагає менше повторних передач (на 7%  при ВСШ в 0,5  дБ),  що в порівнянні з високим
зростанням достовірності дозволяє зробити висновок про те, що запропонований метод
контролю може бути корисним при проектуванні систем передачі даних, що функціонують в
умовах низького відношення сигнал-шум в каналі з застосуванням ТК.
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УДК 533.6 к.ф.-м.н. Бабаєв О. А. (ВІТІ НТУУ „КПІ”)
Маковецький О.М. (ВІТІ НТУУ „КПІ”)

НЕСТАЦІОНАРНІ РЕЖИМИ РОБОТИ ПЛОСКОГО П’ЄЗОПРИЙМАЧА
КОНТАКТУЮЧОГО З АКУСТИЧНИМ ШАРОМ ПРИ ЗАДАНІЙ ШВИДКОСТІ

РУХУ ЙОГО МЕЖІ

Одним з небезпечних джерел утворення технічних каналів витоку інформації є акустичні
перетворювачі, що використовують п’єзоелектричний ефект. В статті в нестаціонарній постановці
розглядається задача взаємодії плоского п’ єзоприймача, з акустичним шаром, на вільній поверхні якого
задана швидкість її руху. Рішення отримано операційним .методом. Приведені розрахункові формули для
визначення фізичних характеристик перехідного процесу і числові результати можуть бути використані при
дослідженні поляризаційних властивостей діелектричних матеріалів щодо їх чутливості і інерційності.

Актуальність задач нестаціонарної гідроелектропружності пов’язана з широким
практичним застосуванням п’єзокерамічних перетворювачів енергії, в перехідних режимах
роботи.  Результати досліджень з даної тематики узагальнені в монографії [1],  і оглядовій
статті [2].

Розглядається нескінченно довгий в подовжніх напрямах (в площині, що
перпендикулярна осі Oz ) п’єзокерамічний шар, одна поверхня якого ( 0=z ) жорстко
закріплена, а інша – ( 1hz = ) контактує з ідеальною рідиною, що стискується. Схема
гідроелектропружної системи представлена на рис. 1.

z
)(tV

2h

1h 0=I
0

Рис. 1

Рідина обмежена плоскою вільною поверхнею ( 21 hhz += ), на якій задана швидкість її
руху )(tV .

Струмопровідні поверхні п’єзокерамічного шару – розімкнені.
Передбачається, що п’єзокерамічний шар є товстостінним і при описі його руху

виправданим є  використання лінійної теорії зв’язаної електропружності [3]. Хвильові
процеси в рідині розглядаються в рамках акустичної теорії [4].

З урахуванням зроблених пропозицій дана гідроелектропружна система описується
наступними рівняннями:
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де ( )2
333333

2
33

2 / eCca sEs
m += eer ; zu  – переміщення п’єзокерамічного шару; ssE

m eC 333333 ,,, er
та 33d  –  густина,  модуль пружності і п’єзомодулі кераміки; r  та c  –  густина і швидкість
розповсюдження звуку в рідині; z  – декартова (вздовж п’єзокерамічного шару) координата;
t  – час; j  – хвильовий потенціал швидкості.

Механічна напруга zs , переміщення zu , індукція електричного поля zD і його
електричний потенціал y зв’язані залежністю:
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Тиск в акустичному середовищі p  і швидкість руху її частинок J  відображається
через хвильовий потенціал j  формулами:

t
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,                                                                    (6)
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J .                                                                     (7)

На поверхнях п’єзоприймача приймаються умови жорсткого закріплення межі
0

0
=

=zzu ,                                                                     (8)
умова, що забезпечує рівність швидкостей на контактуючій з рідиною поверхні

11 hzhz

z

zt
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==
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=
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,                                                            (9)

і залежність між гідродинамічним тиском і механічною напругою

11 hzhzz p
==

-=s ,                                                           (10)

вільній поверхні акустичного середовища задається швидкість руху його частинок, закон
зміни якого в часі визначається )(tV

21

)()(
hhzz

tHtV
+=

¶
¶

=
j

,                                                  (11)

де )(tH  – одинична функція Хевісайда.
У разі п’єзоприймача з розімкненими електродами непротікання в ньому струму

забезпечується рівністю

0=
¶
¶

t
Dz .                                                                  (12)

Початкові умови – нульові (до подачі електричного імпульсу дана гідроелектрична
система знаходиться в стані спокою).

Відзначимо, що рівняння (1) – (12) записані в безрозмірних позначеннях, згідно яких
величини zhhuz ,,, 21  – віднесені до товщини п’єзокерамічного шару 1h ; zp s, – до 2cr ; zE
– до 33/1 d ; zD  – до 3333 / dse ; y  – до 331 / dh ; j  – до ch1 ; t  – до ch /1 .

При рішенні задачі застосовується інтегральне перетворення Лапласа за часом. В
просторі зображень початкові рівняння (1) – (3), залежність (4) – (7), (12) і граничні умови
(8) – (11) приймають вигляд:
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Тут індексом L  позначені відповідні трансформанти; s  – параметр перетворення
Лапласа.

З рівнянь (13) – (15) знаходяться загальні рішення, для переміщення
п’єзокерамічного шару
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У виразах (24)–(26) )(),(),(),(),(),( 654321 sCsCsCsCsCsC LLLLLL  – невідомі функції
параметра s , які будуть знайдені з граничних умов.

Після підстановки загальних рішень (24) – (26) з врахуванням (16) – (18) і  граничних
умов (19) – (23), отримаємо систему рівнянь щодо невідомих функцій

)(),(),(),(),( 54321 sCsCsCsCsC LLLLL :
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Система рівнянь (27), в результаті виключення з неї )(1 sC L і )(5 sC L ,  може бути
приведена до вигляду:

21 )()()()( 4
2

232
shLashLLL esCesCsCsC -- +=+ ;

21 )()()()( 4
2

232
shLashLLL esCesCabsCsCab -- +-=- ;                             (28)

2)()()( 34
shLLL esCsVsC -+= .

Пропонується виконати аналітично інверсію кожної з рівності системи (28) і
задовольнити граничним умовам в просторі оригіналів. При цьому визначення невідомих
функцій )(),(),( 432 sCsCsC LLL  зводиться до рішення системи рівнянь алгебри з аргументами,
що запізнюються:

);2()()()( 122432 ahtChtCtCtC -+-=+
);()2()()( 241232 htCahtbaCtCtbaC -+--=-                                (29)

).()()( 234 htCtVtC -+=
Її рішення отримане чисельно шляхом розбиття тимчасового інтервалу і визначення

шуканих величин на межах кожного з них. Відзначимо, що зсув в аргументах у невідомих
вхідних в правій частини рівності (29),  дозволяє вирішувати крок за кроком по t  кожне з
них незалежно. При 2ht < і 12aht < )(),2( 2412 htCahtC -- і )( 23 htC -  рівні 0, що дозволяє з
третього рівняння системи (29) знаходити значення )(4 tC . При 21 ,2 htaht >>  функція

)2(2 ahtC - , а також при 2ht > – )( 23 htC - , )( 24 htC -  входять як відомі величини перше і
друге рівняння системи (29). Невідома )(1 tC  подається через )(2 tC

)()()( 1121 hatHahtCtC ---= ,                                          (30)
а )(5 tC  – тотожно рівна нулю.

Після визначення значення )(1 tC , )(2 tC , )(3 tC , )(4 tC , )(5 tC  неважко знайти фізичні
характеристики досліджуваного перехідного процесу. Нижче приведена формула для
розрахунку переміщення п’єзокерамічного шару:
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z dCdCu tttt .                                            (31)

Аналогічно можуть бути визначені механічні напруги zs , гідродинамічний тиск p  і
інші шукані величини.

Розрахунки проводилися для випадку п’єзоперетворювача марки ЦТБС-3 [5] )1( 1 =h .
Фізичні постійні акустичного шару приймалися рівними: смсмкг /1500,/10 33 ==r
(вода), а його товщина – 22 =h .

Розглянуті випадки, коли на вільній поверхні швидкість, що задається, змінювалася в
часі за східчастим ( ) ( )2

00 10)()( -== JJ tHtV  – рис. 2, 3 і прямокутним
( ) 5,0,)(1)( 000 =--= TTtHtV J  – рис. 4, 5 законами.

На рис. 2, 4 показані графіки переміщення і на рис. 3, 5 – нормальні напруги в точках
контакту електропружного шару з акустичним середовищем. Обчислення приведених
характеристик виконані при розбитті тимчасового інтервалу на відрізки з кроком 210-=D .

У разі, коли швидкість )(tV  змінюється за східчастим законом на поверхні
п’єзоприймача виникає наростання переміщень з різкими їх змінами в моменти приходу
повторно відображених хвиль. Аналогічний характер зміни в часі спостерігається у
механічної напруги.

При зміні )(tV  за прямокутним законом в точках 1hz =  мають місце достатньо
короткочасні за часом сплески переміщень ),( 1htu z  і напруги ),( 1htzs , обумовлених дією
повторно відображених хвиль. Із зростанням t  їх тривалості зростають, а амплітуда спадає.
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uz zs

t                                                                                    t

Рис. 2                                                                                       Рис. 3

uz zs

t                                                                                   t
                         Рис. 4                                                                                       Рис. 5

З використанням інтегралу Дюамеля отримані при )(0 tHV J=  результати можуть бути
узагальнені на випадок довільного закону зміни швидкості, що задається на вільній поверхні.

Висновки
1. В нестаціонарній постановці розглядається задача взаємодії плоского

п’єзоприймача з акустичним середовищем з визначенням основних фізичних характеристик
перехідного процесу.

2. Результати проведених досліджень дозволяють визначити умови, за яких
посилюється або послаблюється вплив зміни швидкості руху межі п’єзоприймача на
механічну напругу, електричний та хвильовий потенціали і відповідно побічне
випромінювання.
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Молодецький Б.В.(ЖВІРЕ)

МЕТОДИКА СИНТЕЗУ ТЕРМІНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ СИЛОВИМ
СЛІДКУВАЛЬНИМ ПРИВОДОМ ОПТИМАЛЬНОГО ЗА

ЕНЕРГЕТИЧНИМИ ЗАТРАТАМИ
В статті розглядається вирішення задачі синтезу замкнутого термінального управління на основі

диференціальних перетворень. Запропонований підхід дозволяє звести рішення даної задачі до розв’язання
системи алгебраїчних рівнянь.

Вступ. Космічні програми дистанційного зондування Землі (ДЗЗ) представляють
основне джерело інформації про стан навколишнього середовища. Космічні технології є
ідеальним засобом глобального, постійного і надійного моніторингу поверхні планети,
включаючи атмосферу, сушу та океан. Тому Загальнодержавною науково-технічною
програмою України на 2008 – 2012 роки ставиться завдання забезпечення розвитку та
ефективного використання космічного потенціалу України для розв’язання актуальних
проблем у сфері безпеки держави, впровадження високих технологій, а також підвищення
рівня науки і освіти. Одним із важливих заходів щодо виконання завдання є забезпечення
розвитку наземної інфраструктури, що передбачає модернізацію технічних засобів наземного
сегмента космічної системи [Проект на 2008 – 2012 рр].

Аналіз стану задачі. Приступаючи до виконання задачі модернізації наземних станцій
прийому інформації, слід відзначити високі вимог до точності супроводження космічного
апарата (КА) під час проведення сеансу зв’язку. Це пов’язано з необхідністю передавати
великі об’єми інформації ДЗЗ з швидкістю в сотні Мбіт/с. Використання частотних
діапазонів C та X, приводить до звуження в розмірах ширини діаграми спрямованості
приймальної антени. У такому випадку змінюється допустима помилка супроводження КА.
Її залежність від діаметра дзеркальної антени зображена на рис. 1. Невиконання вимог
точності призведе до значних втрат корисної інформації та зниження якості знімків ДЗЗ. У
ході проведення модернізації системи супроводження за напрямком станції прийому
інформації ДЗЗ високої розрізненності для низькоорбітальних КА слід врахувати такі фактори:

1) складну динаміку руху КА під час проведення сеансу зв’язку, особливо в області
проходження зеніту;

2) суттєву зміну відношення сигнал/шум протягом часу проведення
сеансу зв’язку.

Крім того, приступаючи до проведення модернізації силового слідкувального приводу
(ССП) доцільно врахувати можливість реалізації методик, що розробляються на основі
цифрового регулятора. Це дозволить покращити показники якості функціонування
цифрового ССП станції прийому інформації ДЗЗ порівняно з аналоговим.  Тому в
дослідженнях, що ведуться, слід приділити увагу системи автоматичного керування з
електронно-обчислювальним машинами (ЕОМ) у складі контуру управління.

Аналіз останніх досліджень. Для створення на базі існуючих неперервних зразків
техніки високоточних та надійних систем автоматичного керування слід використати в
контурі управління ЕОМ різного типу та елементи цифрової техніки. Питанням дослідження
динаміки дискретних систем з амплітудо-імпульсною модуляцією присвячені роботи
професора В. І. Гостєва. Автором опрацьовані питання синтезу цифрових систем
оптимальних за тривалістю перехідних процесів, що забезпечуються мінімальною кількістю
кроків квантування [1].

Системи, що розглядаються, представляють собою цифровий регулятор та неперервний
об’єкт регулювання. Автором продемонстрована можливість використання математичного
апарату z – перетворень для проведення аналізу і синтезу цифрових автоматичних систем із
заданими показниками точності.
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Рис. 1. Вимоги до точності супроводження КА: 1– в C діапазоні частот; 2 – в X діапазоні частот

Оснований на такому математичному апараті науковий результат представляє собою
дискретний коректуючий пристрій, який надає системі в цілому бажані
динамічні властивості. Питання управління об’єктами другого порядку з невідомими
параметрами досліджуються в роботі [2]. Пропонуються алгоритми адаптивної корекції
параметрів цифрового регулятора з лінійною та нелінійною розділяючою функцією по
невідомим параметрам. Отриманий автором науковий результат базується на частотному
аналізі САУ.  Слід відмітити зростання на порядок витрат машинного часу при збільшенні
порядку об’єкту регулювання, що в свою чергу ускладнює практичну реалізацію.

Альтернативним математичним апаратом для синтезу цифрових регуляторів є
математичний апарат диференціальних перетворень академіка Г. Є. Пухова. Можливість
використання його для синтезу термінального управління двигуном ракети-носія
розглядається в роботі [3]. У ній запропоновано метод синтезу законів термінального
управління, побудований на диференціальних моделях перетворення математичної моделі
задачі термінального управління. Отриманий результат представлений в аналітичному
вигляді для системи з зворотнім зв’язком може без додаткових перетворень реалізований у
вигляді алгоритму роботи цифрового регулятора. Але запропонований в роботі синтез
замкнутого закону управління вимагає подальшого доопрацювання для його застосування в
ССП станції прийому інформації ДЗЗ.

Формулювання завдання досліджень. При проведенні сеансу зв’язку з КА
виконується задача відпрацювання антенною системою заздалегідь розрахованих
цілевказівок. Щоб знайти сигнал управління силовим слідкувальним електроприводом
розіб’ємо сеанс зв’язку на множину інтервалів тривалістю H . Для кожного інтервалу
проведемо синтез управління, яке переводить опорно-поворотний пристрій із поточного
стану TyY ],[ 000 w=

r
 в кінцевий T

HHH yY ],[ w=
r

.
Об’єктом управління ССП є двигун постійного струму з незалежним збуренням. Він

описується системою диференціальних рівнянь вигляду:
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( )tu

де ( )tu  – шуканий сигнал управління [ ]B , ЗФkCw *= ú
û

ù
ê
ë

é
рад

cB * ;

k  – конструктивний коефіцієнт двигуна постійного струму ú
û

ù
ê
ë

é
Вбрад
cB

*
* ;

ЗФ  – магнітний потік збудження [ ]Вб ;
R  – активний опір обмоток якоря [ ]Ом ;
( )ti  – струм якоря [ ]А ;

Cm  – постійна двигуна за моментом úû
ù

êë
é

А
мН * ;

J  – момент інерції, перерахований до валу двигуна [ ]2* мкг ;
Mc  – момент сухого тертя [ ]мН * ;
( )ty , ( )tw  – кутове положення та кутова швидкість валу двигуна.

Розглянемо структурну схему ССП станції прийому інформації ДЗЗ зображену
на рис. 2.

Задача термінального управління на інтервалі H  полягає у переводі динамічного
об’єкта (1) із визначеного поточного стану 0Y

r
 у кінцевий (термінальний) HY

r
 за допомогою

сигналу управління ( )tu  вигляду:

( ) å
=

=
n

i

i
i tutu

0
* . (2)

Шуканий сигналу управління ( )tu , повинен мінімізувати функціонал вигляду:

( )ò=F
H

dtti
0

2 . (3)

Вибір функціонала (3) для покращення якості управління двигуном постійного струму
(ДПС) силового слідкувального приводу станції прийому інформації ДЗЗ високої
розрізненності дозволить знизити навантаження на виконавчий пристрій та
енергоспоживання станції.

Рис. 2. Структурна схема ССП при термінальному управлінні
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Відомо, що класичні варіаційні методи розв’язку термінальних задач відрізняються
складністю математичного апарата. Крім того отриманий з їх допомогою результат не
завжди може бути представлений у вигляді аналітичної функції або алгоритму, зручного для
реалізації у вигляді цифрового регулятора. Подібні труднощі виникають також при
використанні принципу максимуму Понтрягіна.

Застосування методу динамічного програмування в більшості випадків дозволяє
отримувати алгоритми управління в рекурентній формі,  що важливо для їх застосування в
складі цифрових регуляторів, але істотним обмеженням цього методу є різке зростання
обчислювальної складності процедури синтезу при підвищенні розмірності задачі [5].

Розглянемо синтез термінального управління електроприводом на основі використання
математичного апарата диференційних перетворень [6 – 8].

Виклад основного матеріалу. Розглянемо методику синтезу сигналу управління )(tu
на інтервалі ],0[ HtÎ  виду (4):

( ) 2
210 tutuutu ++= . (4)

Побудуємо модель двигуна постійного струму в області диференційних спектрів )(kX
цілочислового аргументу k . Для цього застосуємо перетворення виду:

( ) ( ) ,210,
! 0

,...,N,,=k
dt

txd
k

HkX
t
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kk

=
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ù
ê
ë

é
= (5)

де H – масштабна змінна;
)(tx  – неперервна функція в області оригіналів;

)(kX  – компоненти дискретного диференціального спектра (функція )(tx  в області
зображень).

Для визначення диференціальної моделі двигуна постійного струму, описаного
системою диференціальних рівнянь (1), скористаємося перетворенням (5) та властивістю
похідної Д  в області зображень (6) [6, 7]:
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Застосувавши диференціальні перетворення (5) та властивість (6) до виразу (1),
отримаємо модель ДПС в області зображень:
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де ( )kU  –зображення шуканого сигналу управління ( )tu  у вигляді диференціального
спектра,

( )kI  – зображення струму якоря ( )ti ;

( )
î
í
ì

>
=

=
,0,0
,0,1

k
k

kd  – теда-функція [6, 7];

)(kY , ( )kW  – зображення залежності кутового положення ( )ty  та кутової швидкість
( )tw  валу двигуна в області диференційних спектрів.

Записана система алгебраїчних рівнянь (7) являє собою модель ДПС в області
зображень [6].
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На основі виразу (4) визначимо диференціальний спектр управляючого сигналу ( )kU .

Отримаємо:
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(8)

За рекурентними виразами (7) з урахуванням поточного стану TyY ],[ 000 w=
r

 та
нехтуючи моментом сухого тертя 0=Mc  знайдемо диференційні спектри току в колі якоря
двигуна постійного струму:

( ) ( )

[ ]

( ) ;
2

1)2(

,1)1(

,10

001
2

2

001

00

÷÷
ø

ö
çç
è

æ
úû
ù

êë
é ---=

÷
ø
ö

ç
è
æ --=

-=

Cwu
JR

HCmCwHu
JR

HCmCwHu
R

I

Cwu
JR

HCmCwHu
R

I

Cwu
R

I

w

w

w

(9)

кутової швидкості:
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та кутового положення:
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Функціонал якості (3) для двох дискрет току (9) перетворюється у функцію невідомих
величин 210 ,, uuu  і має вигляд [6]
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Для визначення невідомих величин 10 ,uu та 2u  сигналу управління )(tu  (4) складемо
систему алгебраїчних рівнянь. Перші два рівняння отримаємо використавши властивість
суми дискрет диференціального спектра та кінцеві термінальні умови ( )THHH yY w,=

r
:
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Третім рівнянням системи буде необхідна умова мінімуму F  (12) по 0u
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Розкривши вирази (12) та (13) запишемо систему алгебраїчних рівнянь:
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Розв’яжемо систему (15) методом виключення Гауса. Для цього помножимо друге

рівняння системи на
4
H

-  і складемо перше та друге рівняння. В результаті отримаємо:
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З другого рівняння системи (16) виразимо значення коефіцієнту 1u . Отримаємо:
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Підставивши вираз (17) в перше рівняння системи (16) знайдемо невідоме значення 0u .
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Враховуючи, що коефіцієнти 0u  та 1u  сигналу управління відомі, з другого рівняння
системи (15) запишемо вираз для визначення 2u . Отримаємо:

( ).765
8

1
1002 auaua

a
u H ---= ww (19)

Таким чином, розраховуючи сигнал управління )(tu  за виразами (17) – (19) для
кожного інтервалу управління H  реалізується замкнутий закон термінального управління
(рис. 2). Для дослідження якості функціонування запропонованої методики синтезу сигналу
управління розглядалося два режими роботи опорно-поворотного пристрою антенної
системи станції прийому інформації ДЗЗ:

1. початок сеансу зв’язку до ділянки проходження зеніту;
2. проходження зеніту.
При цьому розглядався випадок, коли в початковий момент часу 0=t с поточне

положення антенної системи співпадає з координатою КА, а швидкість антенної системи
рівна нулю ( )TKAxY 0,0 =

r
. Робота методики з забезпечення заданої точності супроводження,

при відсутності помилок в каналі вимірювання стану 0Y
r

,  в режимі початку проведення
сеансу зв’язку на інтервалі мс4  показана на рисунку 3,4. Розглядався розв’язок задачі
синтезу термінального управління для двигуна постійного струму незалежного збурення
марки МИ-32 з параметрами 3689,0=R ][Ом , 0.354=Cm ]/*[ АмH ,

0.409=Cw ]/*[ радсВ , 0.0132=J [ ]2* мкг .  Аналіз отриманих результатів (рис. 3) показує,
що помилка супроводження КА антенною системою як по кутовій координаті так і по
кутовій швидкості з часом зменшується до нуля. Величина помилки по кутовій координаті

90,0 ¢  (рис. 3., б) на початку процесу управління викликана помилкою по кутовій швидкості
антенної системи на початку роботи цифрового регулятора. На рис. 4 показана якість роботи
методики синтезу сигналу управління при проходженні КА зеніту.

Аналіз проведеного моделювання свідчить про можливість запропонованої методики
забезпечити максимальну помилку супроводження КА в процесі проведення сеансу
зв’язку 52,2 ¢ .
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Рис. 3. Результат моделювання роботи цифрового регулятора
в режимі початку сеансу зв’язку

Це дозволяє використовувати її у вигляді цифрового регулятора в силовому
слідкувальному приводі дзеркальних антен з діаметром від 0  до 60  метрів.  Для цього
необхідно організувати роботу регулятора з величиною інтервалу управління

мcTH д 8,1*5,0 == ,  що може практично реалізовано навіть на мікро –  ЕОМ.   Такому
варіанту проведення модернізації опорно-поворотного пристрою станцій прийому
інформації ДЗЗ характерна дешевизна робіт та надійність отриманої системи. Таким чином
запропонована методика дозволяє розраховувати термінальний сигнал управління (4) на
інтервалі H .  У свою чергу,  підвищення потужності таких систем обмежене розвитком
лінійних потужних підсилювачів. У подальшому планується проведення досліджень по
визначенню сигналу управління ( )tu  вигляду (20):

î
í
ì±

=
0

)( maxE
tu . (20)

Вибір такого сигналу управління характерний цифровим САУ, де у якості елемент
підсилення сигналу управління реалізований не на електро – машинному підсилювачі а на
потужних ключових транзисторах.

Висновки. У статті подана методика синтезу замкнутого термінального управління на
основі диференціальних перетворень. Її особливість полягає в тому, що розв’язок задачі
синтезу термінального управління двигуном постійного струму ССП станції прийому
інформації ДЗЗ зводиться до розв’язання системи алгебраїчних рівнянь.Отриманий
аналітичний вираз для визначення сигналу управління кутовим положенням та кутовою
швидкістю антенної системи протягом сеансу зв’язку з КА. Результат можна
використовувати при замкненому циклі управління ССП станції прийому інформації ДЗЗ
високої розрізненності від низькоорбітальних КА.
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Рис. 4. Результат моделювання роботи цифрового регулятора
в режимі проходження космічним апаратом зеніту

Наводяться результати дослідження якості супроводження низькоорбітального КА в
режимі входження в сеанс зв’язку та проходження зеніту.  Їх аналіз показує можливість
використання запропонованої методики у вигляді цифрового регулятора в силовому
слідкувальному приводі дзеркальних антен з діаметром від 0 до 60 метрів, який можливо
реалізувати на базі мікроЕОМ.
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УДК 681.3.01       д.т.н. Герасимов Б.М. (ВІТІ НТУУ „КПІ”)
к.т.н. Перегуда О.М. (ЖВІРЕ)

Круковський І.А. (ЖВІРЕ)

МЕТОДИКА ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ АВТОМАТИЗОВАНОЇ
СИСТЕМИ ПІДТРИМКИ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ РОБОТИ

У статті наведено опис методики, яка дозволяє на основі експертної інформації сформувати модель
оцінки ефективності (корисності) автоматизованої системи підтримки інформаційно-аналітичної роботи
та на цій основі здійснити  порівняльну оцінку альтернативних варіантів автоматизованих систем відповідно
до потреб користувачів, згідно вимог перспективних керівних документів до функцій системи електронних
інформаційних ресурсів.

Постановка проблеми. Виходячи із загальносвітових тенденцій обробки
інформаційних ресурсів та вимог загальнодержавних й галузевих керівних документів
[1, 2], важливим завданням підвищення ефективності інформаційно-аналітичної роботи
корпоративного інформаційно-аналітичного центру (КІАЦ) є впровадження автоматизованої
системи підтримки інформаційно-аналітичної роботи (АС ПІАР) із зареєстрованими
інформаційними ресурсами (ЗІР). Виходячи з цього, важливим практичним частковим
завданням розробки і впровадження АС ПІАР КІАЦ є оцінка її ефективності (корисності) для
користувачів – за допомогою обґрунтованої формалізованої методики. Необхідність
розробки такої методики визначила актуальність цього дослідження.

Огляд останніх досліджень і публікацій. Перспективним підходом до побудови АС
ПІАР КІАЦ є забезпечення синергетичної інтеграції елементів сучасних технологій обробки
інформації: сховища та (або) вітрин й кіосків знань або даних (Data Warehouse, Data Mart);
засобів багатовимірного OLAP моделювання; Mining засобів [3 – 6] на основі єдиної моделі
опису інформаційних ресурсів, реалізованій на обраній моделі подання знань штучного
інтелекту [7]. Існуючі методики і системи критеріїв для оцінювання ефективності
програмного забезпечення та автоматизованих інформаційних систем розроблені,
насамперед, на основі: узагальнених підходів інженерії програмного забезпечення  (Software
Engineering) для оцінки якості й надійності програм, які закріплені, для прикладу, в метриках
Боема, Джилба, Холстеда, ін., в стандартах, для прикладу, ISO/I ЕС 9126 [8, 9]; оцінки
інформаційно-пошукових систем на основі систем якісних та кількісних показників (техніко-
економічних, семантичних, прагматичних) [10]; аналізу відмінностей вимог до аналітичних
систем від вимог до OLTP систем  [3 – 5]; аналізу відповідності систем підтримки
аналітичної діяльності вимогам до OLAP  систем згідно правил Кодда (12+6  правил)  або
згідно розробленого на їх основі Пендсом та Крітом тесту FASMI  [3  –  5].  Системи
показників ефективності для різних проблемних областей можливо звести, як правило, до
„головного показника”, до „результуючого показника” (адитивного, мультиплікативного,
мінімаксного, згортки), до показників,  що визначаються за допомогою лексикографічних
методів (методів послідовних поступок) [3, 8 – 13]. Проте, існуючі показники та методики не
забезпечують цілісну оцінку корисності системи часткових функцій АС ПІАР КІАЦ
відповідно до структури проблемної області інформаційно-аналітичної роботи фахівців
аналітиків. Найбільш близькими можливо вважати вимоги до загальнодержавної та
галузевих систем електронних інформаційних ресурсів, які визначають їх узагальнені
функції [2, 17]. На основі цих вимог можливо розробити узагальнені критерійні показники
оцінки ефективності АС ІПАР,  проте вони також потребують розділення на часткові,
відповідно до даної проблемної області,  з урахуванням рівня реалізації в них елементів
перерахованих сучасних інформаційних технологій. Наявність вказаних недоліків приводить
до того, що розробники програмного забезпечення  не мають достатньої мотивації до
впровадження у даній проблемній області найбільш сучасних технологій систем управління
знаннями,  а користувачі недостатньо інформовані про їх високу ефективність і тому не
використовують у повній мірі.
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Формулювання завдання дослідження. Завданням дослідження є розробка методики
оцінки ефективності АСПІАР відповідно до її корисності для фахівців аналітиків КІАЦ,
згідно перспективних вимог до узагальнених функцій системи електронних інформаційних
ресурсів [2, 17], відповідно до рівня реалізації елементів сучасних інформаційних технологій
[3 – 7, 14, 15, 18].

Виклад основного матеріалу. У цьому дослідженні ефективність (корисність)  [12]
АСПІАР КІАЦ визначена як міра відповідності функцій автоматизованої системи потребам
користувачів, які визначаються, насамперед, структурою проблемної області інформаційно-
аналітичної роботи із ЗІР,  які є носіями знань.  Тому,  для розробки часткових критерійних
показників ефективності необхідно врахувати особливості даної проблемної області.
Проблемна область [14, 15] інформаційно-аналітичної роботи КІАЦ містить: предметну
область; цілі і завдання аналізу предметної області; стратегії, формалізовані методи і
прийоми, а також евристики аналітиків для досягнення визначених цілей і завдань.
Предметна область [14] містить комплекс понять і знань про структуру й функціонування її
елементів. Евристики [14] аналітиків – це знання та немонотонні умовиводи [14 – 16], які не
мають формального обґрунтування, а базуються на досвіді, здоровому глузді та інтуїтивних
припущеннях. Важливість відображення в критеріях оцінки ефективності АСПІАР рівня
підтримки евристик витікає зі специфіки даної проблемної області, у якій здійснюється
аналіз й агрегатування знань, що можуть бути не повністю визначеними (не повністю
відомими,  достовірними,  однозначними).  Тому,  у даній проблемній області,  лише у рідких
випадках можливе застосування монотонного формального математичного виведення,
заснованого на умовиводах  класичної логіки, коли кожен наступний висновок витікає з
попереднього [16]. Виходячи з перерахованого, витікає необхідність відображення в
критеріях оцінки ефективності АСПІАР КІАЦ ступеню реалізації парадигм
„ЗНАННЯ+АРГУМЕНТАЦІЯ”, „ЗНАННЯ+ВИПРАВДАННЯ”, які вважаються більш
перспективними для побудови систем управління знаннями подібних типів, ніж парадигми
„ЗНАННЯ+ЛОГІЧНЕ (ДОСТОВІРНЕ ЧИ ПРАВДОПОДІБНЕ) ВИВЕДЕННЯ” [15, 16].
Також, ефективність АСПІАР визначається у значній мірі можливостями вилучення всіх
наявних знань з успадкованих інформаційних систем до єдиного сховища чи кіоску (вітрини)
знань та послідуючого багатовимірного моделювання за допомогою OLAP  засобів.  Така
система повинна мати розвинені засоби автоматичного оповіщення про актуальні зміни у
базі експертних знань, що може бути досягнуто шляхом реалізації єдиної число-
лінгвістичної моделі опису інформаційних ресурсів на раціональній моделі подання знань
штучного інтелекту, а також забезпечувати поглиблений аналіз наявних елементів знань і
добування з них нових нетривіальних знань за допомогою інтелектуальних методів
„розкопки” даних Data Mining [3 – 5, 14, 15, 18].

Основою для створення системи критеріїв оцінки ефективності функціонування
АСПІАР КІАЦ обрані вимоги до узагальнених функцій системи електронних інформаційних
ресурсів, викладені в [2, 17]. Детальна формалізація вимог, визначення взаємозв’язку
показників ефективності і їх важливості проведено шляхом експертного оцінювання.

Для розробки методики формалізована постановка задачі.
Дано:
– неформалізований перелік критеріїв оцінки ефективності АСПІАР у вигляді керівних

документів, інструкцій і слабоформалізованих експертних суджень;
– альтернативні варіанти автоматизованих інформаційних систем, які можливо

використовувати для автоматизації інформаційно-аналітичної роботи на КІАЦ.
Потрібно (необхідно):
– сформувати модель оцінювання ефективності, як формалізовану систему логічно

зв’язаних показників ефективності АСПІАР;
– оцінити ефективність альтернативних варіантів АСПІАР.
Обмеження й допущення:
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– існує група експертів, компетентна й повноважна у визначенні критеріїв ефективності
АСПІАР;

– існує перелік керівних документів, який регламентує інформаційно-аналітичну роботу
КІАЦ, у тому числі роботу АСПІАР;

– існує група експертів, компетентна і повноважна у визначенні ефективності реалізації
окремих функцій в АСПІАР;

– експерти не дають, заздалегідь, хибної або неправдивої інформації;
– економічна складова ефективності не оцінюється у зв’язку значною із залежністю від

маркетингових заходів; при необхідності, її можливо здійснити після застосування цієї
методики і обчислити як відношення отриманої кількісної оцінки ефективності (корисності)
до витрат на створення і функціонування АСПІАР КІАЦ.

Розроблена загальна методика оцінки ефективності (корисності) АСПІАР складається із
двох часткових методик.

За допомогою першої часткової методики формується модель оцінювання
ефективності,  а за допомогою другої –  проводиться безпосереднє оцінювання ефективності
альтернативних АСПІАР з використанням отриманої моделі.

У методиці використані результати, опубліковані у [18, 13, 3, 12]. Запропонований
підхід використовується для оцінки ефективності АСПІАР вперше.

Опис методики оцінювання ефективності АСПІАР КІАЦ.
1. Часткова методика формування моделі оцінювання ефективності.
Методика є складним графом у вигляді багаторівневої деревоподібної структури. У

вершинах графа розташовані часткові критерійні показники ефективності. Дуги дерева
відображають логічний зв’язок критерійних показників, а ваги дуг характеризують їх
відносну важливість.

1.1. З’ясування (уточнення) завдання оцінювання.
З’ясовуються: строки формування моделі оцінювання; план виконання основних етапів

її  побудови; початкова група експертів, компетентних і повноважних у визначенні вимог до
критерійних показників ефективності; місце й час проведення експертизи; перелік
документів, які регламентують інформаційно-аналітичну роботу фахівців КІАЦ, у тому числі
роботу АСПІАР.

1.2. Формування експертної групи.
До складу експертної групи включаються переважно науковці й аналітики,  діяльність

яких пов’язана з агрегатуванням результатів аналізу елементів знань про предметну область
та з оцінкою ефективності інформаційно-аналітичної роботи. Поіменне визначення складу
групи здійснюється методом взаємного вибору за згодою ОПР [13, 3, 12].

1.3. Формування структури моделі оцінювання ефективності.
Здійснюється з використанням текстологічних і комунікативних методів інженерії

знань [3, 13, 4]. Після накопичення основної експертної інформації, інженер по знаннях
здійснює попереднє виділення вимог до загальних і часткових функцій АСПІАР.

Ця процедура зводиться до класифікації функцій на групи.  Назви груп є прототипами
назв узагальнених критерійних показників ефективності (корисності) функцій АСПІАР
КІАЦ, які оцінюють ефективність (корисність) обліково-реєстраційних, класифікаційних,
інформаційно-пошукових, інформаційно-аналітичних та адміністративних функцій. Назви
вимог, які входять до складу груп є прототипами назв часткових критерійних показників
ефективності.

У табл. 1 поданий фрагмент системи критерійних показників ефективності функцій АС
ПІАР КІАЦ. Загальна кількість часткових показників (функцій) є близькою до 60-ти
(метрика Боема заснована на статистичній обробці експертних оцінок 51-ї якісної
характеристики програмного забезпечення) [8 – 9].



32

Таблиця 1
Позначення
показника Назва показника

1 2
F УЗАГАЛЬНЕНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ФУНКЦІЙ АС ПІАР КІАЦ
F1,1 ЕФЕКТИВНІСТЬ ОБЛІКОВО - РЕЄСТРАЦІЙНИХ ФУНКЦІЙ

…
F1,2 ЕФЕКТИВНІСТЬ КЛАСИФІКАЦІЙНИХ ФУНКЦІЙ

…
F1,3 ЕФЕКТИВНІСТЬ ІНФОРМАЦІЙНО-ПОШУКОВИХ ФУНКЦІЙ

…
F1,4 ЕФЕКТИВНІСТЬ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНИХ ФУНКЦІЙ
F4,1 Загальні функції

…
F4,2 Багатовимірне моделювання

…
F4,3 Елементи штучного інтелекту

…
F4,4 Синергетична інтеграція

…
F1,5 ЕФЕКТИВНІСТЬ АДМІНІСТРАТИВНИХ ФУНКЦІЙ
F5,1 Налаштування на проблемну область

…
F5,2 Забезпечення надійності функціонування

…
F5,3 Забезпечення колективної роботи користувачів

…
До моменту остаточного формулювання назв узагальнених і часткових показників, а

також для визначення зв’язків між ними, необхідна попередня консультація з експертами.
Отримана в результаті попередньої консультації інформація використовується для
формулювання назв узагальнених і часткових показників та визначення їх зв’язності.
Формується первинна структура моделі оцінювання АСПІАР КІАЦ у вигляді ієрархічної
деревоподібної структури. Структура моделі у спрощеному вигляді показана на рис. 1.

Адміністративні
функції

Узагальнений показник ефективності  АСПІАР КІАЦ)

F

F1,1
F1,4

F1,5F1,3F1,2

F2,1 F2,5F2,4F2,3F2,2 F2,6 F2,10F2,9F2,8F2,7 F2,11 F2,12 F2,16F2,15F2,14F2,13 F2,17 F2,18 F2,221F2,21F2,20F2,19 F2,23 F2,24

F2,28F2,27F2,26F2,25 F2,29

F3,1 F3,4F3,3F3,2 F3,5 F3,9F3,8F3,7F3,6 F3,10 F3,11 F3,12 F3,14 F3,15 F3,16 F3,17 F3,21F3,20F3,19F3,18 F3,22 F3,23 F3,27F3,26F3,25F3,24 F3,28 F3,29 F3,30 F3,31 F3,32 F3,33

Обліково-
реєстраційні
функції

Класифікаційні
функції

Інформаційно-
пошукові функції

Інформаційно-
аналітичні функції

Рис.1. Спрощена ієрархічна структура моделі оцінювання ефективності АСПІАР КІАЦ
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1.4. Оцінка важливості часткових показників ефективності.
Отримана структура моделі оцінювання дозволяє врахувати тільки логічну зв’язаність

часткових критеріїв між собою. Однак, визначені функції неоднакові по своїй значимості, –
ця особливість повинна знайти відображення у вазі часткових показників. Для відображення
відносної важливості показників введені коефіцієнти їх важливості – jiK , , де i – номер рівня
в моделі оцінювання, j –  номер показника в i-му рівні. Коефіцієнт важливості часткових
показників повинен змінюватися в межах від 0 до 1, а сума коефіцієнтів всіх часткових
показників, що входять до складу більш загального, повинна дорівнювати одиниці.

Визначення значення коефіцієнтів важливості здійснюється експертною групою,
сформованою на етапі, що  описаний в п. 1.2. Для одержання коефіцієнтів важливості
використовувався метод парних порівнянь та метод анкетування [3, 13]. Кожен експерт
попарно порівнює важливість (значимість) часткових показників, агрегованих до одного
критерійного показника більш високого рівня. Для оцінки часткових показників використані
ранги – v

nmr , , де v – умовний номер експерта, m і n – номери порівнюваних параметрів. Ранг
v

nmr ,  може приймати наступні значення: 0 – перевага n - го порівнюваного показника над
m-м; 1 – рівноцінність показників; 2 – перевага m-го порівнюваного показника (критерію)
над n-м. За результатами експертного оцінювання важливості часткових показників групою
експертів отримуємо матриці парного порівняння для кожного показника, який агрегатує
показники більш низького рівня:

v
nm

v
ji rR ,, = , v

nmr , { }2,1,0Î , (1)

де v
jiR ,  – матриця парних порівнянь для часткових критеріїв агрегованих в j-й критерій на i-

му рівні, сформована v-м експертом (індекси i, j є глобальними для всієї моделі оцінювання й
визначають положення критерію в ієрархічній деревоподібній структурі; індекси m і n є
локальними і служать для визначення часткових критеріїв, які входять до складу окремо
взятої вершини дерева).

Кількість матриць парних порівнянь дорівнює Nv  – кількості експертів у групі.
Підсумувавши ранги для кожного показника по стрічкам, отримаємо вектор сумарних рангів:

v
m

v
ji rR =, , å=

n

v
nm

v
m rr , . (2)

Обов’язковою умовою при аналізі матриць парних порівнянь є рівність суми
елементів вектора сумарних рангів 2z , де z – кількість порівнюваних параметрів.

Склавши для кожного параметра сумарні ранги,  отримані від всіх експертів,  і
розділивши кожну із сум на кількість експертів, отримуємо вектор середніх
сумарних рангів:

mji rR =, ,
N

r
r v

v

v
m

m

å
= . (3)

Здійснивши нормування елементів вектора jiR , , по сумі елементів цього ж вектора
отримуємо вектор коефіцієнтів важливості часткових критеріїв,  які агреговані в i, j-ому
критерії:

mji kK =, ,
å

=

m
m

m
m r

rk . (4)

Важливим фактором, що враховується при обробці експертної інформації є врахування
ступеня підготовленості, компетентності й поінформованості експертів. У формалізованому
вигляді врахування цього фактора можливо здійснити шляхом введення коефіцієнта
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авторитетності експерта [12]. Коефіцієнти авторитетності ( vg ) входять безпосередньо у
вираз для усередненої експертної оцінки; тому при використанні методу парних порівнянь
необхідно скорегувати формулу для розрахунку вектора середніх сумарних рангів:

mji rR =, ,
å
å ×

=

v
v

v
v

v
m

m g

gr
r . (5)

Для вибору раціонального способу визначення коефіцієнтів авторитетності експертів за
результатами експертизи визначені такі особливості коефіцієнта авторитетності:

– значення повинно лежати у межах від 0 до 1;
– бути монотонною функцією різниці між індивідуальною й усередненою оцінкою

досліджуваного показника системи;
– бути тим більшим, чим менше дисперсія усередненого значення показника при

однаковій різниці між індивідуальною й усередненою оцінкою;
– приймати найбільше значення при зближенні індивідуальної й середньої оцінки

(наближатися до одиниці);
– визначатися з використанням експертних оцінок показників для всіх конкуруючих

систем у даному завданні вибору.
Наведеним вище вимогам задовольняє коефіцієнт авторитетності, що обчислюється за

формулою:
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ú
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ù

ê
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v
mm

v
rrg , (6)

де vg  – коефіцієнт авторитетності v-го експерта; v
mr – оцінка показника, у цьому випадку

сумарний ранг визначений v-м експертом m-му критерію; mr – середній сумарний ранг m-го
критерію; 2s  – дисперсія оцінки:
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v
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=

2
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Вихідні (початкові) значення коефіцієнтів авторитетності, як правило, невідомі. Тому

спочатку приймається gv =  1,  v  =  1..N.  Отримані від експертів оцінки å=
n

v
nm

v
m RR ,

використовуються при обчисленні вектора середніх сумарних рангів jiR ,  і його дисперсії
2σ  (7) у першому наближенні за формулою (5). Потім обчислюються за формулою (6)

коефіцієнти авторитетності експертів vg . Використовуючи знайдені коефіцієнти
авторитетності, за формулами (5) і (7) уточнюються величини значення jiR ,  і його дисперсії

2σ . Зміна величини вектора середніх сумарних рангів і дисперсії, як видно з (6), приведе, у
свою чергу, до уточнення коефіцієнтів авторитетності. Таким чином, відшукання jiR , , 2s  і

vg  є ітеративним процесом, який після кількох ітерацій сходиться до своїх граничних
значень ПРДjiR , , ПРД

2σ  і ПРДvg  (відповідно середнє значення оцінки, її дисперсія й
коефіцієнти авторитетності експертів).

З використанням наведеної вище методики, здійснений розрахунок коефіцієнтів
важливості всіх критерійних параметрів, що входять до складу деревоподібної структури
моделі оцінювання. Так само уточнене значення коефіцієнтів авторитетності експертів, які
використані далі при оцінюванні альтернативних варіантів АСПІАР.

2. Часткова методика експертного оцінювання ефективності АСПІАР КІАЦ.
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Представлена в п.1 модель є інструментом визначення ефективності автоматизованих
інформаційних систем. Оцінювання здійснюється за частковими критерійними показниками;
оцінка виставляється експертом по кожному з них і відображає ступінь реалізації
відповідних функцій; модель забезпечує узагальнення й упорядкування експертних оцінок за
окремими частковими показниками. У цьому пункті описана методика використання
отриманої моделі оцінювання для одержання числової оцінки ефективності АСПІАР КІАЦ.

2.1. З’ясування (уточнення) завдання оцінювання.
Уточнюються строки вирішення завдання оцінювання ефективності, планується

виконання основних етапів оцінювання аж до одержання кінцевих оцінок ефективності.
Складається початкове, можливе коло експертів, компетентних і повноважних у визначенні
ефективності реалізації окремих функцій конкуруючих автоматизованих систем. Попередньо
визначається місце й час проведення експертизи. Уточнюється перелік автоматизованих
систем, що підлягають оцінюванню.

2.2. Формування експертної групи.
Склад експертної групи на цьому етапі відрізняється від складу групи,  яка формувала

модель оцінювання: переважно до складу групи входять фахівці з безпосередньої обробки й
аналізу інформації, для яких автоматизована система є одним з основних інструментів
автоматизації інформаційно-аналітичної роботи. Поіменне визначення складу групи
здійснюється методом взаємного вибору за згодою ОПР [3,  13].  У результаті застосування
методу взаємного вибору, після кількох ітерацій сформована експертна група з 10 чоловік.

2.3. Експертне оцінювання АСПІАР.
Для експертної оцінки окремих часткових функцій, у кожній конкуруючій

автоматизованій системі обрана єдина модифікована 7-ми бальна число-лінгвістична шкала
Сааті. Як метод добування експертної інформації використовувався метод анкетування
[3, 12, 13]. Всі часткові показники, що отримані за допомогою першої методики,
представлені експертам у вигляді анкет.

2.4. Обробка й аналіз результатів оцінки ефективності.
Результуюча оцінка для однієї вершини деревоподібної зваженої моделі оцінювання,

при обчисленні індивідуальних експертних оцінок більш високого рівня ієрархії,
обчислюється з урахуванням коефіцієнтів важливості окремих часткових критерійних
показників, що об’єднані  у цій вершині, згідно формули:

( )m
v

m
m

v
ji kFF ×=å, , (8)

де v
mF – оцінка m-го часткового критерію, агрегованого в j-й критерій на i-му рівні,

виставлена v-м експертом; індекси i та j –  глобальні для всієї моделі оцінювання й
визначають положення критерію в ієрархічній деревоподібній структурі; індекс m –
локальний і служить для визначення номера часткового критерію, що входить до складу
окремої вершини дерева;

mk – коефіцієнт важливості m-го часткового критерію, який визначається згідно п.4.1.
Середня результуюча оцінка для однієї вершини моделі обчислюється з урахуванням

коефіцієнтів важливості окремих часткових критерійних показників, що входять до цієї
вершини, а також з урахуванням коефіцієнтів авторитетності експертів. Результуюча
усереднена оцінка обчислюється згідно формули:
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де jiF , – результуюча оцінка i, j вершини у деревоподібній структурі моделі оцінювання;
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vb  – коефіцієнт авторитетності v-го експерта, по своїй суті ідентичний коефіцієнту vg ,
який використаний у п. 1 для першої групи експертів.

Загальна методика розрахунку кінцевої оцінки у вершині (згідно (8) і (9)) однакова для
всіх вершин:

1) експерти здійснюють безпосередню оцінку тільки часткових критеріїв, які є
основою деревоподібної структури моделі оцінювання;

2) згідно (8) здійснюється розрахунок ієрархії індивідуальних експертних оцінок,
кількість таких ієрархій дорівнює кількості експертів;

3) згідно (9) здійснюється розрахунок усереднених експертних оцінок; для
узагальнених критерійних показників, агрегатуючих часткові показники нижчого
ієрархічного рівня; v

mF  у (9) визначається через оцінки, які безпосередньо отримані від
експертів, а для критеріїв більш високого рівня v

mF  обчислюються згідно (8);
4) здійснюється уточнення значень кінцевих оцінок і значення коефіцієнтів

авторитетності експертів за ступенем близькості останніх до усередненого значення оцінки
(так само як і в п. 1) [12].

За результатами розрахунків отримані такі узагальнені оцінки відповідності функцій
автоматизованих інформаційних систем потребам інформаційно-аналітичної роботи із ЗІР
КІАЦ (за семибальною число-лінгвістичною шкалою). Проводник Windows XP – 2,1
(„низький рівень відповідності”); Total Commander 6.54 – 2,3 („низький рівень
відповідності”); інформаційно-довідкова система № 1 – 3,2 („рівень відповідності нижче
середнього”); інформаційно-довідкова система № 2 – 3,4 („рівень відповідності нижче
середнього”); прототип автоматизованої інформаційної системи аналітика (АІСА) – 6,1
(„рівень відповідності високий”). Показані узагальнені оцінки спрощено відображають
результати оцінювання, тому цей процес підтримується додатково програмними засобами
багатовимірного OLAP моделювання експертних оцінок, що значно підвищує наочність
аналізу та обґрунтованість вибору (за всіма рівнями агрегації оцінок, окремих експертах та їх
групам). До порівнюваних інформаційних систем включені файлові менеджери, тому що у
деяких випадках створювана ними ієрархічна система каталогів і файлів з їх атрибутами,
разом із документальними інформаційно-пошуковими засобами (Служба індексування
Windows XP, ін.) є головними засобами автоматизації інформаційно-аналітичної роботи
із ЗІР.

Висновки. За результатами проведеного дослідження розроблена методика оцінювання
ефективності (корисності) АСПІАР КІАЦ. У рамках методики розроблена модель
оцінювання ефективності у вигляді зваженого деревоподібного графа узагальнених і
часткових критерійних показників ефективності.

Система показників розроблена на основі вимог керівних і методичних документів до
перспективної загальнодержавної і галузевої систем електронних інформаційних ресурсів,
відповідно до корисності часткових функцій АСПІАР для узагальнених потреб користувачів
аналітиків та з урахуванням рівня реалізації в ній елементів перспективних
інформаційних технологій. Забезпечено врахування різної важливості показників
ефективності та рівня авторитетності експертів. Даний підхід уперше використаний для
оцінки ефективності систем підтримки інформаційно-аналітичної роботи.

Використання методики дозволило порівняти ефективність автоматизованих систем, які
можуть використовуватися для автоматизації інформаційно-аналітичної роботи на КІАЦ та
вибрати найбільш ефективну (корисну) для  узагальнених потреб фахівців аналітиків.

Перспективою подальших досліджень є адаптація розробленої методики для
оцінювання ефективності в інших проблемних областях автоматизації інформаційно-
аналітичної роботи, а також інтеграція методики до початкових етапів загальної методики
розробки автоматизованих інформаційних систем з метою удосконалення існуючого
методичного апарату для обґрунтованого формування вимог до цих систем на етапі їх
замовлення і початкового проектування.
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УДК 621.391                                                                               Гурський Т.Г. (ВІТІ НТУУ „КПІ”)
Різник Л.С. (ВІТІ НТУУ „КПІ”)

Гуменюк О.В. (Тернопільський ОВК)

КОМПЕНСАЦІЯ ВПЛИВУ НАВМИСНИХ ЗАВАД ТА
ЧАСТОТНО-СЕЛЕКТИВНИХ ЗАВМИРАНЬ В OFDM-СИСТЕМІ РАДІОЗВ’ЯЗКУ

Розглядається задача адаптивного відключення піднесучих в OFDM-системі радіозв’язку, що функціонує
в складній завадовій обстановці в частотно-селективному радіоканалі. Запропоновано оригінальний алгоритм,
який забезпечує значне підвищення завадостійкості передачі інформації при фіксованій пропускній
спроможності.

Основною вимогою, що висувається до сучасних систем цифрового радіозв’язку
спеціального призначення, є висока швидкість та надійність передачі даних в складних
умовах розповсюдження сигналів. Технологія ортогонального частотного
мультиплексування OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplex) забезпечує високу
спектральну ефективність та дозволяє найкращим чином боротися з міжсимвольними
спотвореннями сигналів, обумовленими каналом зв’язку з багатопроменевим
розповсюдженням [1].

В роботі [2] було проведено аналіз функціонування радіолінії з модуляцією
ортогональними гармонійними несучими в умовах радіоелектронного подавлення та
запропоновано математичну модель, яка дозволяє оцінити завадостійкість приймання
OFDM-сигналів при дії навмисних завад. Було встановлено, що ефективне подавлення
корисного сигналу може досягатися за рахунок концентрації потужності передавача станції
завад для спотворення певної частини переданих символів. Тому з великою ймовірністю
можна стверджувати, що стратегія постановника завад, який має обмежений енергетичний
ресурс, буде зводитися до „зашумлення” не всього спектра, а лише його певної частини.

В перспективних OFDM-системах зв’язку для підвищення швидкості передачі даних
пропонується використовувати різноманітні методи швидкої адаптації до поточної реалізації
частотно-селективного каналу [3 – 6]. Алгоритми адаптивного розподілу біт та потужності
(АРБП) по піднесучих дозволяють суттєво підвищити швидкість передачі інформації при
заданій ймовірності помилки на прийомі. Однак, основним недоліком даних алгоритмів є
необхідність передачі по зворотній лінії „приймач-передавач” досить великого об’єму
службової інформації, що накладає суттєві обмеження на його практичне застосування. З
іншого боку, адаптивний вибір сигнально-кодових конструкцій (АВСКК), що передбачає
рівномірний розподіл біт та потужності між усіма піднесучими, вимагає мінімального
додаткового об’єму службової інформації [7]. Однак, OFDM-система з застосуванням
АВСКК суттєво (до 3,5 дБ в еквівалентному відношенні сигнал/шум) поступається в
продуктивності OFDM-системі з АРБП [8]. Тому необхідною є розробка практичних
алгоритмів канальної адаптації, які, з одного боку демонструють високу ефективність, а з
іншого – потребують невеликого об’єму додаткової службової інформації та, що особливо
важливо для систем зв’язку спеціального призначення, враховують можливу присутність в
каналі навмисних завад.

Метою даної роботи є розробка методики для підвищення завадостійкості
радіолінії з використанням технології OFDM при дії навмисних завад.

Розглянемо OFDM-систему радіозв’язку, в якій для передачі інформації можуть
використовуватися N піднесучих. Припустимо, що OFDM-система радіозв’язку функціонує в
квазістаціонарному (на час обміну пакетами між станціями) частотно-селективному каналі
зв’язку, в якому діють навмисні завади. Передаточна функція такого каналу описується
набором комплексних коефіцієнтів передачі на кожній піднесучій {Нi}, де i – номер
піднесучої.

В роботі [8] було проведено дослідження впливу адаптивного відключення піднесучих
на теоретичну пропускну спроможність широкосмугової системи радіозв’язку. Було
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розглянуто алгоритм Чоу [9],  що полягає в поступовому відключенні піднесучих з малими
коефіцієнтами підсилення та рівномірному розподілі потужності між активними
піднесучими, що лишилися. Для випадку релеївського частотно-селективного каналу було
показано, що адаптивне відключення піднесучих дає помітний виграш в теоретичній
пропускній спроможності системи (1–1,5 дБ в еквівалентному відношенні сигнал/шум). У
зв’язку з цим, адаптивний вибір сигнально-кодових конструкцій (СКК) з відключенням
піднесучих на основі інформації про стан поточної реалізації частотно-селективного каналу
може служити перспективним методом для практичного застосування в OFDM-системах
радіозв’язку.

У випадку відключення частини піднесучих та рівномірного розподілу сумарної
потужності по NA активних піднесучих, що лишилися, кінцевий розподіл потужності на
передавачі буде мати вигляд:
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де Pt – повна потужність, що випромінюється OFDM-системою (постійна величина), Pi –
потужність сигналу, що випромінюється на i-й піднесучій, NA ≤ N – кількість активних
інформаційних піднесучих, що використовуються для передачі поточного пакета.

Відношення сигнал/шум γi на кожній активній піднесучій на приймачі, з урахуванням
передаточної функції каналу зв’язку, можна представити у вигляді:
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де 2
ii H=l  – коефіцієнт підсилення каналу за потужністю на i-й піднесучій, 2

nd  – потужність

адитивного білого гаусівського шуму на піднесучій, ini ld=d 22  – потужність ефективного
шуму на i-й піднесучій. Вважатимемо, що OFDM-система має можливість оцінювати
потужність ефективного шуму на кожній піднесучій, сукупність цих оцінок назвемо
інформацією про стан каналу.

При використанні рівномірного розподілу біт по NA активних піднесучих швидкість
передачі даних (кількість інформаційних біт В, що передає система за один символ
тривалістю TS) можна визначити наступним чином:
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де NA ≤ N – кількість інформаційних піднесучих, що використовуються для передачі
поточного пакета, bM – кількість біт, що передаються в одному символі на одній піднесучій.

Ймовірність помилки на біт Pб на виході приймача (демодулятора) OFDM-системи
зв’язку (до виправлення помилок декодером) залежить від сукупності значень відношення
сигнал/шум на активних піднесучих. З урахуванням перемішування біт за допомогою
процедури інтерлівінгу (перемежування) ймовірність бітових помилок Pб можна представити
у вигляді усередненого (по NA активних піднесучих) значення ймовірностей бітових помилок
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де fM (γi) – монотонно убуваюча функція, що описує залежність ймовірності бітової помилки
від відношення сигнал/шум для модуляції КАМ-М (М – позиційна квадратурна амплітудна
маніпуляція) або ФМ-М (М – позиційна фазова маніпуляція).

З виразів (1) та (2) видно, що швидкістю передачі даних та рівнем ймовірності бітових
помилок на приймачі можна управляти не тільки за допомогою вибору СКК, але і за
допомогою відключення „поганих” піднесучих. Наприклад, зменшення кількості активних
піднесучих NA приводить до збільшення потужності,  що передається на кожній з них,  і до
зниження ймовірності бітових помилок Pб.  Це дозволяє вибрати для передачі пакета більш
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швидкісну СКК. Таким чином, застосування в OFDM-системі радіозв’язку адаптивного
відключення піднесучих з подальшим вибором СКК може дозволити досягнути підвищення
завадостійкості при фіксованій пропускній спроможності системи.

Наслідки впливу організованих завад на радіолінію з використанням технології OFDM
можна наближено оцінити наступним чином. Припустимо, що постановник завад володіє
таким енергетичним ресурсом, що ймовірність помилкового приймання на тих піднесучих,
які перекриваються завадою, становить 0,5. Графік залежності ймовірності помилкового
приймання Рб в залежності від кількості підканалів m, уражених завадою, для системи, що
використовує ФМ-4 на всіх N піднесучих (N = 52) представлено на рис. 1.

Рис. 1. Залежність ймовірності помилкового приймання для модуляції OFDM від ширини смуги
навмисної завади

В роботі [2] було визначено, що для усунення шкідливого впливу організованих завад
доцільно застосовувати такі заходи: завадостійке кодування у поєднанні з перемежуванням,
методи просторової компенсації завад, методи рознесеного приймання, частотну адаптацію.

Розглянемо OFDM-радіолінію, що складається з двох станцій, які функціонують в
квазістаціонарному частотно-селективному каналі в умовах радіоелектронної протидії (РЕП)
(рис. 2).

Рис. 2. Структурна схема адаптивної OFDM-радіолінії

Визначимо етапи реалізації методики усунення впливу навмисних завад на OFDM-
систему радіозв’язку, структурна схема-алгоритм якої представлена на рис. 3.

1. Визначення початкових даних. Припустимо, що станції 1 необхідно здійснити
передачу певної кількості інформації для станції 2. Початковими даними є: необхідна
швидкість передачі, кількість піднесучих в системі, види сигналів, смуга пропускання
каналу, діапазон робочих частот, способи рознесеного приймання та додавання сигналів,
схеми компенсації завад тощо.
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2. Оцінка стану каналу. Під час обробки службового пакета з запитом на передачу
станція 2, оснащена додатковим блоком адаптації, оцінює стан поточної реалізації частотно-
селективного каналу. Вибір та удосконалення методу оцінки стану каналу є окремою
задачею [1, 10] і в даній роботі не розглядається.

3. Перевірка придатності каналу для передачі інформації. Критерієм нормального
стану каналу вважатимемо значення коефіцієнта помилкового приймання на біт, що не
перевищує допустимого значення допбб РP £ .

4. Ведення зв’язку. Якщо канал в нормі, відбувається процес передачі інформації.
Якщо канал не в нормі внаслідок дії завмирань та присутності в каналі завад, станція 2
використовує методи адаптивної боротьби з завадами та завмираннями.

5. Перша ступінь адаптації. Даний етап включає застосування наступних заходів
підвищення завадостійкості:

– цифрове діаграмоутворення – формування нулів діаграми направленості антени
(ДНА) в напрямку дії завади [11 – 13];

– схеми рознесення та обробки отриманих копій сигналу [12];
– компенсаційні методи подавлення завад [12].
6. Друга ступінь адаптації. Якщо перша ступінь адаптації виявляється недостатньою

для забезпечення потрібної якості зв’язку (канал не в нормі), використовується відключення
„слабких”  піднесучих з подальшим вибором раціонального варіанта СКК (блок 8  –  ВП-
АВСКК). Спочатку визначається набір активних піднесучих, на яких буде здійснюватися

передача інформаційного пакета. Потім у
відповідності з необхідною якістю
обслуговування (максимально допустимою
ймовірністю помилки Pб та заданим значенням
пропускної спроможності) вибирається СКК, що
мінімізує ймовірності помилки Pб.  Станція 2
кодує інформацію про набір активних піднесучих
та обрану СКК та включає ці інструкції до складу
службового пакета про готовність до прийому,
який відправляє для станцїї 1. При передачі
інформаційного пакету станція 1 проводить
модуляцію та кодування даних у відповідності з
інструкціями від станції 2. Причому, у випадку
відключення піднесучих дані на них не
передаються, а збільшення потужності на
активних піднесучих здійснюється шляхом
множення комплексних КАМ-М символів, що
передаються, на множник масштабування для
збереження сумарної потужності
випромінювання.

7. Третя ступінь адаптації. Якщо
процедура відключення піднесучих з подальшим
вибором СКК не забезпечує потрібного рівня
якості зв’язку, використовується третя ступінь
адаптації (блок 10)  –  перехід на іншу (найбільш
придатну для ведення зв’язку) частоту.

Для проведення дослідження роботи
адаптивної радіолінії з модуляцією OFDM та
відключенням піднесучих приймемо наступні
вихідні дані та обмеження:
– досліджується OFDM-радіолінія з
використанням 52 інформаційних піднесучих;
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– початковий режим роботи – модуляція ФМ-4 без завадостійкого кодування;
– можливі режими роботи: ФМ-4, КАМ-М, де М = 16, 64, 256;
– пропускна спроможність – фіксована і дорівнює 52Ві, де Ві – швидкість передачі
даних на одній піднесучій;
– для спрощення розрахунків приймемо відношення сигнал/шум у всіх підканалах, крім
тих, які підлягають впливу навмисних завад, однаковим;
– смуга пропускання відповідає максимальній швидкості передачі на піднесучих, що
дорівнює В.
В основі роботи блоку ВП-АВСКК лежить операція відключення „слабких” піднесучих

(спектри яких перекриваються завадою і з низьким відношенням сигнал/шум) та вибір СКК,
що забезпечує необхідну пропускну спроможність при обмеженні на ймовірність помилки та
смугу пропускання.

Завадостійкість для ФМ-4 та КАМ-М визначається за формулами (3) та (4) відповідно
[12, 14]:
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де Eб – енергія сигналу, G0 – спектральна щільність потужності шуму, Ф(х)  –  функція
Крампа;

.2
1

log3Ф1
log

)/11(
0

б2

2
-камб ú

ú

û

ù

ê
ê

ë

é

ú
ú
û

ù

ê
ê
ë

é
÷÷
ø

ö
çç
è

æ
-

-
-

=
G
E

M
M

M
MP м                                          (4)

Визначимо декілька можливих варіантів роботи блоку ВП-АВСКК.
На рис. 4 наводиться порівняння завадостійкості запропонованих нижче варіантів

роботи блоку ВП-АВСКК. Пряма Δγi = 0 відповідає початковому стану системи, а інші криві
показують, на скільки потрібно збільшити (зменшити) відношення сигнал/шум, щоб
досягнути початкового рівня ймовірності помилки Рб.

1-й варіант. Піднесучі,  спектри яких вражені завадою відключаються ( ANNm -= ),  а
на m активних піднесучих із числа NA здійснюється перехід на модуляцію КАМ-16 та
збільшення потужності вдвічі. Пропускна спроможність системи залишається рівною
початковій, а завадостійкість погіршується (крива 1 на рис. 4).

Якщо коефіцієнт перекриття γ ≥ 1/2 ( Nm=g ) [2], то модуляція КАМ-16 уже не може
компенсувати втрачену пропускну спроможність, і на 2m  піднесучих здійснюється перехід
на КАМ-64.

На рис. 4 видно, що дане технічне рішення призводить до різкого погіршення
завадостійкості (більше 2 дБ). Однак, якщо ймовірність помилки на прийомі не перевищує
допустимого значення, такий варіант роботи можливий.

2-й варіант.  Відмінність від першого варіанта полягає в тому,  що потужність з
відключених піднесучих рівномірно розподіляється між усіма NA активними (коефіцієнт
підвищення потужності на і-й піднесучій AP NNk = ).

Видно, що даний спосіб значно поступається першому (крива 2 на рис. 4), тому
можливість його застосування відкидаємо.

3-й варіант. При необхідності відключити хоча б одну піднесучу, здійснюється перехід
на модуляцію КАМ-16 на усіх активних піднесучих. При цьому, система значно
поступається у завадостійкості (крива 3), але отримує приріст пропускної спроможності,
який можна розрахувати наступним чином: ANNk 21 = , де k1 – коефіцієнт підвищення
пропускної спроможності системи з КАМ-16 порівняно з системою з ФМ-4 та ANNk 32 = ,
де k2 – коефіцієнт підвищення пропускної спроможності системи з КАМ-64 порівняно з
системою з ФМ-4. Фактично, коефіцієнти k1 та k2 – це величини, обернені до значення
підвищення пропускної спроможності. Перехід до використання КАМ-64 так само
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здійснюється у випадку, коли γ 5,0³ .  Перерозподіл потужності відбувається так,  як і у
другому випадку (рівномірно між усіма активними піднесучими).

Очевидно, що приріст пропускної спроможності системи можна ефективно „розміняти”
на підвищення завадостійкості завдяки застосуванню завадостійкого кодування. При цьому,
швидкість коду R не повинна бути меншою за значення коефіцієнтів k1 або k2 для
забезпечення початкової пропускної спроможності. Для прикладу, візьмемо циклічні блокові
коди БЧХ із значеннями довжини кодового обмеження n від 64 до 1024 та зі швидкостями
кодування 5,0³R  [15, 16]. За допомогою програми MathCad було обчислено енергетичний
виграш від кодування (ЕВК) даних кодів для рівня бітової помилки 10-6 та для модуляції
ФМ-4 та КАМ-М (М = 16; 64; 256) з використанням відомої формули [12]:
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помпомккпом )1( ,

де ккпомP  –  ймовірність помилкового декодування кодової комбінації, 2)1(випр -= ds  –
кратність помилок, яку код виправляє, d – відстань коду, j –  кратність помилки у блоці з n
елементів, помP  – ймовірність виникнення помилок в послідовності переданих кодових
елементів, )!(!! jnjnС j

n -=  –  біноміальний коефіцієнт,  який дорівнює кількості різних
сполучень j помилок у блоці з n символів.

Таким чином, після визначення та відключення „слабких” піднесучих, обчислення
відповідних коефіцієнтів (k1 або k2) системі потрібно підібрати код з максимальним ЕВК, що
відповідає вимогам по швидкості кодування R.

Результати розрахунків,  що враховують виграш від кодування,  представлено на рис.  4
(крива 4).  Видно,  що у порівнянні з початковою (робота з використанням ФМ-4  без
завадостійкого кодування) за рахунок раціонального вибору СКК, адаптивна система навіть
виграє 1–2 дБ при 22...,,1=m  ( 0423,0 >g³ ),  а значно поступається початковій (більше 3
дБ) тільки при 33³m  (γ 635,0> ). Розрахунки показали, що подальший перехід до
використання КАМ-256 при γ 32³  не є доцільним. Тому наступним кроком адаптації
системи повинен бути перехід на іншу, придатну для ведення радіозв’язку, робочу частоту.

Рис. 4. Порівняння завадостійкості варіантів роботи блоку ВП-АВСКК

Отже, із трьох визначених можливих варіантів роботи системи, найбільш ефективним є
третій. Тому, використаємо саме його в основі алгоритму роботи блоку ВП-АВСКК.

Слід зазначити, що наведений приклад можна узагальнити на систему OFDM з
довільним числом піднесучих.

Алгоритм роботи блоку ВП-АВСКК. Визначення набору активних піднесучих та
вибору СКК здійснюється на основі оцінок стану поточної реалізації частотно-селективного
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каналу (набору значень потужності ефективного шуму {δi
2}  на всіх піднесучих)  з

використанням наступної ітеративної процедури.
1. Впорядкувати номери піднесучих у порядку зростання їх ефективного шуму:

22
2

2
1 ... Nd££d£d .

2. Встановити початкові значення для ітерактивного індексу k = 1 та змінних NA(k) = N
Рб (k) = х, де Рб (k) – поточне значення ймовірності помилки на k-му кроці.

3. Для поточного значення ітерактивного індексу k обчислити розподіл потужності по
піднесучих:
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4. Визначити СКК, що є оптимальною для застосування в заданих умовах. Фактично,
вибір субоптимальної СКК представляє собою оптимізаційну задачу, яку можна записати
наступним чином:
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де p – ймовірність помилкового приймання, il  – набір параметрів, що оптимізуються,
)(*

iMf g  – функція ймовірності помилок з урахуванням завадостійкого кодування.
5. Для поточного розподілу потужності по піднесучих Рi(k) обчислити поточне значення

ймовірності помилкового приймання системи за формулою:
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де Рбі – ймовірність помилкового приймання на і-й піднесучій.
6. Перевірити виконання умови:
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де С(k) – поточне значення пропускної спроможності. При виконанні умови (8) збільшити
значення ітеративного індексу 1+= kk  та повторити пункти 3–5. При невиконанні умови (8)
– зупинити процедуру, визначити набір активних піднесучих )1( -= kNN AA  та розподіл
потужності по них у відповідності з виразом (5).

Очевидно, що запропонована ітеративна процедура полягає в поступовому відключенні
піднесучих з малими коефіцієнтами підсилення (великими потужностями ефективного
шуму) та рівномірному розподілі потужності між активними піднесучими з подальшим
вибором раціонального (оптимального в заданих умовах та обмеженнях) варіанта СКК.
Процедура відключення піднесучих продовжується до тих пір, поки відключення ще однієї
піднесучої не приведе до зменшення значення ймовірності помилки в системі, що
обчислюється у відповідності до виразу (7).

Підкреслимо, що в ході виконання запропонованої ітеративної процедури відключення
піднесучих може проводитися як по одній, так і групами по L штук. Відключення піднесучих
групами зменшує кількість розрахунків та може зменшити об’єм додаткової службової
інформації про вибраний набір активних піднесучих. Крім того, групування піднесучих
дозволяє подолати певні технічні труднощі, пов’язані з практичним застосуванням
алгоритму ВП-АВСКК у реальних системах.  Наприклад,  для того,  щоб в OFDM-системах
радіозв’язку з використанням ВП-АВСКК застосувати інтерлівер (пристрій, що реалізує
операцію перемежування), регламентований стандартом ІЕЕЕ 802.11а, необхідно, щоб
кількість активних піднесучих була кратною трьом. Для виконання цієї умови відключення
піднесучих слід проводити групами по L = 3.
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Отже, в представленій роботі запропоновано вдосконалену методику компенсації
впливу навмисних завад в OFDM-системі радіозв’язку, що функціонує в частотно-
селективному каналі з детальною розробкою алгоритму роботи блоку адаптації з
відключенням піднесучих. Показано, що при наявності інформації про стан поточної
реалізації каналу зв’язку можна підвищити завадостійкість передачі даних без втрати у
швидкості передачі в умовах постановки навмисних завад, а застосування адаптації за
сигнально-кодовими конструкціями з відключенням піднесучих на основі інформації про
стан поточної реалізації частотно-селективного каналу може служити перспективним
напрямком для практичного застосування в OFDM-системах радіозв’язку
спеціального призначення.
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УДК 621.396                                        Жук О.В. (ВІТІ НТУУ„КПІ”)

МЕТОДИКА МОНІТОРІНГУ ЦІЛЕЙ
В БЕЗПРОВІДНІЙ СЕНСОРНІЙ МЕРЕЖІ

У статті запропонована методика моніторингу цілей безпровідною сенсорною мережею яка забезпечує
зменшення витрат енергії сенсорних вузлів за рахунок оптимізації часу спостереження сенсорів за цілями.

Безпровідні сенсорні мережі (БСМ) або Wireless Sensor Network (WSN)  –  розподілені
мережі, що складаються з маленьких сенсорних вузлів, з інтегрованими функціями
моніторингу навколишнього середовища, обробки і передачі даних [1].

Особливостями БСМ є: обмеженість і неоднорідність ресурсів вузлів (енергоємність
батарей, продуктивність процесорів, об’єм пам’яті і т. д.); ненадійність і обмеженість
радіоресурсу, колективний характер його використання; обмежена безпека та ін. [2].

Сенсорні вузли БСМ повинні швидко адаптуватися до частих змін топології та
ефективно використовувати обмежені мережеві ресурси. В таких умовах забезпечити
інформаційний обмін з заданою якістю неможливо без ефективної системи управління (СУ)
БСМ [3], яка реалізована в кожному вузлі.

Об’єднання функцій системи управління БСМ у відносно незалежні групи дозволяє
здійснити декомпозицію управління мережею на підсистеми (що значно спрощує задачу
розробки математичного забезпечення управління): збору службової інформації про стан
мережі; підсистему прийняття рішень (управління побудовою та підтримкою маршрутів;
управління топологією мережі; управління енергоресурсом тощо) та підсистему
моніторингу. Функціональна модель системи оперативного управління мережі, яка
реалізується в кожному вузлі наведена на рис. 1.

Підсистема прийняття рішень
Підсистема
управління

маршрутизацією

Підсистема збору та
зберігання інформації

Підсистема
управління

енергоресурсом

Підсистема
управління
топологією

Підсистема
управління

радіоресурсом

Підсистема управ-
ління моніторингом

Підсистема
реалізації рішень

Підсистема
забезпечення

безпекою

Підсистема
управління якістю
обслуговування

Сенсорний
вузол

Система управління вузлом (мережею)

Підсистема
управління на-
вантаженням

Сенсорна мережа

Рис. 1. Функціональна модель системи оперативного управління
Загалом процес функціонування безпровідної сенсорної мережі

включає 5 основних етапів:
1. Етап ініціалізації сенсорної мережі – базова станція (БС) зондовим способом збирає

інформацію про стан сенсорних вузлів та цілей (розташування, відстань між сенсорами та
цілями, енергетичний запас сенсорних вузлів і. т. п.).

2. Побудову топології сенсорної мережі – БС здійснює розрахунок оптимальної
топології сенсорної мережі за певними показниками ефективності.

3. Розрахунок сесій моніторингу – здійснюється БС за критерієм максимального часу
життя сенсорної мережі.

4. Побудову оптимальних маршрутів передачі інформації моніторингу.
5. Безпосередній процес моніторингу та обмін інформацією.
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Так як електроживлення вузлів здійснюється виключно від батарей (їх ємність визначає
як параметри процесора, пам’ять, потужність прийомопередавача так і час моніторингу), то в
системі управління БСМ виділена підсистема управління енергоресурсом (рис. 1). Ціллю
функціонування даної підсистеми є мінімізація споживання енергії вузлами мережі
(максимізація жТ „часу життя” мережі – часу роботи мережі до моменту відмови вузла через
нульову ємність його батареї).

Управління енергоспоживанням може бути здійснене на різних рівнях еталонної моделі
взаємодії відкритих систем. Аналіз методів управління енергоспоживанням в мобільних
радіомережах типу MANET проведений в [4] показав, що використання вузлами на
прикладному рівні пасивного режиму роботи (режим „сон”)  дозволяє зменшити витрати
енергоресурсу на 10 – 20 %.

Ціллю статті є: розробка методики моніторингу цілей, яка забезпечить зменшення
витрат енергії батарей сенсорних вузлів за рахунок оптимізації часу спостереження сенсорів
за цілями.

Постановка завдання. Задана множина цілей Z, множина сенсорів C та базова станція
(БС) D в заданій координатній площі.

Обмеження: Будь-який сенсор iС  може використовуватися як для спостереження за
ціллю jZ  так і для передачі (ретрансляції) зібраних даних до БС.

Кожен і-й сенсор має початковий енергетичний запас батареї почEEi £ ; постійну зону
моніторингу; регульовану потужність передачі пор...0 ppі = . Розміщення сенсорів, цілей і БС
статично.  Кожен сенсор може одночасно спостерігати тільки за однією ціллю.  Кожна ціль
повинна спостерігатися будь деяким одним сенсором у будь-який час (безперервно).

Необхідно: знайти максимальний час життя сенсорної мережі жT  при забезпеченні
безперервного моніторингу цілей.

Формалізація завдання. Введемо наступні позначення:
D  – базова станція, енергоресурс якої необмежений.

niCi ,1, =  – множина сенсорів і Cn = .

mjZ j ,1, = – множина цілей і Zm = .
)( jC , mj ...,,2,1=  – множина сенсорів, здатних спостерігати за цілями j .

)(iZ , ni ...,,2,1=  – множина цілей, що знаходяться в межах зони моніторингу сенсорів i .
)(iN , ni ...,,2,1=  – множина сусідів сенсора i .

iE     – початковий енергетичний резерв сенсора i .

ijd     – відстань між сенсорами i та j , Dnji ,...,,2,1, = .
ПрПд ,ее – енергія, необхідна для передачі і прийому однієї одиниці даних, відповідно.

Ме  – енергія, що витрачається для моніторингу цілі за одиницю часу.
F  – швидкість (частота) передачі даних, згенерована сенсорами, що спостерігають за

цілями.
ijt  – загальний час спостереження i -го сенсора за j -ою ціллю.
Відмітимо, що )(iC  може частково перетинатися з )( jC  для ji ¹ , і )(iZ  може

частково перетинатися з )( jZ  для ji ¹ .
Необхідно: для заданих C , Z  і D , знайти матрицю спостереження mn

T
´

, що

задовольняє введеним обмеженням, та максимізує час життя сенсорної мережі жТ . Час
життя сенсорної мережі – відрізок часу до моменту, поки існує ціль j , і всі сенсори в )( jC
виснажили енергію або дані моніторингу не можуть бути передані до БС внаслідок
незв’язності мережі, { }minж min eeТ j

i £= .
Рішення задачі здійснюється в три етапи:
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1. Знаходження верхньої межі максимального часу життя мережі жТ  та матриці
спостереження mn

T
´

 (яка визначає інтервал часу, протягом якого сенсор спостерігає
за ціллю).

2. Визначення сесій спостереження – розбиття матриці спостереження mn
T

´
 в

послідовність матриць (сесій) спостереження tmn PPPT ...,,21 ++=´ ,  які не зменшують
отримане значення максимального часу життя мережі та забезпечують виконання умови
один сенсор – одна ціль.

3. Визначення маршрутів передачі зібраної інформації за сесіями спостереження.
Розглянемо детальніше кожен з цих етапів.

1. Знаходження верхньої межі максимального часу життя жТ  сенсорної мережі та
матриці спостереження mn

T
´

Зведемо завдання знаходження часу життя сенсорної мережі жТ  до задачі лінійного
програмування. Позначимо: ijt  – загальний час спостереження сенсора i  за ціллю j ; ijg  –
кількість даних, переданих від сенсора i  до сенсора j  (одержувач може бути БС).  Тоді
задача знаходження максимального часу життя сенсорної мережі жТ , формулюється
таким чином:

maxж ®=å ijtT

å
Î

=
)(

ж
jCi

ij Tt ZjÎ" ;                                                                        (1)

ж
)(

Tt
iZj

ij £å
Î

CiÎ" ;                                                                       (2)

{ }
i

iZj DiNj iNj
jiij

a
ijij Egegdete £++å å å

Î ÈÎ Î)( )( )(

ПрПН )( CiÎ" ;               (3)

{ }
ååå

ÈÎÎÎ

=+
DiNj

ji
iNj

ji
iZj

ij ggtF
)()()(

CiÎ" ;                                               (4)

0³ijt , 0³ijg .                                                                           (5)

Рівняння (1) встановлює,  що для кожної цілі j в Z , загальний час спостереження
сенсорів рівний жТ . Таким чином, кожну ціль необхідно спостерігати протягом всього
часу життя.

Нерівність (2) визначає, що для кожного сенсора i в C , загальний час спостереження
не повинен перевищувати жТ .

Нерівність (3) визначає, що загальні енергетичні витрати сенсорного вузла (витрати
для моніторингу цілей Ме , витрати при передачі даних (залежні від дальності передачі) Пде , і
витрати при прийомі даних Пре ) не повинні перевищувати його початковий енергетичний
резерв порEEi £ .

Рівняння (4) – збереження потоку даних. Для кожного сенсора i в C , загальна сума
зчитаних і прийнятих даних повинна бути рівна сумі переданих даних.

Дана задача типова задача лінійного програмування. Система обмежень містить m
рівнянь з n  невідомими. Серед m  рівнянь існує mr £  лінійно незалежних. Якщо rn < , то
задача рішення не має, при rn =  існує одне єдине рішення. У нашому випадку rn > , тобто
існує множина рішень, серед яких необхідно знайти оптимальне. Оптимальні результати ijt ,

ijg  і жТ  можуть бути обчислені в поліноміальний час [5].
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Значення ijt , ni ££1  та mj ££1 , отримані в результаті рішення задачі лінійного
програмування, можуть бути зображені у вигляді матриці [6]:
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Матриця спостереження mnT ´  визначає загальний відрізок часу, коли сенсор повинен
спостерігати за ціллю.

Ця матриця спостереження має дві важливі властивості:
1) Сума всіх елементів в кожному стовпці рівна жТ  (з рівняння (1) ).
2) Сума всіх елементів в кожному рядку менша або рівна жТ  (з нерівності (2)).

2. Визначення сесій спостереження – розбиття отриманої матриці спостереження

mn
T

´
 у послідовність матриць (сесій) спостереження tPPP +++ ...,,21

Отримана матриця спостереження
mn

T
´

,  що визначає верхню межу часу життя
безпровідної сенсорної мережі може бути розкладена в послідовність сесій спостереження
(за умови, що сенсор не перемикатиметься, для спостереження за іншими цілями протягом
сесії спостереження). Для збереження значення верхньої межі часу життя сенсорної мережі

жТ , у кожній сесії спостереження обчислюється множина сенсорів для спостереження за
відповідними цілями (деякі сенсори можуть працювати безперервно в множинних сесіях
спостереження). Виходячи з цього, сесія спостереження може бути представлена у
вигляді матриці.

Дана матриця має три важливі властивості:
1. Існує тільки одне позитивне число в кожному стовпці (означаючи, що кожна ціль

повинна одночасно спостерігатися тільки одним сенсором).
2. Існує тільки одне позитивне число в кожному рядку (означаючи, що кожен сенсор

може одночасно спостерігати за однією ціллю і не може перемикатися для спостереження за
іншими цілями в цьому сеансі спостереження).

3. Всі ненульові елементи даної матриці мають значення, що є тривалістю часу даної
сесії спостереження.

Необхідно: розкласти матрицю спостереження в послідовність матриць (сесій)
спостереження:
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.           (6)

де ic , ti ...,,2,1=  – відрізок часу сеансу спостереження i , та t  загальна кількість сесій
спостереження. Назвемо цю послідовність матриць iP , ti ...,,2,1= , сесіями спостереження.
Кожна матриця (сесія) спостереження, скажімо iP  має три властивості:

1) всі елементи в ній є або „0” або ic ;
2) кожен стовпець має точно один ненульовий елемент;
3) кожен рядок має найбільше один ненульовий елемент (можуть бути всі „0”,

указуючи, що сенсор немає режиму спостереження в даній сесії спостереження).
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Як правило, при виконанні різних завдань сенсорною мережею, кількість сенсорних
вузлів мережі перевищує кількість цілей, тобто mn ³  [7]. Необхідно розробити алгоритм, що
враховує ці особливості.

Особливості розбиття матриці спостереження
mn

T
´

 у послідовність матриць

tPPP ...,,21 ++
Спочатку розглянемо окремий випадок mn = , потім перейдемо до випадку mn > .

а). Окремий випадок mn = . Нехай iR  і jС  позначає суму рядка i  і суму стовпця j  у

матриці
mn

T
´

, відповідно. Згідно умов (1) і (2), отримуємо

жTC j = , mj ,...,2,1= .                                                                   (7)

жTRi £ , ni ,...,2,1= .                                                                    (8)

Крім того, оскільки ж1 1
TmCRn

i

m

j ji ´==å å= =
 і mn =  отримуємо:

å
=

´=
n

i
i TnR

1
ж .                                                                               (9)

Об’єднуючи умови (8) і (9), отримуємо:

жTRi = , ni ...,,2,1= .                                                                  (10)

Із умов (7) і (10), отримуємо:
ji CR = , nji ££ ,1 .                                                                    (11)

Рівняння (11) визначає важливу особливість матриці спостереження, при mn = , тобто
сума кожного стовпця рівна сумі кожного рядка. Дане рівняння гарантує можливість
розкладання матриці спостереження

mn
T

´
 на матриці (сесії) спостереження tPPP ...,,21 ++ .

Для розкладання матриці спостереження mnT ´  у послідовність матриць (сесій)

tPPP ...,,21 ++ , представимо mnT ´  у вигляді дводольного графа ),( ETSG È , де одна сторона –
сенсори )...( 21 nсссС +++= , інша – цілі )...( 21 mzzzZ +++=  [8].

Для кожного ненульового елементу ijt  у матриці спостереження, існує ребро між ic  та

jz , і вага ребра – ijt . Оскільки mn = , кожен сенсор може спостерігати за ціллю в будь-якому
сеансі спостереження. Це означає, що n  сенсори точно відповідають n  цілям у кожній сесії
спостереження, це може бути представлено у вигляді досконалого паропоєднання в
дводольному графові G .

Виходячи з цього, кожна матриця (сесія) спостереження відповідає досконалому
паропоєднанню. Задача розкладання матриці спостереження видозмінюється в задачу
знаходження досконалих паропоєднань в графі G .

Алгоритм розкладання матриці спостереження mnT ´| , при mn =  представлений на
рисунку 2. Процес розкладання матриці спостереження:

Кожного разу, ми обчислюємо досконале паропоєднання M  у дводольному графові G
(блок 3  –  4,  рис.  2).  Досконале паропоєднання M  має точно n  ребер, які визначають пари
спостереження сенсор – ціль.

Нехай ic , буде найменшою вагою n  ребер в M . Ми віднімаємо ic , від ваги ребер n  в
M  і видаляємо ребра, вага яких стає нуль (блок 5, рис. 2).
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Матриця iP , відповідна цьому паропоєднанню M (блок 6,  рис.  2),  може бути
представлений як *

iii PcР ´= , де *
iP  – матриця перестановки (квадратна матриця, яка має

тільки елементи „0” і „1” і кожен рядок і кожен стовпець мають точно один „1” елемент).
Матриця (сесія) спостереження *

ii Pc ´  визначає завдання спостереження сенсор – ціль для
даної сесії спостереження і ic  – тривалість цього сеансу спостереження. Процес розкладання
повторюється, поки існує досконале паропоєднання в дводольному графові.

Часова складність алгоритму: Кожного разу, при знаходженні досконалого
паропоєднання, принаймні, віддаляється, одне ребро в дводольному графові G .

Тому, потрібне більше E  кількість циклів,  для видалення всіх ребер в G , де E  –
кількість ребер в G , що являються кількістю ненульових елементів в nnT ´ . Крім того,
потрібно )( 3nO , для знаходження досконалого паропоєднання. Таким чином, загальна
тимчасова складність алгоритму розбиття матриці спостереження складає )( 3nEO ´ , де E
кількість ненульових елементів в nnX ´ .

б) Загальний Випадок mn> : Випадок mn> , необхідно перетворити до випадку mn = ,
ввівши деякі фіктивні цілі в мережу. Це повинно „заповнити” матрицю mnT ´  деякими
фіктивними стовпцями (необхідно побудувати квадратну матрицю порядку n , так щоб сума
всіх елементів в кожному рядку була рівна сумі всіх елементів в кожному стовпці).  Нехай

)( mnnZ -´ ,  буде фіктивною матрицею,  яка має mn -  стовпців. Додаючи стовпці фіктивної
матриці до правої сторони mnT ´ , отримаємо:
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Створена матриця nnW ´ , має особливості умов (7) і (10), тобто сума кожного стовпця
рівна сумі кожного рядка і рівна жТ , фіктивна матриця )( mnnZ -´  повинна задовольняти
наступним умовам:

niRТzR i

mn

j
iji ,...,2,1ж

1

="-==¢ å
-

=

,                                     (12)

å
-

=

-="==¢
mn

i
ijj mnjТzC

1
ж ,...,2,1 .                                      (13)

Алгоритм побудови фіктивної матриці )( mnnZ -´ .
Завдання алгоритму полягає у визначенні суми рядка (або стовпця), що залишилася, не

порушуючи умов (12) і (13), а решту елементів цих рядків (або стовпців) встановити в 0.
Потім, перейти до наступного невизначеного елементу (рис. 3).

Алгоритм починає призначати значення елементам матриці )( mnnZ -´  від її верхнього

лівого кута. Нехай -
iR  и -

jC  запис суми невизначених елементів рядка i  і стовпця j , що
залишилися, відповідно, для ni ...,,2,1=  і mnj -= ...,,2,1 .
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Рис. 2. Схема-алгоритму розкладання матриці спостереження mnT ´ , при mn =

На початку роботи алгоритм визначає первинні значення суми рядків i  і стовпців j ,
що залишилася. Сума невизначених елементів рядка, що залишилися )( iжi RTR -¬- , а сума
елементів стовпця, що залишилися жTС j ¬

- , де iR  и жT  отримані з матриці mnT ´ .
Наприклад, ми починаємо з 11z . Визначимо первинну суму рядків і стовпців:

)( ж1 iRTR -=- і ж1 TС =- , тобто. -- < 11 RС . Виходячи з цього, ми можемо привласнити 11z
значення -

1R , і встановити в 0 решту частини елементів рядка 1 (умова (12)) виконана.
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Рис. 3. Схема алгоритму побудови фіктивної матриці )( mnnZ -´

Для виконання умови (13) необхідно відновити значення суми стовпця, що залишилася
-

1С , тобто сума стовпця 1, що залишилася, тепер стане )( 1111 zСС -= -- .
Припустимо, що необхідно визначити значення елементу ijz , (тобто элементи klz , для

1...,,2,1 -= ik  і 1...,,2,1 -= jl  вже визначені. Для визначення значення ijz  порівнюємо

значення -
iR з -

jС :

1). Якщо -- > ij RC : привласнити ijz  значення -
iR , а решту елементів рядка i  встановити

в 0, тобто -= iij Rz , 0=ikz , для mnвjk -+= 1 . Відновити значення -
jС , ijjj zCC -= -- . Таким

чином, повинні бути визначені елементи рядка i , при виконанні умови (12). Перейти в
наступний рядок 1+= ii .
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2). Якщо -- > ji CR : привласнити ijz  значення -
jС , а решту елементів стовпця j

встановити в 0, тобто. -= jij Cz , nkzkj ...,,3,2,0 == . Відновити значення -
iR , ijii zRR -= -- .

Таким чином, повинні бути визначені елементи стовпця j , при виконанні
умови (13).

3). Якщо -- = ji CR : привласнити ijz  значення -
iR , а решту елементів рядка i  та стовпця

j  встановити в 0,  тобто -= iij Rz , 0=ikz , для mnвjk -+= 1  і 0=kjz  для nвik 1+= .
Умова (12) виконана для рядка i , і умова (13) виконана для стовпця j .

Перед переміщенням в наступний рядок (або стовпець) необхідно оновлювати -
iR  або

-
jС . Кожен крок визначає елементи в одному рядку (або стовпці). Алгоритм повторюється,

поки всі фіктивні елементи матриці )( mnnZ -´  не визначені.

Часова складність алгоритму побудови фіктивної матриці складає )( 2nO : У алгоритмі
побудови фіктивної матриці кожного разу ми порівнюємо -

iR  з -
jC  і визначаємо фіктивні

елементи в рядку (або стовпці), плюс первинне визначення -
iR  і -

jC . Всі фіктивні елементи в

матриці можуть бути встановлені в )( 2nO  час.
Виходячи з цього, маємо повний алгоритм розкладання матриці спостереження для

випадків mn ³ (рис.  4).  Повна тимчасова складність алгоритму розкладання матриці
спостереження для випадку mn ³  складає )( 3nEO ´ .

Розкладання отриманої фіктивної матриці nnW ´  здійснюється за допомогою алгоритму
розкладання матриці спостереження mnT ´ , при mn = . В результаті рішення ми отримуємо як
реальні сесії спостереження, так і фіктивні:

tnn PPPW +++=´ ...21 .

Нехай ¢
iP  позначає матрицю, що містить перші m  стовпців в iP  (тобто, інформацію

про m  реальних цілей, виключаючи mn -  фіктивні стовпці) ti ...,,2,1= . Видаляючи
фіктивні стовпці з iP , отримуємо:

¢++¢+¢=´ tmn PPPX ...21

3. Побудова та підтримка маршрутів передачі зібраної інформації
за сесіями спостереження

Для побудови і підтримки маршрутів передачі зібраної інформації необхідно
використовувати метод маршрутизації, який враховує особливості безпровідних сенсорних
мереж. В якості метрик вибору маршрутів необхідно використовувати метрики залишкової
сенсорної енергії сенсорів, відстані між ними, пропускної спроможності радіоканалів. Даний
метод маршрутизації буде запропоновано у наступній статі.

Проведено імітаційне моделювання сенсорної мережі із застосуванням і без
застосування даної методики. Проведена оцінка ефективності методики за двома
групами показників:

– Глобальний показник. Час життя сенсорної мережі – збільшився в середньому на 15 –
20 %;

– Локальні показники. L1 – алгоритмічна складність )( 3nEO ´ ; L2 – зв’язна складність
(кількість повідомлень необхідних для реалізації процедури збору та розсилки інформації) –

)2( dO , де d – діаметр мережі; L3 – складність зберігання (об’єм необхідної пам’яті) )( 2nO .
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Рис. 4. Схема повного алгоритму розкладання матриці спостереження для випадків mn ³
Отже, в статті запропонована методика моніторингу сенсорів за цілями в безпровідній

сенсорній мережі, яка забезпечує зменшення витрат енергії батарей сенсорних вузлів за
рахунок оптимізації часу спостереження сенсорів за цілями і може бути реалізована в
спеціальному програмному забезпеченні управління сенсорними мережами на
прикладному рівні.
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ШИРОКОСМУГОВА ПЕРЕДАЧА ІНФОРМАЦІЇ ЗА ДОПОМОГОЮ
ШУМОПОДІБНИХ СИГНАЛІВ

Розглядається система з кодовим поділом каналів (CDMA – Code Division Multiple Access), яка
використовує для передачі даних – складні шумоподібні сигнали. Надана класифікація та конкретні переваги і
недоліки шумоподібних сигналів як носіїв информації. Проводиться аналіз різновидів і параметрів
шумоподібних сигналів.

Історично першою системою зв’язку була радіотелефонна мережа з ручним
перемиканням каналів, що почала своє функціонування в 1946 р. в місті Сент-Луїс (США). З
перебігом часу удосконалювалася апаратура, спостерігалася тенденція до переходу на більш
високі робочі частоти і, як наслідок, з’явилася радіотелефонна мережа з функцією
автоматичного визначення незайнятого каналу – транкінгова мережа. Зі зростанням
популярності цього виду зв’язку з’явилася істотна проблема – обмеженість частотного
ресурсу. Ця проблема привела вчених та інженерів до ідеї розбиття зони обслуговування на
невеликі ділянки – соти. Кожна сота повинна була обслуговуватися прийомо-передавачем зі
своїм набором частот, неспів-падаючими з частотами передавачів всіх сусідніх сотів. Це
дозволило використовувати без обмежень однаковий набір частот в сотах, що неспівпадають
з частотами передатчиків всіх сусідніх сот. Та метод організації рухомого зв’язку був
реалізований на апаратному рівні тільки більш чим через тридцяти років.

Першою системою стільникового зв’язку (система першого покоління) була мережа на
основі стандарту NMT  (Nordic  Mobile  Telephone  –  аналоговий стандарт стільникового
зв’язку). Цей стандарт відноситься до FDMA-систем (Frequency Division Multiple Access –
множинний доступ з частотним розділенням каналів).

Розвиток цифрової обробки сигналу зумовив появу 1990 року другого покоління
систем стільникового зв’язку GSM (Global System for Mobile Сommunications – глобальна
система мобільного зв’язку). GSM будується на основі TDMA-мережі – Time Divisio Multiple
Access – протокол, в якому цифровий потік розбивається на пакети і кожен пакетпередається
з постійним періодом в певному часовому вікні. Основна перевага таких мереж – велика
перешкодостійкість в порівнянні з FDMA-сис-темами.  США в 1990 р.  також створили свій
стандарт D-AMPS (Digital Advanced Mobile Phone Service – цифровий стандарт стільникового
зв’язку з високою безпекою) [1].

З появою цифрових систем зв’язку почалась розробка принципово нового стандарту з
кодовим поділом каналів (CDMA – Code Division Multiple Access – множинний доступ з
кодовим розподілом каналів). Цей метод називається також ущільненням каналів за формою
або широкосмугова передача за допомогою шумоподобніх сигналів (ШПС), в ньому смуга
частот випромінюваного антеною сигналу значно вища за ту мінімальну смугу частот, яка
необхідна для класичних методів модуляції.

Наприклад,  сигнал з амплітудною модуляцією (АМ)  займає смугу в два рази більшу,
ніж смуга модулюючого сигналу;  смуга частот сигналу з однією бічною смугою (ОБП)
дорівнює смузі інформаційного сигналу. На перший погляд недоцільно проектувати систему,
де промодульований сигнал, займає смугу частот в 1000 разів більше, ніж початковий
модулюючий, але це має мету тому, що широкосмугові сигнали, утворені за допомогою
різних ШПС, можуть мати одну і ту ж середню частоту, тобто передаватися в одній і тій же
смузі; застосування ШПС вигідно тому, що висока стійкість до дії як широкосмугових, так і
вузькосмугових перешкод, а висока енергетична скритність систем з ШПС забезпечує важке
розкодування.

Для того, щоб пояснити суть переваг необхідно розглянути декілька принципових
моментів. Відомо, що сигнал – це напруга на деякій ділянці ланцюга, тому аналітично його
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можна записати таким чином: u = u(t), де t – час, u(t) – деяка певна функція.
Наприклад сигнал може описуватися не лише в тимчасовій області, але і в частотній – у

вигляді його спектра. Це, особливо важливо, якщо сигнал має складну форму.
Періодичні сигнали мають дискретний спектр, неперіодичні – суцільний. Скінченні в

часі сигнали мають нескінченний спектр. Періодичні нескінченні в часі сигнали мають
обмежений спектр. Наприклад, енергія сигналу на деякому відрізку часі [0;T] визначається за
формулами:

( )ò=
T

dttuE
0

2          або через спектр ( )ò=
в

н

f

f

dgE ww
p

2

2
1 ,

де fн і fв – відповідно нижня і верхня частоти спектру сигналу (обмежений спектр) [2].
Фізично енергія сигналу показує сумарну енергію, що виділилася на резисторі в 1 Ом,

після закінчення відрізку спостереження. Якщо сигнал спостерігається на всій тимчасовій
осі, то квадрат сигналу інтегрується за часом в межах від – ∞ до + ∞ нескінченність.

Енергія сигналу є визначальним параметром для його завадостійкості, тобто чим
більша ця величина, тим при менших відношеннях сигнал/завада можливий прийнятний по
кількості помилок прийом. Тобто, завадостійкий прийом можливий за умови забезпечення
необхідної енергії корисного сигналу в оптимальному приймачі, а її величина, у свою чергу,
зростає при:

– збільшенні часу спостереження (обробки) сигналу u(t) що призводить до зменшення
результуючої швидкості передачі даних і тому він мало підходить для систем рухомого
зв’язку – він прийнятний для приймально-передавальних систем, де швидкість передачі не є
вирі-шальним чинником;

– збільшенні амплітуди сигналу – це збільшує потужність передавачів, що не підходить
для стільникового зв’язку, оскільки в цьому випадку джерела живлення абонентської станції
(трубки) в режимі розмови розряджатимуться миттєво;

– розширенні спектра сигналу – тобто застосовуються сигнали з широкими смугами
займаних частот, що набагато перевищують смугу інформаційного сигналу. Такими
властивостями володіють ШПС. Цим пояснюється висока перешкодостійкість і скритність
систем зв’язку стандарту CDMA в порівнянні з іншими стандартами (FDMA/TDMA,
FDMA, TDMA).

Енергія сигналу в CDMA-приймачі досягається до необхідного рівня не за рахунок
збільшення потужностей передавачів базових станцій і трубок, а за рахунок підсумовування
в узгодженому з ШПС фільтрі гігантської кількості малопотужних спектральних
компонентів сигналу, що приймаються. Тобто, при тих же якісних показниках стандарту
GSM і CDMA потужність передавача останнього у багато разів менше першого і, як
наслідок,  щільність потоку потужності ШПС в просторі в другому випадку також менше,  а
це призводить до того, що такий сигнал не лише складно розкодувати, але і просто виявити.

Потужність сигналу – це його енергія що припадає на одиницю часу (1 с). Визначається
ця величина за формулою:

T
EP = ,

де T – тривалість відрізку спостереження сигналу.
Усереднена по смузі частот спектральна щільність сигналу:

F
Pv
D

= ,

де ΔF=fв – fн – ширина смуги частот займаної сигналом.
Спектральна щільність показує середню потужність компонент спектра сигналу в

елементарній смузі частот рівною 1 Гц. При використанні ШПС очевидно, що величина v
дуже мала [3].

Авто- і взаємокореляційні функції сигналів. Аналітичні описи сигналів і їх спектрів є
найважливішими і вичерпними характеристиками, та в системах передачі інформації
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необхідно мати інші, зручніші їх характеристики, а саме: автокореляційну функцію (АКФ) і
взаємокореляційну функцію (ВКФ). Саме вони визначають найважливішу особливість
систем зв’язку стандарту CDMA – можливість одночасної роботи без завад всіх абонентів
СОТИ в одній смузі частот.

Взаємокореляційна функція – функція часу, що дозволяє судити про ступінь подібності
двох сигналів і що має розмірність енергії або потужності. ВКФ визначається за формулою:

( ) ( ) ( )ò
+¥

×-××=
0

2112 dttutur tt ,

де u1(t), u2(t) – якісь сигнали;
τ – часовий зсув між сигналами;
r12(τ) – ВКФ двох процесів u1(t) і u2(t).

Якщо u1(t)  =  u2(t),  то вираження для r12(τ) перетворюється на вираження для АКФ
сигналу u(t) = u1(t) = u2(t):

( ) ( ) ( )ò
+¥

×-××=
0

dttutur tt

АКФ дозволяє судити про ступінь зв’язку (кореляції) сигналу з його зсувом в часі. При
тимчасовому зсуві рівному нулю АКФ дає енергію сигналу E [3].

Наприклад, якщо цифровий потік передавати ставлячи у відповідність бітам інформації
який-небудь шумовий процес, то його (потік), по-перше, можна буде легко відновлювати на
приймальній стороні і працювати при цьому „під шумом” через велику енергію сигналу, а
по-друге,  якщо привласнити кожному абонентові в межах соти свій власний вид шумового
сигналу, то приймач-корелятор на базовій станції легко розрізнятиме абонентів, не
дивлячись на роботу в одній смузі частот.

Це справедливо виходячи з того, що ВКФ двох різних випадкових процесів близька до
нуля при будь-яких часових зсувах, натомість якщо приймач налаштований на прийом
деякого сигналу s1(t),  то на виході він видаватиме яскраво виражений пік тільки в одному
випадку – в раз і приходу такого самого сигналу.

Отже, скритність системи визначається тим, що носій інформації по суті шум, і в ефірі
його, вельми, важко відрізнити від сторонніх шумів; конфіденційність системи полягає в
необхідності знання в разі несанкціонованого перехоплення точної копії ШПС,
використовуваної на передаючій стороні, а для ефективної роботи системи зв’язку необхідно
створити систему різних ШПС, які легко формувалися б на приймальній стороні.

Різновиди ШПС та їх параметри.   ШПС можуть формуватися як в цифрових,  так і в
аналогових пристроях. За видами їх розрізняють:

1. частотно-модульовані (ЧМ) сигнали;
2. багаточастотні сигнали;
3. фазоманіпульовані (ФМ) сигнали;
4. дискретні частотні сигнали;
5. дискретні складові частотні сигнали.
Для техніки цифрової передачі кращим чином підходять ФМ сигнали, оскільки вони

найпростіше формуються. ФМ сигналом є послідовність радіоімпульсів, початкові фази яких
міняються по певному закону. Закон зміни фаз представляється імпульсною послідовністю з
середнім значенням рівним нулю і амплітудою ±1 [4].

АКФ ідеальна – взаємна енергія сигналу і його зрушеної копії не перевищує 1 Дж, тоді
як енергія сигналу дорівнює 13 Дж. Це означає, що сигнал на виході кореляційного приймача
буде більший по амплітуді, чим сигнал на його вході в 13 разів.

Цей ефект називається посиленням обробки. Зазначимо, що енергія сигналу не
змінюється – вона накопичується і після закінчення дії сигналу спостерігається сплеск
сигналу тривалістю всього 1 с. Частина часу кореляції корисного сигналу визначає ще одне,
в деяких випадках найважливішу, властивість ШПС – інваріантність до явища
багатопроменевості в каналі зв’язку.



59

Багатопроменевість виникає тоді, коли в точку прийому приходить не лише один,
прямій, промінь, а ще декілька відбитих від різних предметів і підстилаючої поверхні Землі,
що приводить до сильних коливань амплітуди приймаємого сигналу, і, як правило, повністю
порушує роботу системи [5].

Коливання рівня потужності сигналу при цьому можуть досягати 30…40 дБ і жодна
навіть найдосконаліша система автоматичного регулювання підсилення, не зможе цілком
нівелювати настільки негативний ефект. Багатопроменевість – недолік рухливих систем
зв’язку, відпало б багато проблем, коли б не наявність настільки серйозного обмеження.

Рис. 1.1. ФМ ШПС довжиною N=13

Рис. 1.2. Автокореляційна функція ШПС, тобто сигнал на виході кореляційного приймача

ШПС надає можливість виключити проблему цю проблему.  Оскільки на вхід
корелятора поступає основний і декілька затриманих в часі ідентичних сигналів, а на його
виході утворюється декілька піків потужності – поодинці від кожного сигналу і в принципі
вже на цьому етапі вплив відбитих сигналів можна виключити, замкнувши канал прийому на
деякий час після того, як на вихід пройшов перший імпульс [6].

Проте є одна умова: затримка відбитих сигналів має бути більшою, ніж час кореляції.
Розробники стандарту CDMA ввели в приймач ШПС роздільну обробку декількох

променів. В цьому випадку в кожному каналі прийому на базовій станції використовується 4
паралельно працючих корелятора, а на рухомій – 3 корелятори. Це дозволяє понизити
вимоги до рівня сигналу в точці прийому, крім того з’являється можливість здійснювати
м’який режим „естафетної передачі” при переході з соти в соту.

В даний час найбільш важко вирішуване завдання, з яким стикаються розробники
систем рухомого зв’язку, це задача створення великих систем ШПС (декілька мільйонів і
більше) при базі рівної декілька тисяч, десятків тисяч з АКФ, подібною АКФ сигналу в
прикладі і ВКФ, що наближається до нуля.

Тобто, стандарт CDMA2000 далекий від досконалості в цьому плані.
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Смуга частот ФМ сигналу визначається за формулою:

0t
EF =

де τ0 – тривалість елементарного тимчасового інтервалу ШПС;
Е – енергія сигналу.

Наприклад, τ0 =1 с, а Т=13 с – це означає, що база цього сигналу B = FT = 13 і дорівнює
кількості елементарних складових ШПС. Це відноситься до всіх видів ШПС тому, що це
спрощується розрахунок бази сигналу.

Переваги та недоліки ШПС як переносників інформації.
Переваги:
– можливість прийому і обробки ШПС при відношеннях сигнал/перешкода багато

менших одиниці;
– висока завадостійкість як по відношенню до широкосмугових, так і до

вузькосмугових перешкод;
– інваріантність до явища багатопроменевості в каналі зв’язку;
– одночасна робота всіх абонентів в загальній спільній смузі частот;
– висока достовірність приймаємої інформації;
– висока енергетична і структурна скритність сигналу;
хороша електромагнітна сумісність (ЕМС) з іншими радіоелектронними засобами.
Недоліки:
– складність створення великих систем ШПС, що володіють мінімальними взаємокоре-

ляційними функціями;
– застосування складних і дорогих пристроїв обробки, зокрема, узгоджених з ШПС

фільтрів.
Слід зазначити, що недоліки ШПС відносяться швидше до технічної реалізації систем

зв’язку як таких, які з поліпшенням елементної бази (застосування СБІС, пристроїв на ПАВ)
не настільки суттєві істотні. У свою чергу, переваги ШПС – це невід’ємні їх властивості,
закладені в самій природі даного класу сигналів [7].

Отже, основні типи які використовуються на практиці ШПС (послідовності
максимальної довжини і ін.) формуються за допомогою лінійних тригерных схем, а смугу
частот ШПС визначає тривалість елементарної її складової. База ШПС дорівнює кількості
елементарних тимчасових інтервалів, що вміщюються в періоді повторення ШПС.

Системи з використанням ШПС являються ефективними для широкого використання в
корпоративних мережах зв’язку.
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МЕТОД МНОЖЕННЯ БАГАТОРОЗРЯДНИХ ЧИСЕЛ АСИМЕТРИЧНИХ
КРИПТОАЛГОРИТМІВ, ЗАСНОВАНИЙ НА ЗАСТОСУВАННІ ПРИСКОРЕНОЇ

ДИСКРЕТНОЇ ЗГОРТКИ З ШВИДКИМ ПЕРЕТВОРЕННЯМ ХААРА

Для підвищення швидкодії асиметричних криптографічних алгоритмів розроблено метод множення
багаторозрядних чисел, які використовуються при криптоперетвореннях. Метод базується на застосуванні
дискретної згортки і швидкого перетворення Хаара. В порівнянні з відомими розроблений метод дозволяє
суттєво зменшити час реалізації операцій множення багаторозрядних чисел і, відповідно, підвищити
швидкодію асиметричних криптоалгоритмів.

У більшості асиметричних криптографічних алгоритмів (АКА) шифрування і
дешифрування зводиться до багаторазового виконання операції модулярного множення. З
метою забезпечення практичної криптостійкості АКА, довжини m -розрядних чисел-
співмножників вибираються рівними декільком тисячам біт, що вимагає істотних часових
витрат на криптоперетворення і обумовлює низьку швидкодію АКА [1].

Одним з основних рішень проблеми підвищення швидкодії АКА є застосування
спеціальних методів множення багаторозрядних чисел. На сьогоднішній день розроблена
досить велика кількість таких методів, кожен з яких має свою область ефективного
застосування в залежності від області значень m , моделі обчислень, програмної чи апаратної
реалізації. Усі ці методи є рекурсивними і засновані на зведенні множення m -розрядних
чисел до послідовності множень чисел з меншою кількістю розрядів. При їх практичній
реалізації на ЕОМ m -розрядні двійкові числа, що перемножуються, наприклад x  і y ,
представляються як масиви l -бітних слів ( )Nxxxx ,,,, 321 K  та ( )Nyyyy ,,,, 321 K , де N  –
кількість l -бітних блоків у числах. Довжина блоку дорівнює розрядності процесора
використовуваної ЕОМ [2].

Асимптотично найшвидшим з відомих методів є метод Шенхаге-Штрассена. Він
яляється „згортковим”, тобто заснований на дискретній згортці, і має складність

)log( NNOA . Застосування згортки в цьому методі можливе тому, що добуток
багаторозрядних чисел (без врахування переносів) являє собою дискретну циклічну згортку
двох співмножників [3].

Оскільки дискретна згортка дає основний внесок в оцінку складності методу,  то для
ефективного її обчислення використовується теорема про дискретну згортку двох функцій і
алгоритм швидкого перетворення Фур’є. Однак використання для обчислення добутків
багаторозрядних чисел алгоритму швидкого перетворення Фур’є пов’язане з деякими
обчислювальними труднощами, оскільки цей алгоритм розроблений для поля комплексних
чисел, а перемножуються цілі багаторозрядні числа. До таких труднощів варто віднести
витрати машинного часу на обчислення тригонометричних функцій,  а також боротьбу з
помилками заокруглення при обчисленні тригонометричних функцій виду Ni

N eW p-= 2  [4].
В зв’язку з цим, в даній роботі пропонується і обгрунтовується ефективність нового

методу множення багаторозрядних чисел АКА, заснованого на застосуванні розробленого в
[5] спеціального алгоритму прискореного обчислення дискретної згортки. Вказаний
алгоритм виключає перехід в поле комплексних чисел. Він базується на приведенні
циркулянтної матриці до блочно-діагонального вигляду за допомогою перетворення Хаара і
зведенні обчислення циклічної згортки до визначення ряду знакових згорток коефіцієнтів
розкладення просторів вихідних даних за системою Хаара. При обчисленні коефіцієнтів
Хаара використовується алгоритм швидкого перетворення Хаара.

Позначимо циклічну згортку ( )yxrxy o  двох векторів x  і y  довжини nN 2= :

( ) å
-

=
Å -==

1

0
,1,0,

N

m
mkmxy Nkyxkr

N
                                           (1)
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де
N
Å  – додавання за модулем N , а також їх лінійну згортку ( )yxS xy à :

( ) å
--

=
+=

1

0
.

kN

m
kmmxy yxkS                                                         (2)

Оскільки згортки (1) і (2) можна легко виразити одну через іншу за допомогою
співвідношень:

( ) ( ) ( ),1--+= mNSmSmr xyxyxy                                                  (3)

( ) ( ) ,1,0, -== NmmrmS yxxy ))                                                 (4)

де 12,0
,0

,
,

,0
,

-=
î
í
ì

³
<

=
î
í
ì

³
<

= Nr
Nr
Nry

y
Nr
Nrx

x r
r

r
r

)) , то алгоритми, отримані для

циклічної згортки, легко перетворюються в алгоритми лінійної згортки і навпаки.
Визначимо знакову згортку ( )yxPxy Ñ  векторів x  і y  довжини nN 2=  в такий спосіб:

( ) å
-

=
Å=

1

0

N

m
mkkxy

N
yxkP Sign ,úû

ù
êë
é -÷

ø
öç

è
æ Å mkm

N
                                       (5)

де Sign ( )
î
í
ì

<-
³

=
.0,1
,0,1

x
x

x

Запишемо циклічну згортку (1) в матричній формі:

,yxr cxy =                                                                  (6)
де cx  – циркулянтна матриця; представимо її у вигляді:

å
-

=
=

1

0
,

N

m

m
mc Dxx                                                              (7)

де D  – матриця циклічного зсуву на одну позицію.
Характеристичний поліном ( )ld  матриці D , рівний ( )1-lN , при NN 2=  розкладається

над Â  на множники:
( ) ( )( )( ) ( ),1,...,111 22 +l+l+l-l=l Nd                                           (8)

внаслідок чого справедливе твердження про те, що матриця D  приводиться над Â .
Для розуміння сутності наступних міркувань, наведемо доведену в [3] теорему про

приведення циркулянтної матриці до блочно-діагонального вигляду за допомогою
перетворення Хаара.

Теорема. Матриця циклічного зсуву на один розряд перетворенням Хаара приводиться
до блочно-діагонального вигляду, тобто:

{ },2...42100
1

NSSSSSSdiagAHDH -==-                                          (9)

де iS  – матриця,   розмірністю ,22 ii ´  з елементами [ ]
ï
î

ï
í

ì

==-=-

+=

=
,0

;1,0,12,1

,1,1

0Skl

kl

S i
lki

H  – матриця перетворення Хаара.
З (9) випливає, що:

.1 AHHD -=                                                                (10)
Підставимо (10) в (7):

( ) .
`1

0

1

0

11å å
-

=
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m
m

m
mc HAHxAHHxx                                       (11)
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Помноживши (11) зліва на H  і справа на 1-H , одержимо:

.
1

0

1 å
-

=

- =
N

m

m
mc AxHHx                                                          (12)

Таким чином, з (12) випливає, що перетворення Хаара приводить циркулянтну
матрицю до блочно-діагонального вигляду, що і потрібно було довести.

Співвідношення (12) також може бути записане в такий спосіб:

,
4

0

12

0
20

1 Õ å
=

-

=
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- ´=
N

i k

k
ikc

i

i shhHHx                                                (13)

де ih  – коефіцієнти розкладання вектора x  по функціям Хаара;  знак ( )´  означає прямий
добуток матриць.

Представимо скінченні часові ряди 10 ...,, -Nxx  та 10 ...,, -Nyy  векторами-стовпцями:
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Використовуючи співвідношення (6) і (13) представимо згортку (1) в операторному
вигляді. Для цього визначимо матриці KMVL ,,,  і G , які перетворюють вектор довжиною
N  в вектори довжиною 2N . Так, для вектора x :
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Відмітимо, що:

.,,
,,,

VyLyGyVyLyKyVyLyMy
VxLxGxVxLxKxVxLxMx
×=-=+=
×=-=+=

                                     (16)

Справедливі співвідношення:
( ) ( )
( ) ( ) .

,

yVLxVLVrLr

yVLxVLVrLr

xyxy

xyxy

-Ñ-=-

++=+ o
                                       (17)
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Із співвідношень (17) випливає, що для обчислення циклічної згортки xyr  векторів
довжиною N  необхідне визначення циклічної і знакової згортки векторів довжиною .2N

Розглянемо допоміжні згортки a  і b  вигляду:

( ) ( )
( ) ( ) .

,
yVLxLVKyGxb

yVLxVLMyMxa
-Ñ=Ñ=
++== oo

                                         (18)

Тоді:
.2,2 baVrbaLr xyxy -=+=                                                (19)

Тобто, необхідна згортка xyr  (без множника 2) обчислюється за допомогою лінійної
комбінації двох допоміжних згорток: a  і b .

Згідно [5] точна обчислювальна складність розглянутого алгоритму згортки дорівнює
( ) 213 +n  операцій множення.

Розглянутий алгоритм прискореного обчислення дискретної згортки лежить в основі
нового методу множення багаторозрядних чисел АКА. Приведемо короткий покроковий
опис його алгоритму.

Крок 1. Обчислити згортку з використанням алгоритму (17 – 19).
Крок 2. Обчислити добуток багаторозрядних чисел x  і y  виконуючи зсуви і додавання

l -розрядних чисел.
Зауважимо, що на другому кроці алгоритму методу виконуються лише „малопотужні”

операції зсуву і додавання.
Таким чином, асимптотична складність нового методу множення багаторозрядних

чисел АКА складає ( )n
AO 3  операцій множення l -розрядних чисел, а його точна

обчислювальна складність дорівнює:
( ) 213 +=´ n

нQ .                                                       (20)
Порівняємо складність розробленого методу множення зі складністю методу,

запропонованого в [6], котрий при довжинах чисел-співмножників від 1024 до 8192 біт,
тобто 81921024 << m , являється на сьогоднішній день найбільш ефективним.

Складність методу, запропонованого в [6], по кількості операцій множення дорівнює:
132 -´ ×= nQ .                                                           (21)

Результати порівняння методів наведені в табл. 1, яка містить кількість „малих”
множень, необхідних для обчислення добутку багаторозрядних чисел кожним з них.

Таблиця 1
Складність методів множення багаторозрядних чисел АКА

n nN 2= m  (біт) ´Q ´
нQ Економія множень

10 1 024 8 192 39 366 112 157 –72 791
9 512 4 096 13 122 9 842 3 280
8 256 2 048 4 374 3 281 1 093
7 128 1 024 1 458 1 094 364

Аналіз таблиці показує, що в актуальному сьогодні і на передбачувану перспективу
діапазоні довжин чисел-співмножників ( 09640241 £< m ) для обчислення їх добутку
розробленому методу необхідна менша кількість множень,  ніж методу,
запропонованомув [6].

Оцінимо ефективність розробленого методу скориставшись показником
ефективності – коефіцієнтом ефективності h :

%.100×
-

= ´

´´

Q
QQ

h н                                                  (22)
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На рис. 1 зображений графік залежності коефіцієнту ефективності розробленого
методу множення, вираженого у відсотках, від довжин чисел-співмножників.

Рис. 1. Ефективність розробленого методу множення багаторозрядних чисел

Аналіз графіку показує, що при 09640241 £< m  кількість „малих” множень,
необхідних для обчислення добутку багаторозрядних чисел, зменшується в середньому
на 14,5 %.

Висновки
Таким чином, в роботі пропонується новий метод множення багаторозрядних чисел

асиметричних криптоалгоритмів. Його наукова новизна полягає в подальшому розвитку
методів множення багаторозрядних чисел при криптоперетвореннях в асиметричних
криптоалгоритмах, заснованих на застосуванні дискретної згортки і швидких дискретних
ортогональних перетворень, за рахунок використання прискореного обчислення операцій
дискретної згортки, заснованої на швидкому перетворенні Хаара.

Сутність методу полягає в тому,  що в ньому використовується спеціальний алгоритм
прискореного обчислення дискретної згортки, який базується на приведенні циркулянтної
матриці до блочно-діагонального вигляду за допомогою перетворення Хаара і зведенні
обчислення циклічної згортки до визначення ряду знакових згорток коефіцієнтів
розкладення просторів вихідних даних за системою Хаара. Це дозволяє зменшити кількість
операцій множення в згортці (в середньому на 14,5 % в порівнянні з відомими методами),
зменшити час реалізації операцій множення багаторозрядних чисел при асиметричних
криптоперетвореннях і, в результаті, підвищити швидкодію асиметричних криптоалгоритмів.
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УДК 681.324                                                                   д.т.н. Креденцер Б.П. (ВІТІ НТУУ „КПІ”)
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                  к.т.н. Могилевич Д.І. (ВІТІ НТУУ „КПІ”)

МОДЕЛЬ ПРОГРАМНО-ТЕХНІЧНОГО КОМПЛЕКСУ АСУ ЯК СИСТЕМИ
МАСОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ З ВІДНОСНИМ ПРІОРИТЕТОМ

Побудовано аналітичну модель програмно-технічного комплексу (ПТК) АСУ, функціонування якого
описується системою масового обслуговування з відносними пріоритетами. В основу моделі покладено
процедуру асимптотичного укрупнення станів. Отримано розрахункові співвідношення оцінки
 продуктивності ПТК.

В даній статті розглянуто ПТК АСУ, що обслуговує вимоги з відносними пріоритетами
[1].  Сформулюємо постановку задачі.  Нехай є ПТК АСУ,  який можна подати у вигляді
однорідної однолінійної системи масового обслуговування (СМО) з відносними
пріоритетами. На вхід системи надходить N  типів вимог, причому вимоги з меншим
номером мають більш високий пріоритет. Будемо вважати, що часи надходження і часи
обслуговування вимог k -го пріоритету розподілені за експоненціальним законом з
параметрами kλ  і kμ , при цьому переривання процесу обслуговування вимог не
відбувається. Система має обмежений, розділений на зони буфер. Зона для збереження вимог

k -го пріоритету має розмір kБ , а загальна ємність буферу дорівнює å
=

=
N

k
k

1
ББ .

Ціллю даної статті є розробка аналітичної моделі, що дозволяє оцінити можливості
ПТК з обробки вхідних потоків інформації при прийнятому способі організації
обчислювального процесу. В якості основного показника розглядається середнє число
обслугованих вимог k -го пріоритету за час t  – )(tLk , який характеризує
продуктивність ПТК.

Функціонування даної системи масового обслуговування описується напівмарківським
процесом (НМП) ( )tξ  з множиною станів ( )ie=ε . Кожен стан ie  можна подати ( )1+N  –
мірним вектором ( )Ni ke α,...,α,α, 21= , де k  – номер типу вимоги, що знаходиться на

обслуговуванні Nk ,1= ; jα  – число вимог j  –  го типу,  що знаходяться в черзі на

обслуговування ( jj Б,1α = ); i – номер стану.
Отримання точних оцінок для шуканого показника спряжено з великими

обчислювальними труднощами із-за великої розмірності простору станів вихідного
випадкового процесу ( )tξ . Для подолання цих труднощів використаємо процедуру
укрупнення станів НМП, що дозволяє отримати асимптотичну оцінку з достатньою для
інженерної практики точністю [2].

Проведемо укрупнення НМП ( )tξ . Для цього фазовий простір ε  розіб’ємо таким чином,
щоб підмножині εε Îk  відповідали стани процесу ( )tξ , в яких відбувається обслуговування
вимог k -го пріоритету. Розбиття множини ε  на підмножини kε  дозволяє подати матрицю

( )ε,; Î= jipP ij  перехідних ймовірностей вкладеного марківського ланцюга ξ  НМП ( )tξ  у

вигляді різниці ідеальної матриці ( )( )k
ijpP =0  і матриці обурень ( )ijвВ = : ВPP -= 0 .  В

кожній підмножині kε  єдиним чином визначено стаціонарне розподілення

( k
k

i i ε;ρ )( Î ) Nk ,1, = . Середні часи iτ  перебування „ідеального” процесу ( )t0ξ  в станах kie εÎ
кінцеві. Як відомо [2], елементи матриці інтенсивності переходу ( )klaA =  збільшеного

марківського процесу )(ξ t  визначаються із співвідношення:

kklkl ma /β= ,                                                                       (1)
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де åå=
ÎÎ kk j
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m τρ )(å
Î

=
e

.                                                                   (3)

Однак, безпосередньо використати співвідношення (1) – (3) неможливо. Це обумовлено
тією обставиною, що підмножини εε Îk , Nk ,1= ,  отримані в результаті першого розбиття,
мають більшу розмірність. У зв’язку з цим, необхідно вдруге провести розбиття кожної
підмножини kε , на підмножини kε ( j ), Nk ,1= ; kj ,1= ,  що включають в себе стани

( )N
j

i ke α,...,α,α, 21
)( = .

Тепер розглянемо процедуру укрупнення. Перший крок – побудова збільшеного
марківського процесу ( )t*ξ ,  станами якого kE ( j ) є підмножини станів kε ( j ), Nk ,1= ;

kj ,1=  вихідного випадкового процесу ( )tξ . У відповідності до загальної методики
укрупнення  отримуємо вирази для визначення елементів матриці обурення *A  збільшеного
марківського процесу ( )t*ξ  (формули (1) – (3)). Укрупнення процесу ( )tξ  до ( )t*ξ ,
визначеного на підмножинах kε , Nk ,1= ,  є недостатнім,  так як у відповідності до

поставленої задачі необхідно мати випадковий процес )(ξ t , кожен стан якого відповідав би
обслуговуванню вимог k -го типу. Отже, на другому кроці укрупнення необхідно побудувати
збільшений марківський процес )(ξ t , станами якого kE , Nk ,1=  є підмножини станів kε
процесу ( )t*ξ . Використовуючи результати першого кроку укрупнення і загальну методику,
отримаємо вирази для визначення елементів матриці 0P  переходів „ідеального” марківського
процесу ( )t*

оξ  і матриці В  його обурень. Вирази для визначення елементів матриці 0P :
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Елементи матриці обурень В  визначаються із співвідношень:
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Вектор стаціонарних ймовірностей )(ρ k
l для підмножини kε , Nk ,1=  визначається:
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За формулою (2) з урахуванням виразів (5) і (6) визначимо величини klβ  для

збільшеного процесу )(ξ t :
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Використовуючи формули (3) і (6), отримаємо вирази для середнього часу

km перебування процесу ( )t*ξ  в підмножині kε , Nk ,1= :
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На основі формули (1) запишемо вирази для визначення елементів матриці ( )klaA =

інтенсивностей переходу збільшеного процесу )(ξ t :
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Отриманий в результаті укрупнення станів вихідного процесу ( )tξ  марківський процес
)(ξ t  описує функціонування системи масового обслуговування з відносними пріоритетами.

Використаємо побудовану аналітичну модель для визначення середнього числа
обслуговуваних вимог k -го типу за час t . Для цього потрібно розрахувати середнє число
вимог k -го типу,  що обслуговуються системою за одне потрапляння випадкового процесу

)(ξ t  в стан kE :

kkkk aD ,/μ=                                                                 (10)
В процесі функціонування ОК буде неодноразово повертатися до обслуговування вимог

k -го пріоритету на протязі часу t . Знаючи середнє число потраплянь випадкового процесу
)(ξ t  в стан kE  за час t  [2] і середнє число обслугованих вимог за одне потрапляння , можна

визначити шуканий показник kL ( t ) у вигляді:
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Величини lra ,  , rra ,  , kD  визначаються за допомогою виразів (9) і (10).
Таким чином,  в роботі побудовано аналітичну модель функціонування ПТК АСУ з

відносними пріоритетами, яка дозволяє, з достатньою для інженерної практики точністю,
оцінювати його пропускну спроможність.
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   Кривошеєв В.В. (ВІТІ НТУУ „КПІ”)

ДЗЕРКАЛЬНА АНТЕНА З ЛОГОПЕРІОДИЧНИМ ОПРОМІНЮВАЧЕМ

У статті розглянутий ряд питань з компонування дзеркальної антени з логоперіодичним
опромінювачем, яка призначена для роботи в діапазоні дециметрових хвиль (ДЦХ) з коефіцієнтом перекриття
рівним 3. Проведені теоретичні й експериментальні дослідження електричних характеристик вібраторних
логоперіодичних антен (ЛПА) дозволили сформулювати ряд рекомендацій з розробки широкосмугових
дзеркальних антен.

Дзеркальні антени різного типу по праву займають одне з лідируючих місць в сфері
антенної техніки [1]. Розвиток дзеркальних антен припускає не тільки пошук нових
технічних рішень, наприклад, дзеркальна антена з ненаправленим випромінюванням в
азимутальній площині, але й удосконалювання електричних характеристик існуючих типів.
Одним з таких напрямків є розробка широкосмугових дзеркальних антен. Особливо гостро
ця проблема проявляється в області ДЦХ, де потрібен достатній коефіцієнт посилення від
антени й де, по зрозумілих причинах, неможливо застосовувати технічні наробітки діапазону
сантиметрових хвиль.

Одним з можливих технічних рішень даної проблеми є використання, як первинного
джерела електромагнітного поля (опромінювача) дзеркальної антени, логоперіодичного
випромінювача, який є типовим представником частотно-незалежних антен. Однак з огляду
на принцип роботи дзеркальної й логоперіодичної антени, зовнішні характеристики
останньої явно видно, що таке технічне рішення не можна віднести до розряду простих.
Розглянемо це більш докладно.

При використанні в дзеркальній параболічній антені логоперіодичного опромінювача
вібраторного типу необхідно враховувати деякі особливості компонування й аналізу
електричних характеристик антен подібного типу.

Перша особливість пов’язана із принципом роботи самої ЛПА, а саме: нестабільність
фазового центра. Розглянемо цю особливість більш детально з погляду використання ЛПА в
якості опромінювача дзеркальної антени. Відсутність стабільного по положенню фазового
центра в первинному джерелі електромагнітного поля приводить до істотної зміни, причому
в гіршу сторону, зовнішніх електричних характеристик параболічної антени. Це пов’язане з
дефокусуванням опромінювача, що, у свою чергу, приводить до появи фазових помилок у
розподілі поля на розкриві параболоїда.

Нестабільність фазового центра опромінювача у вигляді ЛПА можна трактувати як
його зсув уздовж фокальної осі щодо фокуса параболічного дзеркала, тобто дефокусування
опромінювача. Межі дефокусування опромінювача визначаються припустимими втратами в
коефіцієнті спрямованої дії. При зменшенні коефіцієнта спрямованої дії (КСД) на 6 % щодо
максимального, зсув (дефокусування) визначається з умови

( )o
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y-

l
£D

cos14
,                                                              (1)

де λ – довжина хвилі;
2Ψo – кут розкриву дзеркала;
Δf – величина зміщення фазового центра.

Що відповідає максимальній фазовій помилці ( maxФ ), яка дорівнює π/2 [2]. На рис. 1.
показана схема однодзеркальной параболічної антени з траєкторіями розповсюдження
електромагнітного поля при зміщенні опромінювача, яка наглядно демонструє, що в
загальному випадку maxФ , яка визначається різницею ходу променів, при дефокусуванні
дорівнює
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де
l
p

=
2k  – хвильове число;

oy2  – кут розкриву параболічного дзеркала.

Рис. 1. До визначення необхідної точності встановлення фазового центра

У такий спосіб дефокусування опромінювача приводить до фазових спотворень
розподілу поля на розкриві. Вплив яких, на електричні характеристики антени в цілому,
визначаються законом їхнього розподілу на розкриві. Для нашого випадку цей закон носить
квадратичний характер [3]. Фазові перекручування виникають як при зсуві опромінювача в
напрямку дзеркала, так і від дзеркала. В обох випадках діаграма направленості(ДН)
розширюється,  але у випадку зсуву опромінювача від дзеркала розширення ДН менше.  Це
пояснюється тим, що при віддаленні опромінювача від дзеркала розподіл амплітуди поля на
розкриві стає більш рівномірним, однак при цьому зростає рівень бічних пелюстків
параболічної антени.

Характеристика направленості (ХН) випромінюючого розкриву із квадратичною
фазовою помилкою розподілу поля має свої особливості, а саме:

1) основний пелюсток ХН розширюється;
2) нулі ДН зникають (запливають), і основний пелюсток зливається з бічним;
3) при великих величинах фазової помилки основний пелюсток ХН має провал

(розвалюється), що особливо характерно для випадку рівномірного розподілу амплітуди поля
на розкриві;

4) при всіх змінах ХН залишається симетричною щодо нормалі до розкриву.
Вплив квадратичної фазової помилки на ХН будь-якого розкриву особливо яскраво

проявляється при рівномірному розподілі амплітуди поля на розкриві. При нерівномірному
розподілі (косинусоїдальному) амплітуди поля на розкриві вплив квадратичної фазової
помилки на ДН розкриву істотно зменшується [4].

З вище викладеного наочно слідує, що при використанні ЛПА в якості опромінювача
дзеркальної антени доцільно використовувати дрібні дзеркала, що допускають більше
значення дефокусування опромінювача.

Друга особливість дзеркальної антени з логоперіодичним опромінювачем пов’язана з
характеристикою направленності ЛПА, що істотно відрізняється по ширині у двох
ортогональних площинах, що суперечить вимогам, які висуваються до опромінювачів. Для
вирішення зазначеної проблеми можна поступити двояко, а саме: перейти на просторову
структуру ЛПА  або використати,  як основне дзеркало,  вирізку з параболоїда прямокутної
форми (рис. 2). З метою поліпшення електричних характеристик дзеркальної антени з
опромінювачем у вигляді ЛПА, зменшення матеріальних витрат на її виготовлення доцільно
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використовувати обидва підходи, тобто як основне дзеркало – усічений параболоїд, у якості
опромінювача – просторову ЛПА.

Рис. 2. Геометрія симетричного усіченого параболоїда

При використанні логоперіодичного опромінювача параметри усіченого параболоїда
доцільно вибирати з наступних рекомендацій. Розміри дзеркала визначаються із заданого
значення G – коефіцієнта підсилення відповідно до виразу:

g
l

p= 24 SG  ,                                                                    (3)

де S – площа розкриву;
γ ≈ 0.5 – коефіцієнт використання розкриву.

У площині вектора Ē кут розкриву усіченого параболоїда вибирається оптимальним [5].
За звичай, вважають, що величина кута 2Ψ01 (рис. 2) повинна лежати в межах 130 … 140о. Це
дає можливість визначити фокусну відстань зі співвідношення

22
0101 y

= tg
f

R
 ,                                                                  (4)

де R01 – ширина розкриву усіченого параболоїда в площині вектора Ē;
2Ψ01 – кут розкриву параболічного дзеркала в площині вектора Ē;
f – фокусна відстань.

А потім розрахувати величину кута розкриву у взаємно перпендикулярній площині

f
Rarctg
2

2 02
02 =y  ,                                                               (5)

де R02 – ширина розкриву усіченого параболоїда в площині вектора H ;
2Ψ02 – кут розкриву параболічного дзеркала в площині вектора H .

Позначення:
F – фокус параболічного дзеркала;
F – фокусна відстань;
Ψ01, Ψ02 – кути раскриву
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Для розрахунку ХН усіченого параболоїда можна скористатися методикою, яка
викладена в [5]. На першому етапі розрахунку визначається розподіл поля на розкриві
усіченого параболоїда за формулою

( ) ( )yy+
= FRF

2
cos1'  ,                                                          (6)

де F(Ψ) – нормована ДН опромінювача;

oR
RR ='  – відносна радіальна координата розкриву.

Отриманий розподіл апроксимується однією з функцій наведених в [5],  наприклад,
нехай розподіл поля на розкриві носить нерівномірний характер, що має місце в більшості
випадків, яке можна апроксимувати функцією

R
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E
E

o

S pcos  ,                                                                    (7)

Тоді вираз для ХН усіченого параболоїда має вигляд:
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Слід зазначити, що такі розрахунки проводяться для кожної ортогональної площини
окремо.

Як і у випадку використання параболоїдів обертання, одним з найбільш істотних
моментів проектування є вибір і визначення параметрів опромінювача. Спочатку розглянемо
плоску вібраторну ЛПА, призначену для роботи в діапазоні 2∆f = 1000 … 3000 МГц у якості
опромінювача усіченого параболоїда. Відповідно до методики розрахунку електричних
характеристик плоских вібраторних ЛПА, викладену в [6], одержимо наступні результати:

L = 0.59λmax  – довжина антени;
N = 9             – кількість вібраторів;
τ = 0.8           – період структури;
σ = 0.142       – міжрядний коефіцієнт;

2α = 54.625     – кут розкриву логоперіодичної структури.
Вираз для розрахунку ХН в Е-площині має вигляд [4]
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у Н-площині
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Отримані результати представлені на рис. 3 і рис. 4 наочно показують істотні
розходження ДН у двох ортогональних площинах. Ці результати демонструють необхідність
переходу на просторову ЛПА. В [4] показане, що рознесення провідників збірної лінії на кут
φ в основному впливає на ширину ДН у площині Н и практично не впливає в Е-площині. На
рис. 5 представлена експериментальна залежність ширини ДН в Н-площині за рівнем – -10
дб від максимального значення залежно від кута розносу (2φ) плечей збірної лінії.
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Експериментальне дослідження зовнішніх електричних характеристик вібраторної ЛПА були
виконані в лабораторії кафедри “Основ побудови техніки зв’язку та АСУ” в ході роботи за
даною темою в ВНО даної кафедри.  По кривій на рис.  5  можна з інженерною точністю
визначити 2φ, а отже забезпечити необхідну ширину ДН у площині Н.

Рис.3. ДН в Е-площині:                                    Рис.4. ДН в Н-площині:
oE 1202 316,0 =qD oH 2602 316,0 =jD

Рис. 5. Графік залежності ширини ДН просторової ЛПА від розвода плечей збиральної лінії

Як приклад розглянемо порядок компонування широкосмугової дзеркальної антени.
Вихідними даними виступають:
2∆f = 1...3 Ггц – діапазон робочих частот;
G = 20 дб – коефіцієнт підсилення на нижній частоті.
Виходячи із заданого G – коефіцієнта підсилення визначається площа розкриву

усіченого параболоїда

[ ]2
2
max 9,14323

4
смGS =

pg
l×

=  ,

де γ = 0.5 – коефіцієнт використання поверхні, вибраний з практики розрахунку
однодзеркальних параболічних антен.
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Таким чином для реалізації G = 20 дб необхідна площа S ≈ 120×120 [см2]. Необхідно
відмітити, що при такій площі розкриву на fmax – максимальна частота робочого діапазону,
коефіцієнт підсилення (G) буде рівний 29 дб, за рахунок збільшення відношення S / 2l . Таке
значення Gmax=29 дб надає привод припустити, що, навіть, через саме сильне дефокусування
опромінювача не вийдемо за межі заданого коефіцієнта підсилення в 20 дб.

З огляду на нерівномірність по ширині ДН у двох ортогональних площинах, вибираємо:

R01≈100 [см], R02=140 [см],

Тоді, f – фокусна відстань буде дорівнює

[ ]смctgRf 87
22

0101 »
y

=  ,

де 2Ψ01=120о – кут розкриву дзеркала в площині Е.
Кут розкриву 2Ψ02 в ортогональній площині, тобто в площині Н, визначається з виразу

o

f
Rarctg 156
2

42 02
02 ==y  ,

Отже, ЛПА просторового типу повинна мати 2φ = 45о кут розносу плечей збірної лінії.
За розрахунками коефіцієнта підсилення (G) в діапазоні частот треба, щоб опромінювач

у вигляді вібраторної ЛПА низькочастотною частиною розміщався в фокусі (F) усіченого
параболоїда. У цьому випадку дефокусування опромінювача буде компенсуватися
приростом відношення S / λ, а отже зменшення коефіцієнта підсилення в заданому діапазоні
можна виключити.

Таким чином слід зазначити, що при розробці дзеркальних антен з логоперіодичним
опромінювачем доцільно додержуватися наступних рекомендацій:

1) використовувати дрібні дзеркала, що допускають більше значення дефокусування
опромінювача;

2) використовувати усічений параболоїд, як основне дзеркало, тому що ДН ЛПА
несиметрична в ортогональних площинах;

3) перехід на просторову ЛПА для забезпечення потрібної ширини ДН у Н-площині;
4) розміщення низькочастотної частини опромінювача у фокусі усіченого параболоїда,

що компенсує дефокусування опромінювача за рахунок збільшення коефіцієнта підсилення у
високочастотному діапазоні.
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УДК 519.2                                                                     к.т.н. Кувшинов О.В. (ВІТІ НТУУ „КПІ”)
к.т.н. Левченко А.А. (ЛІСВ)

ТОЧНІСНІ Й КОРЕЛЯЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ДАТЧИКІВ ВИПАДКОВИХ ЧИСЕЛ

В статті наведені точнісні та кореляційні характеристики датчиків випадкових чисел, що реалізують
алгоритми лінійного конгруентного методу та використовуються при статичному моделюванні на ЕОМ та в
сучасних математичних програмних продуктах. Показано, що їх асимптотичні властивості не відповідають
очікуваним.

Статистичне моделювання, як сукупність чисельних методів теорії міри є теоретичним
інструментом, що доповнює систему аналітичних методів, і, не може сама собою заміняти
емпіричні дані.

Застосування моделювання з метою оцінювання характеристик точності й ризику при
рішенні експлуатаційних задач можливе в тому випадку, коли на основі емпіричних даних
побудована й верифікована модель об’єкта. Моделювання дає можливість дослідження
поведінки моделі при змінах вихідних даних. Дослідження дає адекватніше рішення при
точно реалізованій на ЕОМ моделі для вихідних даних, які відповідають теоретичним
початковим умовам.

От чому застосування датчиків випадкових чисел, що не відрізняються високою
точністю апроксимації імовірнісної міри, є неприпустимим. У випадку моделювання
багатомірних розподілів на адекватність рішення впливає й кореляція датчиків.

Метою роботи є отримання та відповідна інтерпретація числових значень обраних
характеристик алгоритмів датчиків випадкових чисел, які практично реалізовані у сучасних
програмних продуктах (AutoCAD, Mathcad, MATLAB, СПСС-2000, Статистика 5.0) для
робочих місць. У статті вихідним принципом виступає вимога повної контрольованості й
точності моделювання.

Постановка задач дослідження. На даний час датчики випадкових чисел з
рівномірним розподілом R [0, 1] є основою для формування псевдовипадкових чисел з
довільним законом розподілу у сучасних програмних продуктах для робочих місць
(AutoCAD, Mathcad, MATLAB, СПСС-2000, Статистика).

Найбільшого поширення, за простотою реалізації, набули датчики R [0, 1] які
реалізують алгоритми лінійного конгруентного методу, описаного рекурентною формулою
для обчислення n-го елементу послідовності

Xn = (αXn-1+β)modm,
де X0, Xn-1 – початкове випадкове число й випадкове число попереднього кроку, α, β –
коефіцієнти при першому й нульовому ступенях попереднього елементу послідовності, m –
параметр конгруенції.

В статті розглянемо три алгоритми формування псевдовипадкових чисел, які раніше
пропонувались для застосування під час моделювання довільних розподілів [1]. Алгоритм, в
якому параметри X0, α, β, m обиралися довільно далі позначаємо як А1. Алгоритм А2,
побудований за методом Н. М. Коробова відрізняється тим, що параметри X0,  α,  β, m
обираються не довільно, а з безлічі припустимих значень. При цьому послідовність
розрахунків наступна:

Xn = {Rn/P}; Rn = GHn-1; Hn-1 = Rn-1 – P[Rn/P]; G = Р – 3m;
m = [(ln – ln2):ln3],

де {Rn/P},  [Rn/P] – дробова й ціла частина частки, Р – просте число, Xn – n-й член
послідовності.
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Відповідно до алгоритму А3 перше число ділить відрізок [0, 1] у деякому відношенні й
кожне нове ПВЧ ділить максимальний з утворених раніше відрізків у заданому відношенні.

Основна частина. Для рішення задач статистичного моделювання в багатьох ситуаціях
потрібно робити із заданою точністю апроксимацію статистичних характеристик
компонентів саме багатомірного випадкового вектора.

Найбільш суттєвою тут є вимога незалежності послідовностей випадкових чисел, що у
ряді випадків можна замінити менш твердою вимогою некорельованості [2, 3]. Тому при
перевірці якості датчиків R [0, 1], які використовуються для апроксимації статистичних
характеристик багатомірних розподілів, можна обмежитися наступними тестами [1].

Тест 1. Перевірка точності апроксимації розподілу R [0, 1]. Масив генерованих чисел
}1000,1;{ =iiX  розбивається на підпослідовності }1000,901...;;100,1{ == ii ,   для кожної з

яких будуються гістограми частот mj потрапляння числа Xi у розряди rj.
Як характеристики точності в двійковій підпослідовності з 100 чисел обчислюються

значення показника компактності
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де mточн.jк – точне значення частоти  влучення (mjк) числа k-ї підпослідовності в j-й розряд.
Тест 2. Перевірка некорельованості. Формуються два масиви, що складаються з 1000 і

2 000 генерованих чисел. Перший масив розбивається на 100 частин по 10 чисел, другий – на
100 частин по 20 чисел. Коефіцієнт кореляції обчислюється за формулою
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де nj – довжина підпослідовності (10 або 20); xi – i-й елемент першої підпослідовності; yij – i-й
елемент (j+1)-ої підпослідовності з nj чисел; x , y  – емпіричні середні довжини
підпослідовності {xi} і {yij} відповідно.

Тест 3. Перевірка незалежності. Тест заснований на факті того, що сума двох
незалежних величин з розподілом R [0, 1] підпорядковується розподілу Сімпсона S [0, 2].

Тест-програма включає підпрограми обчислення точних значень частот розподілу
S [0, 2] і їхніх фактичних значень В [0; 0,1], [0,1; 0,2]. У якості вихідних даних для другої
підпрограми використовуємо масив, який складається з 1000 генерованих елементів, що
розбивається на 10 підпослідовностей по 100 чисел; елементи цих підпослідовностей
підсумуються [4, 5].

Характеристикою залежності є розподіл модуля відхилень точних значень частот від
фактичних, що ілюструється графіком варіаційного ряду.

Результати аналізу властивостей датчиків випадкових чисел R [0, 1] у вигляді гістограм
надає можливість проведення відповідної інтерпретації отриманих числових значень. Аналіз
гістограм емпіричних частот для 10 підпослідовностей, отриманих у результаті роботи
датчика А1, показує, що апроксимація міри R [0, 1] виконується в середньому з похибкою
20 % для підпослідовності, що має довжину в 100 чисел (N = 100). Власні значення похибки
Δmj перебувають у межах від 16 % до 34 %.

Аналіз цих самих даних для датчика А2 показує, що апроксимація зазначеної міри
виконується в середньому з точністю до 23 % (10 % ≤ Δmj ≤ 36 %).

Точність апроксимації міри для підпослідовностей довжини N = 100 датчика А3
становить у середньому 22 % (6 % ≤ Δmj ≤ 38 %) (рис. 1).
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a б в

Рис. 1. Приклади апроксимації рівномірного розподілу датчиками А1 (а), А2 (б), А3 (в)

Ці дані відрізняються від загальновідомих, коли прийнято що точність апроксимації
міри R [0,  1]  виконується в середньому з похибкою 20  %  для датчиків усіх трьох типів.
Отримані значення вказують на нижчі характеристики точності датчиків типу А2 і А3, як
мінімум, для підпослідовностей, в 100 чисел.

Показники компактності, обчислені по отриманим гістограмам емпіричних частот
показують, що погрішність апроксимації для датчика А1 має приблизно постійний рівень
відхилень від значення 0,220. Для датчика А2 показник компактності встановлюється
відносно рівня 0,222. Для А3, похибка апроксимації міри R [0, 1] зростає при видаленні
підпослідовності від вихідної (при зростанні значення k) (рис.  2).

Таким чином,  можна стверджувати,  що алгоритм А3  є розбіжним у змісті точності
апроксимації імовірнісної міри. У середньому ж для нього показник компактності
становить 0,198.

Відповідно до ряду джерел передбачувана властивість некорельованості послідовностей
генерованих випадкових чисел R [0, 1] використовується для побудови алгоритмів
вироблення випадкових величин із заданими кореляційними функціями [6]. Інші джерела [7]
вказують на те, що послідовності чисел отримані, на основі лінійного конгруентного методу
мають негативну кореляцію .

a б в

Рис.  2. Сумарний модуль помилок апроксимації рівномірного розподілу генерованими
послідовностями за показником компактності датчиків А1 (а) А2 (б) А3 (в)

Так як датчики А1, А2 відносяться до одного класу алгоритмів і мають характеристики
точності одного порядку, то аналіз кореляційних властивостей послідовностей чисел було
проведено для датчика А1 відповідно до тесту 2.

Отримані в результаті чисельного експерименту результати показують, що
підпослідовності довжини nj = 10 і nj = 20 корельовано невизначеним чином, а рівень
кореляції досягає величини r(j) = 0,7 (рис. 3).
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Рис.  3. Залежності коефіцієнту кореляції послідовностей, генерованими інформованим (а) і
неінформованим лінійними кореляційними декодерами (б)

До послідовностей датчика А3 було застосовано тест 3, тому що датчик має найменший
рівень кореляції. У результаті отримані варіаційні ряди відхилень емпіричних частот сум
елементів підпослідовностей довжини N = 100 від розрахункових (рис.  4).

Ці дані показують,  що щільність розподілу S [0, 2] відтворюється із середньою
погрішністю 0,017... 0,025. Збільшення цієї погрішності на порядок приводить до повної
втрати властивості незалежності.

a б в
Рис.  4. Розподіл модулю помилок апроксимації рівномірного розподілу для датчика А
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Висновки
1. Широко поширені на даний час алгоритми формування випадкових чисел, з

рівномірним розподілом від 0 до 1, побудовані на основі лінійного конгруентного методу,
мають низьку точність апроксимації імовірнісної міри. Для послідовностей в 100 чисел
рівень похибки становить більше 20  %.  При збільшенні об'єму моделювання з’являється
тенденція росту помилок апроксимації.

2. Спеціальний вибір параметрів конгруенції в алгоритмі типу А2 усуває тенденцію
росту помилок. Проте, рівень похибки й тут становить більше 20 %.

3. Похибка апроксимації нульового коефіцієнта кореляції становить у датчиках типу
А1, А2, А3 величину в межах від 0,3 до 0,7.

4. Значний рівень неконтрольованої кореляції в широко поширених лінійних
конгруентних датчиках випадкових чисел робить їх непридатними для моделювання
багатомірних розподілів.

Кореляція генерованих чисел повинна бути контрольованою, що вимагає розробки
спеціальних методів контролю первинної некорельованості.

Останній висновок надає особливого значення методам формування числових
послідовностей побудованих за допомогою детермінованих алгоритмів [1].
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ВИЗНАЧЕННЯ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ВТОРИННИХ ДЖЕРЕЛ ЖИВЛЕННЯ РЕЗО
МЕТОДОМ ДИНАМІЧНИХ ВПЛИВІВ НАПРУГ І НАВАНТАЖЕНЬ

Розглядається новий метод динамічних впливів напруг і навантажень визначення технічного стану
вторинних джерел живлення радіоелектронних засобів озброєнь. Даний метод дозволяє проводити вимір
діагностичних параметрів в динамічному режимі вторинних джерел живлення відносно як вхідного впливу,
так і навантаження.

Вступ. Сучасні об’єкти радіоелектронних засобів озброєнь (РЕЗО) характеризуються
багатофункціональністю й складністю, які обумовлені обсягом і характером розв’язуваних
ними задач і широким впровадженням різних технічних пристроїв. Ці об’єкти у своєму
складі мають окремий клас найважливіших елементів - вторинних джерел живлення (ВДЖ),
які використовують широтно-імпульсну модуляцію. При цьому необхідно відзначити
наступні особливості їх експлуатації [1, 2]:

– кількість ВДЖ у сучасній радіоелектронній техніці становить до 10 % усього
її об’єму;

– у розроблювальній радіоелектронній техніці число ВДЖ із широтно-імпульсною
модуляцією складе 80  %  від загального об’єму ВДЖ,  а в перспективних РЕЗО кількість
таких ВДЖ досягне 100 %;

– великий час діагностування ВДЖ (до 70 % від загального часу їх відновлення), а
також висока вартість відновлювальних робіт (до 75 % від вартості життєвого
циклу виробів).

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Контроль технічного стану (ТС) цифрових
ВДЖ залишається малоефективним. Це обумовлено тим, що на відміну від аналогових ВДЖ
час регулювання вихідної напруги при зміні навантаження є великим. Тому проводити
контроль ТС необхідно в динамічному режимі змінюючи величину навантаження ВЖД. Цим
і визначається важливість і необхідність застосування нових підходів для контролю
технічного стану вторинних джерел живлення РЕЗО. На сьогоднішній день у військах
відсутні уніфіковані ремонтні модулі,  які дозволяють визначати технічний стан ВДЖ на
місці дислокації об’єктів РЕЗО і ефективні засоби їх діагностування,  які були б порівняно
недорогими й не вимагали б високої кваліфікації обслуговуючого персоналу, а також значно
скоротили б час контролю технічного стану ВДЖ у динамічному режимі. Однією із причин
такого стану є зниження ефективності технічного контролю при використанні традиційних
методів діагностування, оскільки вони припускають наявність великої кількості параметрів,
які контролюються в статичному режимі. Збільшення числа контрольованих параметрів
(КП), які використовуються для забезпечення вірогідності контролю, ускладнює апаратуру й
збільшує загальний час контролю технічного стану ВДЖ. Для ВДЖ, які виконані на
цифровій елементній базі третього й четвертого поколінь, цей час зростає ще більше, що
обумовлює специфічними особливостями побудови й фізико-хімічних особливостей
побудови й фізико-хімічних особливостей їхньої елементарної бази. Очевидно, що виникає
необхідність у розробці й використанні нових методів контролю ТС. На їхній основі
необхідно розробити прилади, які дозволять скоротити число КП і при вимірюванні їх у
динамічному режимі (при виконанні умови забезпечення необхідної точності контролю)
зменшити час контролю ТС вторинних джерел живлення в динамічному режимі й спростити
апаратуру контролю. Таким чином, актуальність статті визначається високими вимогами до
часових і економічних показників працездатності ВДЖ, які перевіряються в
динамічному режимі.

Традиційним методам контролю ТС вторинних джерел живлення властивий недолік,
що полягає в тому, що при контролі використовується велике число КП, які вимірюються у
статистичному режимі[2, 3, 4]. Це обумовлено тим, що для визначення технічного стану
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ВДЖ необхідно вимірювати мінімум три параметри (вихідна напруга, рівень пульсації,
рівень перешкод). При цьому збільшується час контролю, ускладнюється система контролю,
збільшуються економічні витрати й підвищуються вимоги до обслуговуючого персоналу.
Цього недоліку немає в методі контролю по показниках якості (ПК) перехідного процесу
(ПП), що дає можливість одержати об’єктивну оцінку працездатності ВДЖ у динамічному
режимі й дозволяє проводити найбільш ефективний контроль ТС. Практичне застосування
цього контролю не завжди можливо через труднощі визначення аналітичної залежності
показника якості від параметрів контрольованого ВДЖ. Але якщо одержати аналітичну
залежність між параметрами ВДЖ і контрольованим показником якості ПП, то контроль ТС
буде найбільш ефективним і дозволяє визначати працездатність навіть у
передвідмовному стані.

Виклад основного матеріалу. Тому пропонується новий метод контролю ТС
вторинних джерел живлення - метод динамічних впливів напруг і навантажень, який
дозволяє істотно скоротити число КП (до одного) і контроль ТС проводити по показнику
якості перехідного процесу, що однозначно пов’язаний з параметрами контрольованого
ВДЖ. Першим достоїнством методу є те, що він має більшу чутливість і інформативність,
тому що умови для роботи елементів ВДЖ у цьому випадку виявляються значно
жорсткішими. Це пояснюється тим, що перехідний процес в динамічному режимі роботи
ВДЖ найбільш повно відображає його реальний рівень працездатності. У цьому випадку
елементи, які знаходяться у передвідмовному стані й важко піддаються контролю
традиційними методами, спотворюють перехідний процес, змінюючи показники його якості.
Друге достоїнство методу полягає в тому, що при його використанні вдається значно
скоротити час, який затрачується на контроль ВДЖ. Це досягається за рахунок використання
одного показника якості перехідного процесу, який з необхідною вірогідністю характеризує
працездатність ВДЖ.

З погляду простоти апаратурної реалізації динамічної зміни вхідної напруги для
динамічного контролю ВДЖ у часовій області найбільше практичне застосування знайшла
східчаста функція 1(t). Крім того, східчастий вплив є найбільш несприятливим для
досліджуваного об'єкта контролю і тому найбільш повно характеризує його ТС.

Подача східчастої функції на вхід об’єкта є сильно діючим і відносно незвичайним
вхідним збурюванням для більшості ВДЖ і дозволяє проводити контроль технічного стану
ВДЖ по перехідній функції тому,  що вона несе в собі інформацію про реакцію системи на
весь спектр частот. При цьому перехідний процес визначається показниками якості.

Практичне використання безпосередньо показників якості ПП для оцінки технічного
стану ВДЖ при контролі ТС може бути обґрунтованим тільки в тому випадку,  якщо буде
встановлений зв’язок між параметрами ВДЖ і показниками якості ПП. Цей зв’язок можна
встановити за допомогою динамічної математичної моделі ВДЖ. Розглянемо новий підхід до
опису ВДЖ математичною моделлю.  Він полягає в тому,  що розглядаються динамічні
властивості пристрою й елементи функціональної схеми заміняються динамічними ланками,
які описуються передаточними функціями, а ВДЖ у цілому розглядається як еквівалентна
САУ. Як контрольовані параметри при цьому використовуються показники якості ПП.

Важливість динамічних властивостей ВДЖ полягає в тому, що існує клас
несправностей ВДЖ, які можуть не проявлятися в сталому режимі, але в перехідному режимі
вони можуть стати причиною відмови ВДЖ. Таким чином метод визначення технічного
стану ВДЖ, який ґрунтується на аналізі їх динамічних властивостей, має більшу чутливість,
тому що умови для роботи елементів у цьому випадку виявляються значно жорсткішими.
При його застосуванні елементи, що перебувають у передвідмовному стані й важко
піддаються контролю традиційними методами, спотворюють перехідний процес. Отже, ПП є
найбільш інформативним і повно характеризує реальний рівень працездатності ВДЖ.
Використання показників якості ПП у якості КП пояснюється тим, що ці показники якості є
більш корельованими, що дозволяє зменшити їх число при контролі технічного стану ВДЖ.
Головною причиною цього кореляційного зв’язку є те, що значення всіх показників якості
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ПП визначаються загальною для них передаточною функцією еквівалентної САУ,  яка
залежить від динамічних властивостей складових елементів і від значення їх параметрів.
Якщо виміряти значення необхідної кількості показників якості ПП, то можна вказати
область, у якій будуть перебувати значення інших показників якості, тобто вигляд ПП. При
цьому під загальними елементами варто розуміти як елементи прямого ланцюга, так і
елементи ланцюга зворотного зв’язку.

Вибір показників якості ПП у якості КП проводиться з погляду найбільшої
інформативності; максимального коефіцієнта кореляції з іншими параметрами, простоти
виміру при контролі, найменшого числа вимірюваних ПК при заданій вірогідності.

Технічний стан вторинних джерел живлення РЕЗО, характеризується основним

параметром Uном при динамічному навантаженні, що змінюється від верхнього припустимого
значення навантаження Rнв до нижнього припустимого значення навантаження Rнн. Для
достовірної оцінки технічного стану ВДЖ використовуються показники якості ПП. До таких
контрольованих параметрів контролю ПП ставляться Uном при tи ном або tи при Uном=Uвст
(рис. 1).

Вимір значення постійної напруги на виході ВДЖ навіть при підключеного статичного
навантаження не дає повної відповіді про його працездатність. Це обумовлено тим, що
вторинне джерело живлення РЕЗО працює на динамічне навантаження, яке у часі може
змінюватися в широких межах (до 60  %).  Схема типового ВДЖ (рис.  2)  розраховується
таким чином, щоб при зміні напруги на вході й динамічному навантаженні система
регулювання напруги встигала відпрацьовувати ці зміни.

Принцип регулювання напруги на виході полягає в наступному. Напруга з виходу ВДЖ
крім навантаження також подається на дільник R1  і R2 і стабілітрон D1 через R3. Опори
резисторів рівні, тому спадання напруги на R2 дорівнює 0,5Uном.  На таку ж напругу
стабілізації вибирається стабілітрон. Якщо напруга на виході ВДЖ дорівнює Uном, то на
виході схеми порівняння ΔU≈0.

Якщо напруга на виході ВДЖ зміниться через зміну Rн або вхідної напруги,  то ΔU≠0.
При цьому регулювання вихідної напруги буде проводитися в наступній послідовності.
Нехай Uвих↑→- ΔU ↑→ tи ↓→ Uвых=Uном і Uвих↓→+ ΔU ↑→ tи ↑→ Uвих=Uном.

tи ном

Uном

U(t)

t

Uн

Uв

Рис. 1 Напруга, яка вимірюється на виході ВДЖ
за номінальний час встановлення t и ном
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При вимірі параметрів системи регулювання (наприклад, постійної часу одного зі
складових цієї системи) реакція цієї системи стає такою, що вона може не встигати за
змінами динамічного навантаження. У навантаженні з'являються збої напруги.

Тому виникає необхідність виміру постійної напруги при динамічному навантаженні.
У цьому випадку проявляються три недоліки:
1) складність побудови моделі й розрахунку параметрів на етапі проектування;
2) технічна реалізація в деяких випадках практично обмежена;
3) не враховуються зміни вхідної напруги.
Для усунення цих недоліків доцільно використовувати непрямий метод створення умов

динамічності навантаження й зміни вхідної напруги. Цього можна досягти при вимірі
показників перехідного процесу при різних фіксованих постійних навантаженнях і напругах,
які варто вибирати з умов сталості перехідного процесу.

Таким показником може бути напруга, яка вимірюється на виході ВДЖ за номінальний
час t и ном, час встановлення, який вимірюється при номінальній напрузі Uном. При контролі
технічного стану ВДЖ по математичній моделі (або експериментально) визначається t и ном і
Uном. Для цього за допомогою комутатора К1 на вхід ВДЖ подається східчаста номінальна
напруга Uном при номінальному навантаженні Rном.

У схемі ВДЖ виникає швидко загасаючий перехідний процес (рис. 2.), для якого
вимірюється Uном при t и ном. Напруга Uном при t и ном є діагностичними параметрами при
проведенні контролю технічного стану ВДЖ. Час t и ном на виході ВДЖ повинен залишатися
в припустимих межах при зміні напруги на вході +ΔU= 20-45%, -ΔU= 45-50 % і зміні
навантаження в цих межах:

а) встановлюється верхній рівень вхідної напруги й навантаження Uв=Uном+0,45Uном і
номнномннв 50 R,RR +=  й виміряється напруга на виході ВДЖ при t и ном у перехідному

режимі при включенні комутатора K1. Визначається А1, яке дорівнює виміряному значенні
напруги на виході ВДЖ 1AU = ;

б) встановлюється верхній рівень вхідної напруги й нижній рівень навантаження
номннн 250 R,R -=  й визначається А2;

в) мвстановлюється нижній рівень вхідної напруги Uн=Uном-0,5Uном і верхній рівень
навантаження й визначається А3.

г) встановлюється нижні рівні вхідної напруги й навантаження й визначається А4.
Якщо А1≈А2≈А3≈А4=Uном±Δ, тобто показники якості не виходять із довірчого

інтервалу, який, як правило, відрізняється від номінального показника на 10-15%, то
приймається рішення, що ВДЖ справний. Якщо хоча б один з показників якості не входить у
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Рис. 2. Функціональна схема типового вторинного джерела живлення
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довірчий інтервал, то приймається рішення, що ВДЖ несправний. Виходячи з
вищевикладеного пропонується для розрахунку показників якості ПП на етапі проектування
ВДЖ наступна методика:

1) скласти функціональну схему ВДЖ;
2) за функціональною схемою скласти структурну схему;
3) перетворити структурну схему в одномірну;
4) по перетвореній структурній схемі побудувати схему в змінних стану[5],  по якій

скласти диференціальні рівняння, за допомогою яких розрахувати перехідний процес і
необхідні показники якості.

Висновки. Таким чином, сутність методу динамічних впливів напруги й навантаження
полягає в тому, що в якості діагностичного параметру можна використовувати значення
напруги, що виміряється за час встановлення перехідного процесу в схемі ВДЖ при подачі
на його вхід по черзі двох граничних напруг і зміни навантаження в гранично припустимих
межах. Доведено що при вимірі даного діагностичного параметра виконуються вимоги
прояву й транспортування будь-якого дефекту в контрольну точку.  Перевага даного методу
над існуючими полягає в тому, що на відміну від них, цим методом можливо проводити
вимір діагностичного параметра в динамічному режимі відносно як вхідного впливу, так і
навантаження ВДЖ. При використанні даного методу не потрібно проводити ніяких доробок
або вносити якісь або зміни в ВЖД, який перевіряється.
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УДК 621.391.8      Липський О.А. (ВІТІ НТУУ „КПІ”)

МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ПРОЦЕСУ ПЕРЕДАЧІ КАДРІВ НА РАДІОРЕЛЕЙНОМУ
ІНТЕРВАЛІ В УМОВАХ НАВМИСНИХ ЗАВАД

У статті розглянута  математична модель процесу спотворення кадрів Ethernet, при передачі через
радіорелейний інтервал при дії широкосмугової загороджувальної завади. Математичні співвідношення на яких
базується модель визначає оптимальні характеристики Ethernet кадру та режими роботи мережі при
передачі через радіорелейний інтервал в умовах навмисних завад. Наглядно показані графіки залежності
пропускної спроможності радіорелейного інтервалу при передачі кадрів від співвідношення енергії  сигналу до
енергії  загороджувальної  завади.

На сьогоднішній день радіорелейний зв’язок широко використовується в
телекомунікаційних системах зв’язку спеціального призначення. Радіорелейні станції
застосовуються для побудови опорної мережі зв’язку, для прив’язки до опорних ліній
зв’язку, а також для створення прямих ліній зв’язку. В якості протоколу передачі в системах
зв’язку на канальному та фізичному рівнях еталонної моделі OSI діє протокол Ethernet.

Однією із основних переваг Ethernet є  простота і гнучкість у використанні. Мережі,
побудовані на даному протоколі, не створюють проблем при їх управлінні. Вони не
потребують встановлення  специфічного програмного забезпечення (окрім драйверів) і не
містять спеціальних конфігураційних параметрів мережі. Нові вузли досить просто
встановлюються в мережі. Протокол легко взаємодіє з TCP/IP – домінуючим протоколом
мережі Інтернет. Розробникам, які створили протокол Ethernet, вдалося наростити швидкість
мережі від 10 Мбіт/с до 10 Гбіт/с [1]. У системі були впроваджені комутатори і мости, але ці
зміни ніяк не вплинули на програмне забезпечення.

Ethernet має і досить серйозні недоліки, пов’язані з розподілом середовища  прийому і
передачі [2], яка ділиться між всіма вузлами мережі за допомогою СSMA/CD (Carrier-Sense
Multiple  Access  with  Collision  Detection  –  множинний доступ з контролем несучої та
виявленням зіткнень) ІЕЕЕ 802.3. Протокол забезпечує напівдуплексний режим роботи
мережі, абоненти мережі не можуть одночасно передавати і приймати кадри, оскільки
задіяний механізм зворотнього зв’язку для визначення зіткнень. CSMA/CD забезпечує тільки
доступ до середовища і передачу кадрів в дейтаграмному  режимі. Цілісність і достовірність
даних забезпечується на канальному рівні за допомогою LLC  (Logical  Link  Control  –
управління логічним з’єднанням) ІЕЕЕ 802.2. Формат і інтерфейс протоколу LLC  надає
наступні варіанти сервісів [1]:

LLC1 – процедура без встановлення з’єднання і без підтвердження;
LLC2 – процедура із встановленням з’єднання та підтвердженням;
LLC3 – процедура без встановлення з’єднання, але з підтвердженням.
Від CSMA/CD-методу доступу можна відмовитись, застосувавши комутатори Ethernet

чи мости,  які працюють в дуплексному режимі.  Даний режим мережі реалізується при
підключенні кінцевого абонента мережі до окремого порту комутатора чи моста, а не до
ділянки мережі [2], і відповідає режиму 10 Base-T full-duplex.

Сучасні телекомунікаційні системи передачі діють в умовах активного застосування
засобів РЕБ. Навмисні завади, що діють в каналі зв’язку, призводять до спотворення
інформаційних символів та значного погіршення якості зв’язку.

Тому метою роботи є розробка математичної моделі процесу передачі кадрів Ethernet
на радіорелейному інтервалі в умовах дії навмисних завад.

На основі наведених даних та режимів роботи розглянемо процес передачі кадрів
Ethernet на радіорелейному інтервалі при дії навмисних завад (рис. 1). Основними
причинами,  що призводять до спотворень при передачі кадрів в системі передачі на
радіорелейному інтервалі в умовах завад, є:

– спотворення інформаційних кадрів (спотворення в прямому каналі);
– спотворення кадрів у зворотному потоці (режим із встановленням з’єднання).
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Рис. 1. Схема радіорелейного інтервалу при впливі навмисних завад

Вихідними даними для аналізу є:
– швидкість передачі на радіорелейному інтервалі V ;
– ймовірність символьної помилки на радіорелейному інтервалі eP ;
– відношення  енергії сигналу E  до нормально розподіленого шуму 0N  та навмисної

широкосмугової загороджувальної завади зN  на радіорелейному інтервалі
з0 NN

E
+ ;

– ймовірність помилки в кадрі PSRP ;

– інтенсивність обслуговування кадрів t1=m , де t – середній час затримки кадру;
– інтенсивність завантаження радіорелейного інтервалу кадрами ml=r , де l –

інтенсивність кадрів, які поступають на вхід системи.
Розглянемо два вузли, сполучених дуплексним радіорелейним каналом зв’язку, якість

якого залежить від напряму передачі і характеризується ймовірністю спотворення кадру для
кожного з напрямів. Аналіз проведемо при наступних припущеннях.

1. В кожному Ethernet контролері є N  кадрів,  які поступають в залежності від
завантаження буфера пам’яті контролера, обмін ведеться кадрами довжиною L , довжина
кадру залежить від символьної помилки на радіорелейному інтервалі eP .  В свою чергу на
ймовірність розподілення символьної помилки eP  впливає вид модуляції та величина завад.
Так для символу  М-ї  КАМ (квадратурна амплітудна модуляція) визначається  за формулою
[3], на рис. 2 приведені криві завадостійкості сигналів з багатопозиційною КАМ:
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– інтеграл Лапласа, b  кількість біт на символ КАМ Mb 2log= .

2. Передача організована таким чином, що після передачі кадру, якщо цього вимагає
протокол канального рівня LLC, висилається підтвердження правильності його передачі.
Конвеєрний режим передачі кадрів з довжиною вікна w ,  ведеться у разі коли

грPSRPSR PP £ , де грPSRP – граничне значення, яке залежить від завантаження мережі r .
Кількість повторних передач вважатимемо необмеженою.

РРС РРС
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3. Кадр вважається прийнятим вузлом-одержувачем, якщо він не спотворений і не є
копією (дублем) вже прийнятого кадру. При спотворенні кадру, підтвердження не
висилається або відправляється негативна квитанція і кадр передається повторно. На дубль,
що поступив, обов’язково формується позитивна квитанція, але сама копія у вузлі-
одержувачі стирається.

4. У моделі передбачається, що умови першої і повторної передач кадру однакові, тобто
час передачі кадру не залежить від того, в який раз передається кадр. Не будемо враховувати
відмінності в механізмах повторної передачі, обумовлені тайм-аутом і негативною
квитанцією.

5. Вважається також, що не відбувається втрат кадрів через відсутність буферної
пам’яті. Обсяг буферної пам’яті достатній для обробки інформації.

Спотворення одного біту інформації в кадрі внаслідок дії завад, призведе до повторної
передачі всього кадру. Кількість інформації, що передається, дорівнює кількості переданих
кадрів та затримки зумовленою повторною передачею кадрів.

Пропускна спроможність каналу зв’язку (ефективна швидкість передачі даних),
визначається за аналогією з [4], як відношення об’єму інформації, яку передали в кадрі, до
середнього часу затримки кадру при передачі на радіорелейному інтервалі в умовах завад:

t
HLLC -

=)( , (3)

де L  – довжина кадру; H – інформаційний заголовок кадру; t  – середній час затримки
кадру при передачі на радіорелейному інтервалі з урахуванням повторних передач,
обумовлених спотвореннями в прямому і зворотному каналі, визначається за формулою:

повт
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1 P
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де зt – час затримки при передачі через радіорелейний інтервал, який визначається (рис. 3):

ackdatefcs ttttt +++= 22 пз , (5)

Рис. 2. Криві завадостійкості сигналів з багатопозиційною КАМ
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де пt – час передачі кадру із даними по радіорелейному траку, fcst –  час необхідний для
визначення контрольної суми кадру, datet  – час кадру із даними, ackt  – час передачі кадру
підтвердження.

Рис. 3. Часова діаграма передачі кадру Ethernet

Ймовірність повторної передачі кадру із встановленням з’єднання та підтвердженням
визначається за формулою:

ACKPSRPSR PPPР )1(повт -+= . (6)

Ймовірність спотворення кадру підтвердження ACKP  та ймовірність помилки кадру PSRP
обчислюється за формулою (7), тому що кадри підтвердження передаються разом із
інформаційними кадрами

b)1(1
L

еACK РP --= . (7)
Проведемо аналіз формул (2)–(6) і побудуємо залежність пропускної спроможності від

ймовірності помилки та довжини кадру.  За вихідні дані візьмемо:  швидкість на
радіорелейному інтервалі 8448 Мбіт/с, швидкість обробки кадрів в Ethernet контролері 15000
кадрів/с, 4=b . Параметри кадру приведені в табл. 1.

Таблиця 1
Параметри Ethernet кадру

Параметри Значення
Міжкадровий інтервал 9,6 мкс
Максимальна довжина кадру (без преамбули) 1518 байт
Мінімальна довжина кадру (без преамбули) 64 байт
Довжина преамбули 64 біт

Із графіка (рис. 4) видно, що пропускна спроможність та завадозахищеність
радіорелейного інтервалу при дії навмисних завад залежить від часових інтервалів
затрачених на обробку сигналів,  виду модуляції та навмисних завад,  які діють в каналі
зв’язку. Так, для ймовірності 310-=eP  збільшення довжини кадру L  не приведе до зростання
пропускної спроможності.
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Проте для ймовірностей ,10,10,10 654 --- === eee PPP  можливе збільшення
пропускної спроможності за рахунок реалізації конвеєрного режиму передачі.

Визначимо час середньої затримки для конвеєрного режиму передачі із змінною
довжиною вікна.

Вважаємо, що ширина вікна має значення w . Кожен кадр містить в полі управління
номер кадру, який відправляється та значення наступного кадру. При передачі послідовності
кадрів w ,  у разі спотворення кадру,  чи прийому кадру з номером 11  замість кадру 10,
висилається кадр управління REG (відмова), який змушує повторити передачу ешелону
кадрів з невірно прийнятого кадру (Рис. 5.). Достовірність передачі кожного кадру не
залежить від достовірності передачі попередніх кадрів.

Рис. 5. Конвеєрний режим  передачі кадрів із зміною довжиною вікна

Скористаємося визначенням пропускної спроможності міжвузлового з’єднання як
відношення середнього об’єму інформаційних біт, переданих без помилок в ешелоні з w-
кадрів, до часу його передачі [5]

dateitt
iPHLiLC

+
w-

=w
бл

),()(),( , (8)

Рис. 4. Залежність пропускної спроможності каналу від довжини кадру
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де блt – час блокування ешелонного режиму передачі, який викликаний помилкою в кадрі,
),( wiР – ймовірність безпомилкової передачі i -кадрів при конвеєрному режимі передачі

ïî

ï
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ì
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w<--
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w iP

iPPP
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REGPSR
i

PSR

при,)1(

,при)1()1(
),( . (9)

де REGP  – ймовірність спотворення кадру REG.

Таким чином, запропонована математична модель допоможе визначити оптимальні
характеристики радіорелейного інтервалу при дії навмисних завад, таких як:

– довжина кадру передачі;
– режиму роботи протоколу LLC ІЕЕЕ 802.2, (дейтаграмний режим без підтвердження,
або із підтвердженням та конвеєрний);
– вид модуляції.

Визначення даних параметрів дозволить значно підвищити показники ефективності
телекомунікаційних систем передачі в умовах дії навмисних завад.
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УДК 004.89                                                                           Любарський С.В. (ВІТІ НТУУ „КПІ”)

ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ БАЗИ ЗНАНЬ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ
КОМП’ЮТЕРНОЇ СИСТЕМИ НАВЧАННЯ

У статті розглядається підхід до вирішення багатокритеріальної задачі вибору моделі знань
інтелектуальної комп’ютерної системи навчання методом аналізу ієрархій .

При вивченні інтелектуальних систем традиційно виникає питання – що таке знання і
чим вони відрізняються від звичайних даних. Після вивчення необхідної літератури стає
зрозумілим, що дані – окремі факти, що характеризують об’єкти, процеси і явища предметної
області, а також їх властивості. При обробці на ЕОМ дані трансформуються, проходячи
умовно наступні етапи [1]:

– дані як результат вимірів та спостережень;
– дані на матеріальних носіях інформації;
– структури даних у вигляді діаграм, графіків, функцій;
– дані в комп’ютері на мові опису даних;
– бази даних на машинних носіях інформації.
Знання засновані на даних, що отримані емпіричним шляхом, являють собою результат

розумової діяльності людини, спрямованої на узагальнення її досвіду, отриманого в
результаті практичної діяльності.

Знання – закономірності предметної області (принципи, зв’язки, закони), отримані в
результаті практичної діяльності та професійного досвіду, що дозволяють спеціалістам
ставити та вирішувати задачі в цій області.

При обробці на ЕОМ знання трансформуються аналогічно даним:
– знання в пам’яті людини як результат мислення;
– матеріальні носії знань;
–  поле знань –  умовний опис основних об’єктів предметної області,  їх атрибутів та

закономірностей, що пов’язують їх;
– знання, що описані на мовах представлення знань;
– база знань на машинних носіях інформації.
Для збереження знань використовуються бази знань (невеликого об’єму, але виключно

дорогі інформаційні масиви). Бази знань (БЗ) – основа будь-якої інтелектуальної системи.
В основі подання знань [2,3] лежать поняття семіотики – науки про знакові системи

(штучні і природні мови). У семіотиці розрізняють такі розділи: синтактику, що має справу
зі структурою (синтаксисом) знакових систем; семантику, що розглядає зміст
(інтерпретацію) знакових систем (інакше кажучи, відповідність знакової системи іншій
знаковій системі); прагматику, що має справу з цілеспрямованістю знакових систем.

В основному методи обробки знань характеризують їх семантику. Прагматика знань
виражається в архітектурі системи – особливостях реалізації методів подання і обробки
знань, реалізації інтерфейсів системи із зовнішнім світом.

З погляду глибини розрізняють екстенсіональні (конкретні, поверхневі) та
інтенсіональні (абстрактні, глибинні) знання.

Екстенсіональні знання являють собою факти про об’єкти реального світу.
Інтенсіональні знання являють собою правила, що зв’язують між собою факти або

закономірності реального світу.
Методи, що використовуються для подання знання, підрозділяються на декларативні і

процедурні.
Декларативні знання містять опис об’єктів і відносин між ними. Їхня інтерпретація

або обробка здійснюється програмами.
Процедурні знання містять у явному виді опис процедур, тобто є тими, що

самоінтерпретуються. У цих процедурах можуть бути запрограмовані дії, пов’язані зі зміною
предметної області (ПО) та її моделі в БЗ. При цьому поточний стан подається у вигляді
набору спеціалізованих процедур, що обробляють певну ділянку БЗ. Включення семантики
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в БЗ дозволяє підвищити ефективність пошуку рішень.  Але це досягається ціною
спеціалізації БЗ, її орієнтації на особливості завдань, що розв’язуються.

Процедурні знання поступаються декларативним у можливостях для накопичення і
корекції знань. Найпоширенішими варіантами декларативного подання є семантичні мережі і
фрейми.  Іноді говорять про реляційні БЗ,  істотно не відрізняючи їх від відповідних баз
даних (БД).

За ступенем формалізації розрізняють логічні та евристичні методи подання знань.
Логічні методи можуть бути описані у вигляді формальної теорії (системи)

>=< RA,F,B,S ,                                                       (1)
де B  – алфавіт, F  – формули-факти, A  – формули-аксіоми, R  – правила-виводу.

Приклади логічних методів подання знань:
– обчислення висловлень (логіка предикатів) 1-го порядку;
– різні псевдофізичні логіки;
– продукційні моделі подання знань.
Евристичні методи подання знань засновані на застосуванні ряду прийомів,

принципів або підходів для опису знань у зручному для розуміння людиною або обробки
комп’ютером вигляді. Прикладами таких методів є:

– семантичні мережі;
– фрейми;
– об’єктивно-орієнтовне подання.
Евристичні методи є більш високорівневими методами подання знань і, як правило,

можуть бути описані за допомогою якого-небудь логічного методу із втратою ряду
властивостей, наприклад, таких, як наочність, універсальність.

Трохи осторонь від логічних, евристичних методів подання і обробки знань
перебувають нейронні мережі. Їх, звичайно, не відносять до методів інженерії знань, а
розглядають у рамках нейрокібернетики.

Їхньою принциповою відмінністю від методів інженерії знань є те, що в них знання
містяться не у формалізованому й локалізованому вигляді, а у вигляді стану безлічі
нейроподібних елементів і розподілені між цими елементами.

Виходячи з вимог, які пред’являються до інтелектуальних комп’ютерних систем
навчання (ІКСН), моделям подання знань повинні задовольняти такі вимоги:

1. Прогнозована ефективність – здатність системи оцінити якість згенерованого
рішення. У разі незадовільної оцінки якості рішення система має вказати користувачу
суперечливості джерела або неповноти для уточнення вхідних даних.

2. Здатність до пояснення рішення.
3. Продуктивність – це прогнозований час його реакції на зовнішні впливи та

наявність механізмів оптимізації процедур виводу.
4. Здатність до навчання – спроможність системи в автоматизованому режимі

накопичувати знання в процесі роботи та можливість враховувати нові типи вхідних даних.
5. Масштабованість – можливість нарощування БЗ або об’єднання декількох БЗ

різних рівнів у єдину ієрархічну систему.
6. Можливість експорту-імпорту знань –  придатність БЗ до модернізації в процесі

еволюції системи.
7. Наочність – придатність до сприйняття та аналізу когнітологами цілісного

образу знань.
Відповідність моделей подання знань запропонованим вимогам наведена  у таблиці 1.
У цей час найбільш перспективним напрямком при виборі раціональної МПЗ є

використання так званих гібридних моделей, що поєднують у собі переваги деяких МПЗ.
Таким чином, по-перше, з’являється можливість використання максимально широкого
спектра експертних знань про ПО, а, по-друге, можливість організувати взаємообмін
знаннями між різними модулями системи, що використовують різні парадигми подання і
одержання експертних знань [4, 5].
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Таблиця 1
Відповідність моделей подання знань запропонованим вимогам

МПЗ

ВИМОГИ

Прогнозована
ефективність

Здатність
до
пояснен-
ня рішень

Здатність
до
навчання

Продуктив-
ність

Масштабова-
ність

Експорт/
імпорт
знань

Наоч-
ність
моделі

Семантичні
мережі +/– +/– + – + + +

Фреймові
моделі + + – + + +/– +/–

Логічні
моделі +/– + – +/– + + –

Продукцій-
ні моделі +/– + – +/– + + +/–

Нейронні
мережі – – +/– + – – –

Умовні позначення в таблиці:
+ – задовольняють вимогу;
+\ –  – задовольняють вимогу  незначною мірою;
–  – не задовольняють вимогу.
Виходячи з аналізу моделей подання знань можна зробити висновок, що обрання

оптимального варіанта і організації знань в базі знань інтелектуальної комп’ютерної системи
навчання суттєво вплине на цільове призначення системи у цілому та алгоритм її
функціонування. Вирішення цієї задачі відноситься до класу задач багатокритеріальної
оптимізації.

Щодо предметної області, яка розглядається,  формальна постановка задачі вибору
раціонального варіанта моделі подання знань виглядає наступним чином.

Нехай є множина m  МПЗ. Деяка j -а властивість i -го варіанта МПЗ характеризується

величиною i -го часткового показника ijq ; mi ,1= ; n1,=j .  Тоді МПЗ при i -тому варіанті

реалізації характеризується вектором inijii qqqQ ...,...,1= . Завдання багатокритеріальної

оптимізації зводяться до того, щоб з множини m  варіантів МПЗ вибрати такий варіант 0i ,

який має найкраще значення вектора iQ , тобто ioptQi arg0 = , mi ,1= .
Для визначення переважності альтернатив у більшості випадків використовується

метод парних порівнянь. В якості такого методу пропонується розглянути метод
аналізу ієрархій.

Метод аналізу ієрархій  (МАІ)  у цей час є,  мабуть,  самим популярним підходом до
рішення багатокритеріальних завдань. Це, насамперед, пов’язане з тим, що багато реальних
проблем можна представити у вигляді деякої ієрархічної структури цілей, підцілей,  варіантів
рішень (альтернатив),  на основі якої побудований метод.  Крім цього,  МАІ використовує
матриці парних порівнянь для одержання додаткової інформації про критерії і  альтернативи,
побудова яких для багатьох експертів є досить простим завданням.

Рішення завдання з використанням МАІ складається із чотирьох основних етапів.
1. Перший етап полягає у формалізації завдання у вигляді ієрархічної структури з

декількома рівнями: ціль, критерії, альтернативи.
2.  На другому етапі експерти або особи,  що приймають рішення (ОПР)  виконують

попарні порівняння елементів кожного рівня. Результати порівнянь представляються у
вигляді  сукупності матриць парних порівнянь.
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3. На основі отриманих матриць парних порівнянь обчислюються коефіцієнти
важливості для елементів кожного рівня. При цьому перевіряється погодженість суджень
експертів або ОПР за допомогою індексу погодженості.

4. Підраховується підсумкова вага кожної з альтернатив і визначається найкраща
альтернатива або вони ранжуються.

Ієрархічну структуру завдання можна розділити на три основні частини. Перша частина
задає ціль завдання або її фокус .З  погляду моделі прийняття рішень ця частина не несе
особливого  навантаження по значенню. Ціль завдання є вершиною його ієрархічної
структури і використовується в основному для позначення вершини всієї структури.

Друга частина – ієрархія критеріїв. Остання частина – ієрархія альтернатив.
При формуванні математичної моделі ситуації прийняття рішень основна мета може

бути декомпозована на ряд більше простих (локальних)  підцілей,  які також являють собою
ієрархічну структуру підцілей, або критеріїв, з декількома рівнями ієрархії. Необхідно
відмітити, що в окремих випадках завдання прийняття рішень вдається формалізувати за
допомогою одного рівня критеріїв. На рис. 1 показано ієрархію підцілей, що складається з k-
рівнів.

Рис. 1. Ієрархія цілей та альтернатив

На цьому рисунку також показаний рівень альтернатив А1, ..., Аm. Нумерація критеріїв
визначається послідовно від батьківських до наслідуваних вузлів.

Метод аналізу ієрархій [6] є систематичною процедурою ієрархічного представлення
елементів, що визначають суть проблеми, яка розглядається. Метод полягає у декомпозиції
проблеми на все більш прості складові з подальшою обробкою послідовності міркувань
особи, що приймає рішення, по парним порівнянням.

Після ієрархічного представлення проблеми необхідно встановити пріоритети критеріїв
та оцінити кожну з альтернатив за критеріями, виявивши найбільш переважну з них.

Для цієї мети елементи ієрархії порівнюються попарно по відношенню до їх впливу
(„ваговому” значенню, інтенсивності) на загальну для них характеристику. В результаті

порівняння отримуємо зворотньосиметричну квадратну матрицю ijaM =  , де
ij

ij a
a 1

= .

Матриця складається для порівняння відносної важливості критеріїв на другому рівні
по відношенню до загальної цілі на першому рівні. Подібні матриці повинні бути побудовані
для парних порівнянь кожної альтернативи на третьому рівні по відношенню до критеріїв
другого рівня. Формалізація завдання вибору оптимальної моделі подання знань в ІКСН у
відповідності до першого етапу методу представляється наступною структурою (рис. 2).
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Рис. 2. Формалізація завдання вибору моделі подання знань в ІКСН за критеріями

На другому етапі будуємо матрицю для порівняння відносної важливості критеріїв
другого рівня по відношенню до загальної цілі на першому рівні. Згідно рисунка 4 в якості
основних критеріїв будуть виступати сім показників якості МПЗ (табл. 2).

Таблиця 2
Показники якості моделей подання знань

Показники якості МПЗ:

1С  – прогнозована ефективність;

2С  – здатність до пояснення рішення;

3С  – продуктивність;

4С  – здатність до навчання;

5С  – масштабованість;

6С  – можливість експорту-імпорту знань;

7С  – наочність моделі.
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Для експертних оцінок елементів цієї матриці можна використовувати 9-ти бальну
шкалу Сааті (табл. 3). Використовуючи метод Ротштейна [3] і спираючись на формули (5)
визначаються коефіцієнти відносної важливості. Результати розрахунків зведені у таблицю 4.
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Таблиця 3
Шкала відносної важливості

Інтенсивність
відносної

важливості

Визначення

1 Рівна важливість критеріїв, що порівнюються.
3 Слабка перевага одного критерію над іншим.
5 Суттєва перевага.
7 Очевидна перевага.
9 Абсолютна перевага.

2, 4, 6, 8 Проміжне рішення між двома сусідніми оцінками.

Таблиця 4
Матриця попарних порівнянь критеріїв за відносною важливістю

å
1 6 3 4 5 2 2 0,043

1/6 1 3/6 4/6 5/6 2/6 2/6 0,261
1/3 6/3 1 4/3 5/3 2/3 2/3 0,130
1/4 6/4 3/4 1 5/4 2/4 2/4 0,174
1/5 6/5 3/5 4/5 1 2/5 2/5 0,217
1/2 6/2 3/2 4/2 5/2 1 1 0,087
1/2 6/2 3/2 4/2 5/2 1 1 0,087

Отже, показники впорядковані наступним чином:

1673452 CCCCCCC >>>>>> .

Подібні матриці будуються для парних порівнянь кожної альтернативи на третьому
рівні по відношенню до критеріїв другого рівня.

Для отримання експертних даних, що характеризують ступінь відповідності МПЗ
заданим критеріям, була створена група з п’ятьох експертів. Був використаний метод парних
порівнянь.

 На підставі експертної оцінки за методом парних порівнянь отримуються взважені
коеффіцієнти варіантів МПЗ по заданим показникам якості. Результати експертного
оцінювання зводяться до таблиці. (табл. 5).

1iC 2iC 3iC 4iC 5iC 6iC 7iC

1jC
ijC

2jC
3jC
4jC
5jC
6jC
7jC
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1ia

Таблиця 5
Дані оцінки МПЗ за показником якості „здатність до пояснення рішення”

п’ятьох експертів
1-й експерт

å
1 3 3 7 1/3 0,070

1/3 1 1/3 1 1/7 0,356
1/3 3 1 3 1/5 0,133
1/7 1 1/3 1 1/7 0,382
3 7 5 7 1 0,043

2-й експерт

å
1 2 2 5 3 0,077

1/2 1 1/2 2 1/7 0,241
1/2 2 1 5 1/5 0,115
1/5 1/2 1/5 1 1/7 0,490
1/3 7 5 7 1 0,049

3-й експерт

å
1 5 3 5 1/3 0,070

1/5 1 1/3 2 1/7 0,272
1/3 3 1 5 1/5 0,105
1/5 1/2 1/5 1 1/9 0,497
3 7 5 9 1 0,040

Для інших експертів форма представлення результатів експертного оцінювання
аналогічна.

Подальший розрахунок здійснюється аналогічним порядком по всіх показниках
якості МПЗ.

При обробці матеріалів колективної експертної оцінки використовуються методи теорії
рангової кореляції.

Для кількісної оцінки ступеня погодженості думок експертів застосовується коефіцієнт
конкордації [7].
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2 )1(5,0 , m  – кількість експертів, mj ,1= , n  – кількість

властивостей, що розглядаються, ni ,1= , ijr  – місце, що зайняла i - а властивість у

ранжируванні j -м експертом, id  – відхилення суми рангів по i -й властивості від
середнього арифметичного сум рангів по n  властивостях.

2jC 2ia 3ia 4ia 5ia

2jC 1ia 2ia 3ia 4ia 5ia

2jC 1ia 2ia 3ia 4ia 5ia

1ja
2ja
3ja
4ja
5ja

1ja
2ja

4ja
5ja

1ja
2ja
3ja
4ja
5ja

3ja
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Коефіцієнт конкордації W  дозволяє оцінити,  наскільки погоджені між собою ряди
переваги, побудовані кожним експертом.

Його значення перебуває в межах 10 ££W ; 0=W  – означає повну протилежність, а
1=W  – повний збіг ранжирувань.
Усереднюємо значення вагових коефіцієнтів по кожному показнику якості, результати

зводимо у таблицю 5.
Таблиця 5

Матриця обчислення підсумкових ваг альтернатив

)(iW

0,261 0,217 0,174 0,130 0,087 0,087 0,043

1ja (0,070+0,077+0,070+0,069+
+0,087)/5=0,074 0,156 0,367 0,050 0,331 0,236 0,162 0,180

2ja (0,356+0,241+0,272+0,260+
+0,330)/5=0,292 0,302 0,097 0,337 0,232 0,165 0,417 0,255

3ja (0,133+0,115+0,105+0,117+
+0,171)/5=0,128 0,156 0,097 0,116 0,059 0,232 0,176 0,132

4ja (0,382+0,490+0,497+0,490+
+0,345)/5=0,441 0,317 0,097 0,186 0,305 0,308 0,162 0,285

5ja (0,043+0,049+0,040+0,045+
+0,063)/5=0,048 0,063 0,323 0,267 0,059 0,052 0,075 0,130

Четвертий етап передбачає підраховування підсумкової ваги кожної з альтернатив і
визначення найкращої альтернативи.

Підсумкова вага першої альтернативи (     ) обчислюється наступним чином:

W(1) = (0,074 * 0,261) + (0,156 * 0,217) + (0,367 * 0,174) + (0,050 * 0,130)+
+ (0,331 * 0,087) + (0,236 * 0,087) + (0,162 * 0,043) = 0,180

Підсумкова вага першої альтернативи (     ) обчислюється наступним чином:

W(2) = (0,292 * 0,261) + (0,302 * 0,217) + (0,097 * 0,174) + (0,337 * 0,130)+ + (0,232 * 0,087) +
(0,165 * 0,087) + (0,417 * 0,043) = 0,255

Підсумкові ваги інших альтернатив підраховуються за аналогією, результати занесені у
таблицю 5.

Виходячи з результатів розрахунків та специфіки проектування ІКСН, структури ПО
пропонується використовувати продукційну МПЗ (   ), оскільки відповідна модель забезпечує
підсистеми і систему в цілому деякими перевагами – робить її більш ефективною в
конкретних умовах експлуатації.

Висновок

Оскільки узагальнена структурна схема інтелектуальної системи неможлива без такої
складової як База знань,  то в рамках даної роботи основне питання присвячено підготовці
рекомендацій по вибору раціональної моделі подання знань з метою забезпечення
ефективного алгоритму її функціонування.

Задача вибору раціональної моделі подання знань в ІКСН на підставі обґрунтованих
критерії вибору відноситься до класу багатокритеріальних.

З основу вирішення багатокритеріальної задачі було запропоновано використання
методу аналізу ієрархій.

1ja

2ja

2jC 5jC 4jC 3jC 7jC 1jC6jC

2ja
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Експерименти по застосуванню методу аналізу ієрархій для вирішення цієї задачі
вказали на необхідність використання продукційної моделі подання знань, оскільки саме
вона забезпечує підсистеми і систему в цілому деякими перевагами – робить її більш
ефективною в конкретних умовах експлуатації.

Спроектована ІКСН пропонується для використання у навчальному процесу ВВНЗ для
підготовки спеціалістів з інформаційних технологій.
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ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ БЕЗДРОТОВОЇ ЛОКАЛЬНО-
ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ В СТРУКТУРІ УПРАВЛІННЯ

ОКРЕМОЇ МЕХАНІЗОВАНОЇ БРИГАДИ

В статті розглядаються основні задачі, які доцільно вирішувати за допомогою бездротової локально-
обчислювальної мережі в структурі окремої механізованої бригади та пропозиції щодо її побудови
(функціональна схема). Оцінюються переваги, які дає застосування такої мережі.

Розвиток озброєння та військової техніки, а також методів ведення бойових дій вимагає
удосконалення системи управління Збройних Сил України. Застосування мобільних
підрозділів в сучасному бою та його швидкоплинність постійно підвищують вимоги до
військових телекомунікаційних систем. Практично всі країни, розвинуті у військовому
відношенні, особливу увагу приділяють питанню впровадження автоматизованих систем
управління (АСУ) в різних родах військ. Так, наприклад, в сухопутних військах армії США
ще з середини 90-х років впроваджений „Тактичний Інтернет” як компонент єдиної мережі
LandWarNet, який передбачає вирішення задач управління та зв’язку від рівня бригади до
батальйону і навіть взводу [1].

Аналіз літератури
В сучасних публікаціях достатньо часто зустрічається огляд принципів побудови та

перспективних  напрямків щодо АСУ армії США.  Так,  наприклад,  в статтях [1-3]
розглядаються принципи побудови та особливості застосування інформаційно-керуючої
мережі „Тактичний Інтернет” сухопутних військ США та її п’яти основних компонент: АСУ
вогнем польової артилерії, тилового забезпечення, протиповітряної і протиракетної оборони,
системи збору й аналізу розвідувальних даних та АСУ діями частин і підрозділів Сухопутних
військ. Багато уваги як в США, так і в інших країнах НАТО приділяється питанню створення
єдиної АСУ цього альянсу.  Проблеми взаємодії різних АСУ в коаліційних операціях та
перспективні напрямки їх подолання описані в статті [2].

Значний інтерес щодо створення нових систем управління військами та зброєю
спостерігається і у збройних сил Російської федерації [4,5]. Так згідно з Воєнною доктриною
РФ пріоритетною задачею воєнно-економічного забезпечення є „розробка і виробництво
уніфікованих високоефективних систем управління військами та зброєю, систем зв’язку і
розвідки”.

Постановка задачі
Перспективна архітектура тактичних мереж зв’язку ЗСУ представлена в [6]. Нажаль, у

вітчизняних публікаціях недостатньо освітлюються перспективи створення автоматизованих
систем управління українських Сухопутних військ. Метою цієї статті є аналіз задач, які
доцільно вирішувати за допомогою бездротової локальної обчислювальної мережі (ЛОМ), та
розробка пропозиції щодо її побудови (функціональної схеми) на рівні окремої механізованої
бригади (ОМБр).

Основна частина
Проаналізуємо, яка інформація передається в структурі ОМБр на етапі підготовки та

ведення бойових дій, які бойові документи розробляються та доводяться до відповідних
підрозділів.

Для існуючої системи управління зазначені документи можуть бути графічними,
текстовими або табличними. На робочій карті командира оформлюється рішення на бій, яке
доводиться як бойовим,  так і підрозділам тилового,  бойового та технічного забезпечення у
вигляді бойового наказу і розпоряджень (в тому числі по видах забезпечення, зв’язку, з
прихованого управління військами). Відповідно підпорядковані бойові підрозділи
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(механізовані батальйони, танковий батальйон, артилерійські дивізіони, зенітно-
артилерійський дивізіон) надають у штаб бригади бойові донесення. Донесення також
надають підрозділи бойового, тилового та технічного забезпечення.

Командири підрозділів ОМБр під час бою повинні негайно доповідати командиру
бригади про виконання бойового завдання, нові відомості про противника, різку зміну
обстановки перед фронтом і на флангах свого підрозділу, а при необхідності – про втрати та
забезпеченість боєприпасами і пальним. Виконання цих заходів також вимагає передачі
даних. В табл. 1 перелічено основні документи, які розробляються в ОМБр, та наведено
оцінку їх типового об’єму.

У ході наступу в сучасному бою обстановка характеризується швидкістю і різкістю
зміни, а підрозділи виконують різні за змістом і характером бойові завдання, для чого вони
повинні здійснювати маневр вогнем, силами й засобами, що, в свою чергу, вимагає
постійного слідкування за розвитком обстановки, своєчасної постановки задач підрозділам,
уточнення взаємодії, організації бойового, тактичного і тилового забезпечення, підтримання
у ході бою чіткої і безперервної злагодженості. При веденні оборонних дій важливим
способом досягнення мети оборони являється використання гнучкого маневру вогнем,
силами і засобами проведення контратак.

Терміновість передачі даних має суттєве значення і в сфері розвідки, яка відноситься до
найважливішого виду забезпечення бойових дій військ. Вона сприяє швидкій і доцільній
організації бою, успішному веденню бойових дій. Шляхи передачі і види розвідувальних
відомостей в структурі ОМБр надано на рис. 1.

Необхідно зауважити, що фактор часу має переважаюче значення не тільки у процесі
добування розвідувальних відомостей,  але й також у процесі їх обробки і передачі.  Ця
послідовність взаємопов’язана і являє собою єдине ціле. Розвідувальні відомості від джерел
до командирів підрозділів і у штаби подаються усними доповідями, письмовими
(графічними) донесеннями, радіо та іншими засобами зв’язку. Так, у штаб механізованого
батальйону розвідувальні відомості надходять від постів спостереження батальйону і
бойового розвідувального дозору, командирів підлеглих підрозділів і сусідів, штаба бригади
та розвідувальних органів старших начальників.

Всі розвідувальні відомості,  які надходять в штаб ОМБр,  встановленим чином
відображаються на робочій карті. Вона є документом, за яким проводиться кожна доповідь
про хід виконання бойового завдання і надаються узагальнені відомості про противника.
Експертні оцінки показують, що передача розвідувальних відомостей радіо або телефонним
зв’язком в залежності від характеру даних, рангу розвідувального органу і підрозділу, може
займати від 3-х до 20 хвилин; перенесення їх на робочу карту старшого начальника – від 10
до 30 хвилин.

З початком наступу або під час відбиття атак противника в обороні відомості
поступають частіше, а обстановка у бою змінюється надзвичайно швидко, і розвіддані, які
були отримані за декілька годин чи навіть десятків хвилин тому,  стають застарілими і не
відповідають реальній бойовій обстановці. Тому час на передачу узагальнених розвідданих
командиру, оперативне реагування ним на обстановку, яка створюється, доведення
відповідних розпоряджень до посадових осіб має бути мінімальним. Крім того, командир
бригади (батальйону) повинен координувати вогневе ураження противника, оцінювати стан і
боєздатність його угрупувань після ударів, своєчасно вирішувати питання використання
армійської авіації, ППО та інших сил. Всі ці завдання вимагають швидкої передачі даних.

Досвід військових навчань показує, що на сучасний період склад управління
батальйону, який знаходиться на командно-спостережному пункті (КСП), справляється зі
своїми функціональними обов’язками з великими труднощами, а іноді тільки позначає їх або
виконує формально власне через брак часу. Розглянемо, де можливо забезпечити його
економію. В першу чергу, за рахунок скорочення часу передачі розпоряджень, бойових
наказів,  розвідувальних даних,  організації взаємодії.  Так,  згідно вимог Бойового статуту
Сухопутних військ, командири зобов’язані підтримувати постійний та стійкий зв’язок зі
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старшим командиром, командирами штатних, приданих, підтримуючих і взаємодіючих
підрозділів. Цим статутом радіозасоби визначені як найважливіші, а іноді і єдині засоби, які
здатні забезпечити управління підрозділами. А порядок передачі команд і постановки
завдань вимагає при циркулярній передачі повторювати їх два рази, а на прийняте завдання
робити зворотню перевірку (квитанцію) шляхом точного його повторення.

Таблиця 1
Особливості типових документів в ОМБр

№
з/п Назва документа Особливості

документа

Типовий об’єм
інформації

Ча
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 п
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ач
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ни

х 
че

ре
з Л
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М

, с

Необхідна
пропускна

спроможність
ЛОМ, кбіт/с
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то
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фо

рм
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ті

в 
ка

рт
и)

кБ

1 Робоча карта Розробляються
завжди до 30 до 201 10 16**

2 Попереднє
розпорядження

Розробляються
завжди до 10 до 40 10 32

3 Бойовий наказ Розробляється і
зберігається у штабі

частини
20–25 80–100 10 80

4 Бойове
розпорядження

Оформлюється
текстуально (графічно),
використовується для

доведення бойових задач

10–15 40–60 10 48

5 Бойове
розпорядження по

видах забезпечення

Віддаюся підлеглим усно,
занотовуються і

зберігаються у штабі
до 10 до 40 10 32

6 Розпорядження по
зв’язку

Віддаюся підлеглим усно,
занотовуються і

зберігаються у штабі
до 5 до 20 10 16

7 Розпорядження з
прихованого
управління
військами

Віддаюся підлеглим усно,
занотовуються і

зберігаються у штабі до 5 до 20 10 16

8 Планова таблиця
взаємодії

Розробляються
завжди до 15 до 60 10 48

9 Бойові донесення Розробляються
завжди до 5 до 20 5 32

10 Розвідувальні
донесення

Розробляються
завжди до 10 до 40 5 64

11 Донесення по
зв’язку

Розробляються
завжди до 5 до 20 10 16

Таким чином, на постановку завдання, текст якого передається, витрачається значний
час. В умовах сучасного бою, при надзвичайно швидких і різких змінах обстановки,
командири стають заручниками радіообміну, замість того, щоб у гранично короткий термін
реагувати на її зміни.

Сухопутні війська нашої країни можуть використовуватись не тільки для відбиття
збройної агресії з боку іноземних держав, але й для вирішення завдань щодо припинення

1 До 20 кБ – орієнтовний об’єм інформації про противника та свої підрозділи (шар знаків та позначень) для
електронної карти командира.
**  16 кбіт/с – пропускна спроможність, яка дозволяє забезпечити передачу типового об’єму інформації
(позначення, які наносяться на карту) для електронної карти за час не більше 10 с.
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(локалізації) збройних конфліктів, сепаратистських, бандитських дій або іншого
протиправного збройного насилля в межах України. Враховуючи, що підрозділи ОМБр для
зазначеного випадку повинні тісно взаємодіяти з підрозділами військ МВС, органами СБУ,
Державною прикордонною службою, проблемам своєчасного отримання, оперативної
обробки і передачі інформації необхідно також приділяти належну увагу. Аналіз змісту цих
завдань і основних форм дій механізованих (танкових) підрозділів в таких умовах показує,
що інформація, яка доводиться до командирів (штабів), для цієї задачі адекватна за обсягом
іншим видам бойових дій.

Рис. 1. Канали передачі розвідувальних даних в структурі ОМБр

Відправним пунктом підготовки бойових дій є прийняття рішення, детальне його
планування і доведення до підлеглих. В класичній схемі роботи органу управління
оформлення рішення на карті і доведення його до підлеглих визначається як один з головних
етапів, а час доведення у значній мірі впливає на оперативність органу управління. Це
важлива складова інтегрального показника ефективності системи управління в цілому. Саме
доведення рішення до підлеглих як елемент процесу управління може або гальмувати, або
сприяти оперативності органів управління.

Оцінка інформації, яку необхідно оперативно передавати в ході бою (зміни в
обстановці, організації взаємодії, розпорядження для безпосереднього управління діями
військ, тощо), показує, що вона може бути значно більше за обсягом ніж інформація,
необхідна для організації бойових дій.

Зазначений вище аналіз особливостей сучасного бою вимагає перегляду не тільки
структури пунктів управління (ПУ), командно-спостережних пунктів, але й оснащення їх
сучасними елементами автоматизованої системи управління. Ступінь автоматизації роботи
командирів і штабів міг би досягти, за експертними оцінками, при усвідомленні задачі і
оцінці обстановки 5 – 10 %, плануванні бою – до 40 %, а при передаванні даних (особливо
карт з обстановкою,  бойових наказів,  розпоряджень,  взаємодії)  до 70  %,  що в поєднанні з
навігаційними системами автоматичного визначення місця розташування своїх військ значно
підвищить якість і оперативність управління підрозділами ОМБр.
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На практиці організація зв’язку в бою здійснюється за певними напрямками, тобто
сукупності вузлів та ліній, створених різними засобами між двома ПУ або КСП. Види зв’язку
і їх кількість на кожному напрямку визначаються потребами системи управління (об’ємом і
терміновістю повідомлень, які передаються, а також оперативністю ведення переговорів).
Необхідність передачі інформації (карт з обстановкою, розвідувальних даних, бойових
документів,  тощо)  в мережі ПУ бригади –  КСП бойових підрозділів (КП підрозділів
забезпечення) одночасно в реальному масштабі часу і за короткий термін дозволяє зробити
висновок про актуальність задачі створення бездротової локально-обчислювальної мережі
пунктів управління в структурі ОМБр.

Порівняльний аналіз існуючої системи передачі даних з можливостями локально-
обчислювальної мережі показує, що можливо казати про певний “прорив” у цьому напрямку.
Суть навіть не в кількісній оцінці технічних можливостей ЛОМ, які на порядки перевищують
можливості традиційної системи. Справа в якісних характеристиках інформації, яка
передається. Передача обстановки на електронні карти командирів рівня командир ОМБр
(начальник роду військ або служби), командир батальйону (дивізіону), оцінка обстановки і
прийняття рішення, управління підрозділами під час бою із застосуванням АСУ дає
можливість вирішувати бойові задачі, навіть знаходячись у відриві від головних сил.

У ході бойових дій командири мають справу з фактичними реакціями противника, тому
управління повинно здійснюватися згідно плану, конкретизованому у відповідності із
ситуацією. У зв’язку з цим підвищується питома вага топологічних даних (дислокація військ,
маршрути висування, напрямки ударів, тощо), а також оперативності їх передавання. В цих
умовах використання ЛОМ, як структурної ланки перспективної інформаційно-об’єднаної
системи розвідки, цілевказівок, наведення, управління та зв’язку, електронної картографії та
захисту інформації дозволяє мати замість статичної форми відображення ситуації (карти,
графіки,  таблиці,  довідки,  доповіді,   тощо)  динамічну картину і ставить командира в
природні умови безпосереднього спостерігача і учасника подій, звільненого від
технологічних функцій.

Проведений аналіз показує, що із часу, виділеного на необхідні організаційні заходи
(відпрацювання бойових документів, віддання розпоряджень та ін.), до 30% витрачається на
передачу даних. Приблизно така ж частина йде на цей елемент управління безпосередньо у
бою. Використання бездротової ЛОМ може значно скоротити час на передачу даних на всіх
етапах бойових дій. Крім того, прискорення передачі, попередня обробка і якісно новий
рівень даних створює можливість проводити підготовку бою паралельним способом
командирами різних ступенів ОМБр, а в ході бою запобігати виникненню значних
оперативних пауз, скоротити час реакції на дії противника при необхідності внесення змін у
систему взаємодії, вогневого ураження, бойового та тилового забезпечення, що сприятиме в
цілому досягненню переваги над противником.

Враховуючи описані зв’язки між штабом ОМБр та її підрозділами (рис.  1),
пропонується функціональна схема бездротової ЛОМ ОМБр (рис. 2). В табл. 2 надані
експертні оцінки очікуваного виграшу в часі на різних етапах роботи командира
механізованого (танкового) батальйону при застосуванні такої мережі. Числові оцінки,
проведено для випадку відносно невеликої пропускної спроможності ЛОМ – 100 кбіт/с. В
цьому випадку технічна реалізація мережі є нескладною.

Перелічимо основні завдання, які доцільно вирішувати за допомогою бездротової ЛОМ
в структурі ОМБр:

– автоматичний збір та обробка розвідувальних даних та інформації про свої
підрозділи;

– передача бойових наказів (розпоряджень), організація взаємодії між підрозділами;
– автоматизація управління польовою артилерією;
– автоматизація управління підрозділами ППО ОМБр;
– автоматизація тилового забезпечення.
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Рис. 2. Схема функціональних зв’язків перспективної бездротової локально-обчислювальної
мережі ОМБр

Таблиця 2
Порівняння способів управління

№
з/п

Етапи роботи
командира
батальйону

Дані, що приймаються
(передаються)

Орієнтовний час на відповідний етап
роботи, хвилин

Традиційними
способами

З використанням
ЛОМ

1 2 3 4 5
1 Одержання та

з’ясування бойового
наказу (бойового,
попереднього бойового
розпорядження) або
рішення на бій від
командира ОМБр

Оцінка противника, бойове завдання
батальйону, об'єкти та цілі, які
уражаються засобами старшого
командира в інтересах батальйону,
завдання сусідів, розмежувальні лінії
з ними. Доповідь командиру ОМБр
про отримання бойового завдання та
його з'ясування

20–30 до 5

2 Збір даних обстановки
(в т.ч. від
командування ОМБр),
її оцінка, узагальнення
і аналіз, прийняття
рішення, оформлення
рішення на карті,
віддання бойового
наказу
(розпорядження)

Одержання даних від штабу ОМБр
щодо сил і засобів,  які
використовуються в інтересах
батальйону (в тому числі з бойового
та тилового забезпечення), порядок їх
застосування. Доповідь командиру
ОМБр щодо прийнятого рішення

30–40 до 10
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Продовження табл. 2
1 2 3 4 5
3 Організація взаємодії

(узгодження зусиль) з
сусідніми, приданими
та підтримуючими
підрозділами

Одержання і передача даних для
організаційних заходів із взаємодії,
організації вогневого ураження
противника

20–30 до 5

4 Робота командира
батальйону під час бою

Одержання (збір) даних про
обстановку від старшого начальника,
сусідів, уточнення рішення,
доведення його до командира ОМБр,
корегування взаємодії та всебічного
забезпечення бою, доповіді
командиру ОМБр про результати
застосування противником
високоточної зброї, виконання
завдання, нові відомості про
противника, про різкі зміни
обстановки та значні втрати своїх сил
і засобів

до 10
на кожну
передачу,
прийом

3–5

Проведений аналіз дозволяє сформулювати основні вимоги до бездротової ЛОМ в
структурі ОМБр (ланка „штаб–батальйон”):

– структурна схема ЛОМ повинна забезпечувати функціональні зв’язки згідно схеми,
наданої на рис. 2;

– апаратна частина ЛОМ має забезпечити в ланці „штаб–батальйон” пропускну
спроможність порядку 100 кбіт/с;

– враховуючи глибину розгортання ОМБр, бездротова ЛОМ має забезпечувати
зазначену пропускну спроможність в структурі самої ОМБр на відстанях до 30 км, а в ланці
„штаб ОМБр – штаб армійського корпусу” – до 60 км.

Висновки. Таким чином, необхідно відмітити, що впровадження бездротової ЛОМ в
структуру управління ОМБр – це одне з перспективних і важливих завдань, які стоять перед
нашими збройними силами. Описані технології дозволяють суттєво зменшити час на
передачу розвідувальної інформації, бойових наказів та розпоряджень, на більш високому
рівні організувати взаємодію підрозділів ОМБр, підвищити мобільність та швидкість
реагування бригади, створити єдиний інформаційний простір та інформаційну перевагу над
противником. Разом з цим зауважимо, що для подальших досліджень являє інтерес розгляд
питань захищеності ЛОМ від несанкціонованого доступу, засобів радіорозвідки та
радіоелектронної боротьби, організація мережі на рівні армійського корпусу й вище, а також
взаємодії між підрозділами різних родів військ.
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ОБ’ЄКТНА, БАГАТОАГЕНТНА МОДЕЛЬ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
МОБІЛЬНОЮ КОМПОНЕНТОЮ МЕРЕЖІ ЗВ’ЯЗКУ ВІЙСЬКОВОГО

ПРИЗНАЧЕННЯ НОВОГО ПОКОЛІННЯ
В статті розглядається об’єктна модель багатоагентного управління, яка базується на концепціях

об’єктного і багатоагентного управління і концептуально описує процес оперативного управління мобільною
компонентою мережі зв’язку військового призначення.

Практика розробки систем управління провідними світовими телекомунікаційними
виробниками свідчить про те, що створюються лише інформаційні моделі систем управління
на основі технології TMN,  які орієнтовані на підтримку інтерфейсів з телекомунікаційним
обладнанням, що виробляється тією ж компанією, але без урахування мережених аспектів
управління. Розроблені MCE-T Рекомендації по Системі Управління Телекомунікаційними
Мережами (TMN) визначають лише загальну ідеологію побудови і функціонування систем
управління і не дозволяють вибирати ефективні варіанти інформаційного і математичного
забезпечення як окремих підсистем оперативного управління так і систем управління
телекомунікаціями в цілому.

Нова технологія управління CORBA [1], яка базується на ідеї відкритого розподіленого
управління, дозволяє лише більш гнучко будувати взаємодію систем управління окремим
різнорідним телекомунікаційним обладнанням між собою. Існуючий метод проектування і
дослідження систем управління телекомунікаціями на основі TMN, що розроблений MCE-T
(Рек. М. 3010) [2], визначив реалізацію протокольно-орієнтованого підходу до проектування
і дослідження ефективності СУ телекомунікаціями. Цей підхід зв'язаний з розробкою
моделей і профілів протоколів,  необхідних для реалізації технологій TMN,  як такої що
застосовується стратегічно. При цьому всі специфікації управління (послуг, ресурсів і
інтерфейсів) зазнають сильну залежність від протоколів, які базуються на CMIP (Common
Management Information Protocol – загальний інформаційний протокол управління)/SNMP
(Simple network management protocol – простий мережений протокол управління), що
розкриті за допомогою IETF (Internet Engineering Task Force) як частина протоколу TCP/IP.

Особливості мобільних компонент мереж зв’язку військового призначення нового
покоління які відрізняють їх від мобільних телекомунікаційних мереж загального
призначення, як об’єктів управління, особливості функціональної, функціонально-
декомпозиційної моделей системи оперативного управління і моделі організації
інформаційних ресурсів, а також відмічені особливості рекомендацій по TNM визначають
необхідність застосування протокольно-незалежного підходу (Protocol Independent Approach
– PIA) до побудови прикладного математичного забезпечення оперативного управління
МК МЗВП.

При цьому PIA не заперечує, а передбачає інтеграцію технології TNM (адаптованої до
умов оперативного управління МК МЗВП) з технологіями об’єктного і багатоагентного
управління. В основу PIA покладемо об’єктну, багатоагентну модель, яка концептуально
описує процеси оперативного управління мобільною компонентою МЗВП.

Об’єктна багатоагентна модель оперативного управління (ОБАМОУ) мобільною
компонентою МЗВП базується на:

– технології TNM, яка виділяє наступні рівні управління мережею: а) управління
елементами мережі з розподілом по типам управляємого обладнання; б) управління мережею
в цілому; в) управління послугами, які надаються абонентам; г) управління бізнесом;

– запропонованій ISO моделі СУ, описаній в стандарті ISO 7498-4 і рекомендації ITU-
TX. 700, згідно якої управління мережею функціонально розділено на 5 областей: 1)
несправності (Fault); 2) конфігурація (Configuration); 3) якість (Performance); 4) безпека
(Security); 5) фінансовий облік (Accounting);
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– моделі взаємодії відкритих систем OSI;
– обєктно-орієнтованому підході, розвинутому в мовах програмування;
– мультиагентній технології, яка дозволяє забезпечити взаємодію між агентами, що

розв’язують підзадачі однієї загальної задачі управління;
– особливостях організації оперативного управління мобільними компонентами

МЗВП [3, 4].
На рівні управління мережею в цілому виділимо підрівні: 0-й – управління сенсорною

мережею, 1-й – управління мобільними абонентами, 2-й – управління мобільними базовими
станціями, 3-й – управління ретрансляторами на БЛА.

Рівень управління мережею в цілому та його підрівні координують роботу
елементарних систем управління (рівня управління елементами мережі) дозволяючи
контролювати конфігурацію складених каналів, погоджувати роботу транспортних під-
мереж різних технологій, тощо. За допомогою цього рівня мережа починає працювати як
єдине ціле, забезпечуючи обмін інформації між абонентами.

Рівень управління елементами мережі (Networks Elements, NE) представляє собою
елементарні системи управління, що автономно управляють окремими пристроями
(каналами, підсилювачами, комутаторами, маршрутизаторами, кінцевою апаратурою і т.п.) і
звільняють рівень управління мережею в цілому (і його підрівні) від деталей і особливостей
управління конкретним обладнанням мережі.

Сучасні технології припускають наявність в обладнанні мережі вбудованих засобів для
підтримки функцій управління, що дозволяють виконувати хоча б мінімальні операції по
контролю за станом обладнання і за переданим цим обладнанням трафіком. Обладнання
мережі, яке не має вбудованих засобів для підтримки функцій управління, забезпечується
окремим блоком управління, що підтримує один з двох найбільш розповсюджених
протоколів управління –  SNMP  (Simple  Network  Protocol)  чи CMIP  (Common  Management
Information Protocol).

Рівень управління послугами, які надаються абонентам, здійснює контроль і управління
транспортними і інформаційними послугами, що надаються кінцевим користувачам мережі
(підготовка мережі до надання визначеної послуги, її активізація, обробка запитів абонентів).

Рівень управління бізнесом із моделі виключимо, як не відповідаючий умовам бойового
застосування мобільних компонент МЗВП.

Задачі області управління несправностями в МЗВП розв’язуються засобами системи
технічного обслуговування і ремонту, тому цю область із моделі виключимо. Наступні три
області об’єднаємо в одну – функціонування (Function), і в ній виділимо по функціональній
ознаці наступні підобласті: управління маршрутизацією, управління топологією, управління
енергоресурсом, управління радіо ресурсом, управління доступом, управління безпекою.

Множину підобластей управління будемо вважати функціонально повною так як вона
відповідає функціональній моделі системи оперативного управління МК МЗВП [7].

Область фінансового обліку виключимо з моделі. На рис. 1. представлений
багатомірний розподіл задач в ОБАМОУ мобільною компонентою МЗВП.

Схема розподілу задач управління представляє собою тривимірну матрицю (рівень
моделі OSI, рівень управління, область управління) задач ijkZZ = , кожний елемент якої

{ }t
ijkijk ZZ =  являється множиною постановок задач управління ( i -го рівня моделі OSI,

j -го рівня управління, k -ї області управління) або пустою множиною.
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Рис. 1. Схема багатомірного розподілу задач управління в ОБАМОУ

Об’єктно-орієнтований підхід до оперативного управління мобільною компонентою
МЗВП на базі моделі OSI основується на наступних концепціях: OOD (Object-oriented
disign)-концепція, концепція дерева управляючої інформації (MIT-концепція, Manoged
Information Tree), концепція наслідування типів (Inheritance-концепція), концепція
поліформізму, концепція інкапсуляції, концепція фільтрів і концепція
операційної платформи.

Базовим поняттям концепції OOD являється поняття об’єкт управління MO
(Manаged Object).

МО – це інкапсульована структура (encapsulated structure), яка характеризується
поведінкою та станом, має атрибути (attributes) і методи (methods) і представляє собою
ресурс, яким необхідно управляти при рішенні задачі t

ijkZ .
Термін „інкапсульована структура” означає, що МО являється самодостатнім, тобто

об’єкти, які є зовнішніми по відношенню до даного МО не знають про його структуру.
Об’єктно-орієнтований підхід до управління мобільною компонентою потребує, щоб її
ресурси у формі МО були стандартизовані. Опираючись на методику опису стандартних МО,
яка була запропонована в Рекомендаціях ITU-T у зв’язку з концепцією TMN і розроблена
спільними зусиллями ITU-T, ISO, ASNI і ETSI (European Telecommunication Standarts
Institute) можна запропонувати наступну схему процеса розробки МО мобільної компоненти
МЗВП (рис. 2.).

Управління МК МЗВП потребує вибору задачі управління, тобто постановки задачі для
системи оперативного управління. Задача t

ijkZ  вибирається з матриці ijkZZ =  через

визначення рівня моделі OSI,  області і рівня управління.  Вибір рівня ієрархії мобільної
компоненти, його представлення, представлення елемента, вибір компонентів представлення
дозволяють описати ресурси (отримати атрибути), а вибір підзадачі і функції управління
дозволяють вибрати засоби МО (отримати методи), які в свою чергу трансформуються в МО.

Функціональний моделюючий процес визначає, які функції необхідні для рішення
задачі t

ijkZ . Об’єктовий моделюючий процес визначає ресурси, які пропонуються МК МЗВП.
MIT - концепція використовується як фундамент для ідентифікації МО в мережі. Атрибути
МО характеризують їх стан, а методи – відповідають за їх поведінку.

Концепція наслідування типів (Inheritance) в контексті OOD означає колективне
використання атрибутів між МО і використовується з метою побудови ефективного, з точки
зору швидкості реакції на події в мережі, програмного забезпечення. Так як концепція OOD
передбачає наявність базових і похідних класів МО, то концепція наслідування забезпечує
перехід атрибутів і методів МО базового класу в похідні класи МО.

Рівні моделі OSI

Рівні
управління

Області
управління
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Рис. 2. Схема процесу розробки об’єктів управління

Концепція поліформізму при її застосуванні в управлінні МК МЗВП означає, що та
функція, яка може бути застосована до більше ніж одного МО, називається поліморфною. В
моделі OSI такі операції як Get Value (отримати значення відповідного атрибуту МО), Set
Value (множина значень по замовчуванню для атрибутів МО), Create (створити новий МО) та
інші, являються поліморфними і можуть бути застосовані до деякої кількості МО. Концепції
наслідування і поліморфізму забезпечують можливість побудови програмного забезпечення
управління елементами мережі, яке буде характеризуватися ознаками багатократного
використання.  Суть концепції інкапсуляції в архітектурі OOD  полягає в тому,  що
представлення атрибутів і методів МО приховане від інших МО.

Концепція фільтрів реалізується засобами підсистеми конторолю і застосовується для
прийняття рішення про які події (зміни стану МО) необхідно повідомити елементи системи
управління МК МЗВП одноіменного чи вищестоячого рівня. Ця концепція запобігає
перевантаженню мережі несуттєвими службовими повідомленнями. Фільтрація заключається
в застосуванні деякого логічного виразу до значень атрибутів МО при передачі повідомлення
про подію. Наприклад, переповнення буфера мультиплексора вхідним трафіком може
вплинути на збереженість даних у відповідній зоні базової станції мережі. Про цю подію
необхідно повідомити центр управління мережею. З іншого боку, локальне
перенавантаження в схемі мультиплексування не впливає на ситуацію в мережі, так як
мультиплексори можуть мати якісні схеми управління потоками і контролю помилок. Тому
повідомлення про таку подію фільтр підсистеми конторолю може не пропускати.

Концепція операційної платформи в об’єктно-орієнтованому мереженому управлінні
МК МЗВП означає, що прикладні програми управління розробляються з використанням
служб і примітивів, які надає спеціально розроблена з цією метою операційна платформа.
Прикладами таких операційних платформ для системи управлінняМК МЗВП являються такі
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відомі продукти, як HP Open View, Sun Net Manoger і Sun Soltice, Cabletron Spectrum та інші.
Ці платформи створюють загальне операційне середовище для додатків системи управління.
В основу архітектури об’єктного, багатоагентного оперативного управління МК МЗВП
пропонується покласти архітектуру мережевого управління OSI, в якій виділяються три рівні
управління (рис. 3): управління мобільною компонентою (як відкритою системою) в цілому,
управління N -м рівнем (0-й рівень – управління сенсорною мережею, 1-й рівень –
управління мобільними абонентами, 2-й рівень – управління мобільними базовими
станціями, 3-й рівень – управління ретрансляторами на БЛА), управління елементами N -го
рівня (операції N -го рівня). Управління мобільною компонентою в цілому забезпечується
механізмами управління рівнів моделі OSI і здійснюється через протоколи управління
мережею рівня додатків (Application). Управління об’єктами управління N -го рівня
мобільної компоненти здійснюється через протоколи управління рівнем транспортного рівня
моделі OSI. Категорія „операції N -го рівня” дозволяє протоколам управління транспортного
(Transport), мережевого (network), канального (Data link), фізичного (Physical) рівнів моделі
OSI підтримувати специфічні дії N -го рівня шляхом управління окремими елементами
зв’язку всередині цього рівня. В архітектуру об’єктного, багатоагентного оперативного
управління (ОБАМОУ) МК МЗВП введемо поняття агента (Agent process), менеджера
(Managing process) і бази управляючої інформації MIB (Management information base), які
стандартизовані в архітектурі мережевого управління OSI [1].

Агент в архітектурі мереженого управління OSI визначається [5] як частина
програмного забезпечення МО, яка відповідає за надання менеджеру повідомлень про стан
МО (статус ресурса) і отримання розпоряджень відносно дій, які необхідно провести в МО у
відповідності з сформованим управляючим рішенням. Таким чином в архітектурі
мережевого управління OSI агент віднесено до підсистеми реалізації рішень. Пропонується в
архітектурі ОБАМОУ мобільною компонентою МЗВП підвищити рівень агента шляхом
введення його до  підсистеми формування рішень. При цьому зберегти його функції
архітектури мережевого управління OSI і делегувати йому методи МО.

Рис. 3. Архітектура протоколів управління МК МЗВП
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Менеджер в архітектурі мережевого управління OSI визначається як управляюча програма
(прикладний процес), яка безпосередньо впливає на агента шляхом видачі йому управляючих
рішень. База управляючої інформації в архітектурі мережевого управління OSI визначається як
інформаційна модель множини МО і їх атрибутів, яка покликана забезпечити роботу всіх трьох
рівнів архітектури управління OSI. В MIB містяться імена МО, їх дозволена поведінка, операції,
які можуть бути виконані над МО, а також конфігурації взаємодії МО в мережі. Протоколи
мережевого управління всіх рівнів (рис. 3.) головною метою мають транспортування даних MIB
до агентів і менеджерів. При цьому суттєвим моментом при мережевому управлінні являється
використання всіма менеджерами і агентами єдиної MIB і загальних протоколів управління. На
рис. 4 показана модель взаємодії ланки «менеджер – коаліція агентів» в архітектурі мережевого
управління МК МЗВП. Інформаційні ресурси, які використовують при управлінні менеджер і
агенти, зосереджені в підсистемі контролю у вигляді моделей поточного стану МО і МІВ. В МІВ
дані заносяться (корегуються) через точку D2 діалогу оператора з базою управляючої інформації
з використанням інтерфейсу І1 – „оператор-МІВ”. Наприклад модель маршрутизатора в МІВ
може включати такі дані: кількість портів, тип портів, таблиця маршрутизації, і т.д. Моделі
поточного стану МО динамічно відображають їх стан в будь-який момент часу через множини
характеристик їх ресурсів ijR .

Рис. 4. Модель взаємодії ланки „менеджер-коаліція агентів” в архітектурі мережевого управління МК МЗВП
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Взаємодія компонентів моделі здійснюється за допомогою з-х типів інтерфейсів: І1 –
оператор-МІВ, І2 – оператор-менеджер, І3 –  підсистема конторлю-агент,  які підтримуються
засобами операційної платформи. Менеджер взаємодіє з агентами по стандартному
протоколу СМІР (Common Management Information Protocol – загальний інформаційний
протокол управління) з використанням технології «клієнт-сервер». Агент використовуючи
абстрактну інформаційну модель МО і його ресурсів,  яка міститься в МІВ,  доповнює її
значеннями характеристик ресурсів МО з моделі його поточного стану. Специфікація
протоколу СМІР представлена стандартом ISO 9596 і підтримує всі послуги служби
мережевого управління CMISE (Common Management Information Service Element), тому цей
протокол відповідає рівню додатків моделі OSI.  Служба CMISE  будується в архітектурі
розподіленого додатку і забезпечує послугами роботу взаємодіючих додатків, якими і
являються менеджер і агент. Між елементами моделі взаємодії ланки „менеджер-коаліція
агентів” підтримується передача інформації наступних типів: Data (дані), Control
(управління), Event (подія). Функціонування ланки „менеджер-коаліція агентів”
підтримується прикладним математичним забезпеченням оперативного управління МК
МЗВП, методи якого являються методами МО, що делеговані агентам і менеджеру.

На рис. 5 показана логічна модель агента (менеджера, ланки „М-КА”) в термінах
методів штучного інтелекту [5].

Рис. 5 Логічна модель агента

Модель „менеджер-агент” в архітектурі мережевого управління МК МЗВП може бути
реалізована за допомогою однієї із структур: централізованої, децентралізованої, ієрархічної
і розподіленої. Централізована структура характеризується низькою надійністю, і вимагає
дуже високопродуктивної платформи для роботи менеджера (єдиного в архітектурі).
Децентралізована структура характеризується необхідністю самоорганізації ланок „М-КА” і
рішення проблеми координації їх дій. Розподілена структура вимагає передачі значного
обсягу службової інформації між розподіленими ланками „менеджер-коаліція агентів”

Активність агента Структура агента

Управління власним процесом

Виконання своїх специфічних функцій

Зв’язок з іншими агентами

Використання знань про інших агентів

Зв’язок з зовнішнім середовищем

Використання знань про зовнішнє
середовище

Оновлення своєї структури

Управління даними

Таблиця показників методів МО

Ідентифікатори методів МО

Таблиця зв’язків з методами

База знань

Таблиця показників моделей

Ідентифікатори оптимізаційних моделей

Таблиця зв’язкі з оптимізаційними
моделями

Методи МО

Таблиця зв’язків з алгоритмами

Ідентифікатори алгоритмів

Таблиця показників алгоритмів

Алгоритми

Переведення агента в
пасивний стан

Генерація активності агента



114

(М-КА) і рішення проблеми синхронізації МІВ. Для архітектури мережевого управління МК
МЗВП пропонується ієрархічна структура зв’язків між ланками „М-КА” (рис. 6.) як прототип
TMN (при умові, що для потреб СУ МК МЗВП окремо мережа для передачі управляючої
інформації не виділяється). Ланки „М-КА” нижнього рівня виконують також функції агента по
відношенню до менеджерів верхнього рівня ієрархії. Таким чином, ієрархічна структура зв’язків
між агентами, менеджерами і ланками „М-КА„ дозволяє розглядати модель оперативного
управління МК МЗВП як модель багатоагентного інтелектуального управління. Під
інтелектуальним агентом розуміють програму, яка здатна діяти в інтересах досягнення
поставленої мети і яка характеризується наступними властивостями: реактивність (адекватне
сприйняття середовища і відповідні реакції на його зміни), активність (здатність генерувати мету
і діяти раціональним чином для її досягнення), мобільність (здатність агента мігрувати по
мережі в пошуках необхідної інформації для рішення своїх задач), базові знання (знання агента
про себе, про навколишнє середовище, про інших агентів), та інші [6]. Багатоагентна
інтелектуальна система оперативного управління МК МЗВП може розглядатися як сукупність
взаємозв’язаних програмних модулів (агентів), які являються фрагментами знань, що доступні
іншим агентам. Децентралізована і розподілена структури моделі багатоагентного
інтелектуального управління можуть бути реалізовані на окремих рівнях управління МК МЗВП
(0-й – управління сенсорною мережею, 1-й – управління мобільними агентами, 2-й – управління
мобільними базовими станціями, 3-й – управління ретрансляторами на БЛА).У залежності від
концепції, обраної для організації мультіагентних систем (МАС) звичайно виділяють три
базових класи архітектур (табл. 1): [7].

– інтелектуальні архітектури, що базуються на принципах і методах роботи зі знаннями;
– реактивні архітектури, засновані на поведінкових моделях типу „ситуація – дія”, при

цьому під ситуацією розуміється потенційно складна комбінація внутрішніх і зовнішніх станів;
– гібридні архітектури.

Таблиця 1
Архітектура Представлення знань Модель світу Решатель

Інтелектуал
ьна

Символьне Числення Логічний

Реактивна Автоматне Граф Автомат
Гібридна Змішане Гібридна Машина висновку

Організація МАС на принципах штучного інтелекту має переваги з погляду зручності
використання методів і засобів символьного представлення знань. Але створення точної і
повної моделі представлення предметної області, процесів і механізмів формування знань в
ній представляють істотні труднощі.

Проблеми в створенні МАС на принципах штучного інтелекту полягає в тому, що дуже
важко створити модель предметної області.

Реактивний підхід дозволяє щонайкраще використовувати безліч достатньо простих
зразків поводження агента для реакції агента на визначені ситуації на мережі. Однак
застосування цього підходу обмежується необхідністю повного ситуативного аналізу усіх
можливих активностей агентів.

Гібридні архітектури дозволяють гнучко комбінувати можливості всіх підходів і тому
останнім часом просліджується тенденція розробки і використання саме гібридних МАС-
архітектур і систем агентів.

Класифікацію агентів можна провести по їх інструментальній реалізації (мові
програмування агентів). Слід зазначити, що на сьогодні не існує мови програмування чи
інструментальної системи обробки, яка б цілком відповідала вимогам побудови агентів.
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Рис. 6. Ієрархічна структура зв’язків між ланками „М-КА”

Така система повинна була б відповідати таким вимогам: забезпечення перенесення
коду на різні платформи, присутність на багатьох платформах, підтримка мережної
взаємодії,  багатопотокова обробка і деякі інші.  Найчастіше в  агент них технологіях
використовуються: універсальні мови програмування (Java), мови, «орієнтовані на знання»,
такі, як мови представлення знань (КІ). Мови переговорів і обміну знаннями (KQML,
AgentSpeak, April), мови специфікацій агентів; спеціалізовані мови програмування агентів
(TeleScript); мови сценаріїв і Scripting languages (Tcl/Tk); мови логічного
програмування (Oz).

Для управління МК МЗВП з застосуванням децентралізованої чи розподіленої моделі
МАС у вузлах мережі можна виділити наступні типи агентів: керуючий агент, системний
агент, агент моніторингу, агент діагностики, агент прогнозу (рис. 7). Кількість і склад агентів
і ланок „М-КА” може сильно змінюватися в залежності від вузла мережі. Так наприклад, для
управління мережами радіозв’язку необхідний агент управління
частотним ресурсом.

Керуючий агент аналізує мережну інформацію, забезпечує колективну роботу агентів
над досягненням загальної мети управління, використовує результати рішень своїх
локальних агентів і керуючих агентів сусідніх вузлів, забезпечує вироблення рішення по
забезпеченню інформаційного обміну з заданою якістю (рішення по оптимізації
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характеристик мережі). Керуючий агент забезпечує бачення поточного стану кожного вузла
(перевантаження, висока мобільність тощо) у мережі за допомогою обміну інформацією із
сусідніми вузлами. Наприклад, у випадку перевантаження він зменшує моніторинг мережі і
тим самим збільшує інтенсивність передачі інформаційних повідомлень. При зрослій
мобільності може реалізовувати зондові методи маршрутизації [8].

Системний агент. Його основними функціями є: підтримка інформації про стан вузлів
мережі і їхнє розташування; аналіз місцевості; опис обладнання вузла; управління
топологією мережі; маршрутизації повідомлень, управління розподілом потоків даних,
обслуговування черг і пріоритетних повідомлень.

Агент управління частотним ресурсом. Основні функції: аналіз власного і між
вузлового положення; підтримка даних про призначені і наявні частоти; визначення рівня
завад;  оцінка альтернатив (вибір ретранслятора,  вигляду роботи,  частоти)  тощо.  У своїй
роботі агент буде використовувати сукупність моделей радіомережі.

Агент моніторингу. Основні функції: безперервний моніторинг мережі по заданим
ключовим параметрам у реальному часі; визначення ситуації; ідентифікація поточних і
потенційних проблем; збір і обробка повідомлень, набір статистики.

Агент діагностики. Основні функції: відкриття, локалізація й аналіз несправностей у
мережі; тестування основних функцій усіх модулів.

Агент прогнозу. Основні функції: аналіз і прогноз мережного стану вузла в найближчий
час. Він використовує правила й алгоритми аналізу характеристик мережі на всіх рівнях її
опису і прогнозує можливі проблеми в найближчому майбутньому.

Рис. 7. Структура многоагентної системи децинтралізаваного (розподіленого) управління МК
МЗВП і-го рівня.

Більшість з перерахованих вище агентів стаціонарна, тобто постійно знаходяться на
вузлі. Однак для виконання визначених функцій (моніторингу ділянки мережі, побудова
маршруту передачі інформації й інших) системний агент може генерувати мобільних агентів
(МА). МА переміщується в інший вузол мережі, збирає (якщо необхідно робить обчислення)
інформацію про даний вузол і з підготовленим звітом переміщується у вузол-джерело (чи
при необхідності передається іншому вузлу). Цикл „життя” МА показаний
на рис. 8.

Даний підхід дозволить зменшити обсяг службового трафіка (МА збирають агреговану
інформацію замість постійного діалогу між вузлами), ефективно використовувати ресурси в
умовах гетерогенного середовища (вузол, що володіє слабкими обчислювальними ресурсами
для рішення визначеної задачі за допомогою МА може використовувати обчислювальні
потужності більш продуктивного вузла). При цьому виникають дві основні задачі:
визначення необхідного числа МА і визначення маршруту зони дії.
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Рис. 8 Цикл „життя” МА

Важливою особливістю пропонованої архітектури окремого агента є багаторівневе
представлення його знань, що спрощує їхнє відображення в пам’яті, багаторазове
використання і модифікацію, оскільки ці компоненти можуть створюватися і підтримуватися
незалежно. У загальному випадку архітектура агента в мультіагентній системі визначається
парою >=< MshmlAg , , де >=< DCBshml ,,  – схема поняття агента (об’єкта),

{ } qjBB j ,1, ==  - безліч імен ознак, що дозволяють відрізняти об’єкти, що

відносяться до одного поняття; { } mkCC k ,1, ==  – множина ознак, що забезпечують зв’язок

між різними поняттями; { } nhDD h ...,,2, ==  – безліч ознак, які використовуються як
характеристики змісту поняття. Компонента М позначає метод агента, що реалізує
перетворення вхідних атрибутів у вихідні і, що складається з безлічі правил R, зв’язаних у
семантичну мережу N, що визначає структуру методу: >=< NRM , .

Таким чином, архітектура управління МК МЗВП повинна бути побудована відповідно
до концепції мультіагентних систем.  При цьому набір агентів буде визначатися функціями
управління мережею, а функції будуть визначатися деревом цілей управління.

Взаємодія коаліції агентів однієї ланки «М-КА» і різних ланок будується у
відповідності з деякою зовнішньою мовою і попередньо заданою структурою знань про МК
МЗВП (онтологією). При цьому виділимо два рівня обміну знаннями: 1) рівень обміну
статичними знаннями про задачу, яку розв’язує коаліція агентів, 2) рівень обміну правилами,
які динамічно змінюються [9].

Представимо зовнішній вплив на коаліцію агентів (наприклад, надходження інформації
типу Event) і реакцію на цей вплив у вигляді наступного перетворення:

( ) YYXfM
(

®,, ,

де ( )YXfM ,,  – вплив на коаліцію агентів, як функція, що залежить від f  – політики реакції
на вплив, яка прийнята в даній ланці „М-КА”, ( )rxxX ...,,1=  – параметрів впливу
(наприклад, параметрів інформації, яка вводиться оператором в ланку „М-КА” через точку
діалогу 1D , або параметрів Data з моделі поточного стану МО і бази МІВ),

( ) ( )( )xyxyY s,...,1=  – опису методів, які вибираються для реакції на вплив),
( ) ( )( )xyxyY s

(((
...,,1=  – результат реакції коаліції агентів на вплив (інформація типу Control).

Результат взаємодії між агентами усередині коаліції має наступний вигляд:

( ) ***** ,, YYXfM
(

® ,

де *M  – внутрішній вплив координуючого агента (менеджера) на інших агентів ланки
„М-КА”, а аргументи впливу – перебудовані менеджером політика реакції на вплив,
параметри впливу, зовнішнього по відношенню до ланки „М-КА”, а також опис результату
реакції на вплив (опис повідомлення управління CONTROL).

В загальному випадку менеджером здійснюється композиція результатів роботи агентів
для визначення релевантного відгуку коаліції агентів на зовнішній вплив:
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Модель формування відгуку коаліції агентів на зовнішній вплив представлена на рис. 9.

Рис. 9. Модель формування відгуку коаліції агентів

Мережеве управління МК МЗВП сукупністю ієрархічних, децентралізованих або
розподілених ланок „М-КА” зводиться до обміну між компонентами системи оперативного
управління інформацією типів Data i Event з використанням протоколу СМІР і інтерфейсів
І1, І2, І3, вибору моделей МО, адаптації методів і алгоритмів оперативного управління до
стану ресурсів МО і зовнішнього середовища, оптимізації отриманих від агентів результатів,
формування і реалізації рішень (інформація типу Control).

Таким чином, ОБАМОУ мобільною компонентою МЗВП нового покоління базується на
концепціях об’єктно-орієнтованого мережевого управління в архітектурі OSI, концепції
мультиагентних систем, демонструє незалежність прикладного математичного забезпечення
від протоколів CMIP  i  CMISE  (реалізуємість підходу РІА)  і відображає як структуру
компонентів і зміст процесів мережевого управління так і його перспективні технології.
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УДК 621.396.6                                                           к.т.н. Павлов В.П. (ІСЗЗІ ВІТІ НТУУ „КПІ”)
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 к.т.н. Толюпа С.В. (ВІТІ НТУУ „КПІ”)

АНАЛІЗ ПРОЦЕСУ РЕМОНТУ ТЕХНІКИ ЗВ’ЯЗКУ З
АВАРІЙНИМИ ПОШКОДЖЕННЯМИ

Формалізовано порядок відновлення працездатності техніки зв’язку з урахуванням кількісної оцінки
показників дефектації і діагностування на основі отриманих аналітичних виразів.

Вступ
Одним з перспективних напрямків удосконалення системи ремонту є створення

методик розпізнавання стану техніки зв’язку (ТЗ) у польових умовах після одержання нею
аварійних та інших видів пошкоджень. Під аварійними пошкодженнями розуміють події, які
складаються в порушенні справного стану техніки внаслідок зовнішніх впливів. Відмова ТЗ в
результаті зовнішніх впливів веде до переривання зв’язку і погіршення якості управління.
Тому існує необхідність скорочення часу відновлення (ЧВ) засобів зв’язку до мінімального
значення. Процес відновлення ТЗ з аварійними пошкодженнями відрізняється від планового
ремонту і складається з дефектації, діагностування, усунення несправностей і перевірки
працездатності.

 Постановка задачі
Ремонт ТЗ з аварійними пошкодженнями є неплановим і складається з етапів

дефектації, діагностування, усунення несправностей і перевірки працездатності засобів
зв’язку [1-3]. Необхідність у його проведенні виникає у випадкові моменти часу після
встановлення факту втрати працездатності ТЗ. Дефектація – процес визначення ступеня
пошкодження об’єкта, виявлення явних дефектів і усунення викликаних ними
несправностей [4-8]. Дефектація проводиться для визначення реального технічного стану ТЗ,
що є однією з задач технічної діагностики. Дефектація підрозділяється на два етапи [5-8]:

попередня дефектація виконується на місці експлуатації силами виїзних бригад
ремонтних органів з метою встановлення ступеня пошкодження, доцільності і місця
проведення ремонту ТЗ [9];

повна дефектація здійснюється в ремонтних органах після доставки пошкодженої ТЗ з
метою виявлення явних дефектів, усунення викликаних ними несправностей і відновлення її
працездатності.

Дефектація є найважливішим елементом непланових ремонтів ТЗ, тому що
правильність оцінки реального технічного стану пошкодженого об’єкта впливає в кінцевому
рахунку на ЧВ його працездатності.

У статті досліджуються обидва етапи ремонту: дефектація та діагностування. В
результаті математичного моделювання процесу ремонту визначаються умови, які
мінімізують середній ЧВ працездатності ТЗ. Задача вирішується без урахування
організаційних втрат часу.

 Основна частина
Питання щодо скорочення часу відновлення працездатності ТЗ з аварійними

пошкодженнями у польових умовах дозволяють забезпечити підвищення ефективності
функціонування ремонтних органів. При наявності пошкоджених однотипних зразків ТЗ з
різним ступенем пошкодження в першу чергу відновлюється техніка зі слабкими
пошкодженнями. З метою скорочення часу ремонту і підвищення пропускної здатності
ремонтних органів роботи з відновлення ресурсу і зовнішнього вигляду ТЗ не проводяться, у
вузлах і блоках усуваються тільки ті пошкодження, що впливають на працездатність [4, 5].

Ремонт здійснюється агрегатним методом з використанням справних вузлів і блоків
техніки, що одержала сильні пошкодження чи віднесеної до безповоротних втрат, а також за
рахунок відновлених блоків і отриманих від органів постачання. Контроль якості робіт
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обмежується перевіркою працездатності ТЗ у всіх режимах і виміром значень основних
вихідних параметрів.
В усіх випадках спочатку здійснюється зовнішній огляд, дефектація, виявлення явних
дефектів і усунення викликаних ними несправностей. Потім виконується поетапне
включення і перевірка працездатності підсистем ТЗ і блоків,  що входять до її складу.  При
цьому в першу чергу перевіряються і ремонтуються блоки живлення, потім підсистема
керування функціонуванням об’єкту, генераторне устаткування, після чого інші системи і
блоки за порядком взаємодії і проходження сигналів.

Визначення причин пошкодження об’єкта підвищує ефективність ремонту. Так,
наприклад, при наявності радіоактивного зараження апаратури після її дезактивації в першу
чергу перевіряються і при необхідності замінюються напівпровідникові прилади та
інтегральні мікросхеми. При пошкодженні ТЗ у результаті механічних впливів спочатку
перевіряються найбільш ламкі предмети (електровакуумні прилади, вакуумні конденсатори,
деталі з кераміки і скла), а потім аналізується стан печатних плат на наявність мікротріщин і
монтаж.

При проведенні дефектації необхідно визначити час пошуку дефектів і усунення
викликаних ними несправностей, при яких середній ЧВ ТЗ мінімальний, якщо є обмеження
на варіанти пошуку дефектів (варіанти діагностичного забезпечення (ВДЗ) 7,1=v ) в об’єкті
діагностування, ступінь пошкодження ТЗ та часові характеристики пошуку і усунення
несправностей.

Залежність часу виявлення дефектів й усунення викликаної ними несправностей Тд від
частки явних дефектів ρ (ρ = 0...1) апроксимується виразом [6]

,
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де t1 – час виявлення и усунення першого дефекту;
S – ступінь пошкодження ТЗ, 0≤ S≤ 0,4 (S = 0,1 для ТЗ зі слабким ступенем пошкодження);
L – кількість елементів ТЗ;
g – відносний коефіцієнт збільшення часу пошуку дефекту, g >1.

Час відновлення працездатності ТЗ одним майстром складає [6]

,пуодв1 QtКtTТ ×+×+= (2)

де Ко – значення загального числа перевірок для локалізації Qп дефектів у залежності від
обраного ВДЗ (v )обчислюється за виразами табл. 1 [6];

Qп = SL(1 - ρ) = Q(1 - ρ) – число прихованих дефектів;
t – середній час виконання перевірки при діагностуванні;
tу – середній час усунення несправності.

Відносний час пошуку дефектів й усунення викликаних ними несправностей
визначається виразом

1в

д
д

Т
T

T =* . (3)

Отримані аналітичні вирази (1-3) використовуються в схемі алгоритму визначення часу
дефектації ТЗ, який складається з наступних елементів (рис. 1): одержання і аналіз вихідних
даних; вибір ВДЗ ремонту ТЗ; розрахунок часу виявлення дефектів й усунення викликаних
ними несправностей Тд; розрахунок ЧВ ТЗ для аналізованих ВДЗ Тв1; визначення відносного
часу пошуку дефектів й усунення несправностей *

дT ; знаходження мінімального значення
ЧВ ТЗ; визначення кращого ВДЗ та відповідних йому значень Тд  і Тв1.
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На основі даного алгоритму отримані залежності ЧВ ТЗ від часу пошуку дефектів і
усунення викликаних ними несправностей, а також ВДЗ. Графіки даних залежностей
наведені на рис. 2 – 5.

Отримані залежності дозволяють визначати мінімальне значення ЧВ ТЗ, час пошуку
дефектів і усунення викликаних ними несправностей для відомих ВДЗ.

Розглянемо порядок використання алгоритму рис. 1 на прикладі блоку живлення Б3-28
збуджувача „Лазурь” радіостанції Р-161А2 і радіоприймача Р-160П, що має слабкий ступень
пошкодження. При глибині пошуку дефектів до функціонального вузла L =229 і Q ≤ 23, при
чому частина дефектів має прихований характер і не може бути визначена під час дефекації.
Кількісні значення часових параметрів при відновленні працездатності блоку наведені на
рис. 2-5. З аналізу рис. 2 слідує, що кращим варіантом пошуку дефектів є варіант 2, тому що
для нього Тв1 має мінімальне значення при будь-якому *

дТ .

Для цього варіанта величина Тв1 = 2,8 години при *
дТ =  0,1.  Таким чином,  можливо

зробити висновок, що за рахунок перерозподілу часу між процесами дефектацією та
діагностуванням для досягнення мінімального часу відновлення блоку Тв1 спеціалістам
ремонтного органу необхідно 0,28 години виконувати пошук дефектів в блоці та усувати
несправності, які викликані ними, а час, що залишився (2,52 години), проводити його
діагностування.

Початок

Знаходження
min Tв1i

L, S, t1, t, tу, g,
v, Dρ, ρ = 0

Розрахунок
Qп, Тд, Ko

min Tв1i, Тдi,
v = i

Кінець

Так

Ні

Рис. 1. Схема алгоритму визначення часу відновлення ТЗ

Розрахунок Тв1i

для 7,1=v

ρ = ρ + Δρ

ρ = 1
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Висновки
1. Для підвищення пропускної здатності ремонтних органів при відновленні ТЗ з

аварійними пошкодженнями необхідно комплексно розглядати процеси дефектації,
діагностування і усунення несправностей.

2. Математичне моделювання процесу ремонту ТЗ дозволяє обґрунтовано вибирати
варіанти діагностичного забезпечення, а також часові показники пошуку дефектів і усунення
викликаних ними несправностей для мінімізації часу відновлення ТЗ.

Рис. 2. Залежність часу відновлення ТЗ від
відносного часу пошуку дефектів при
різних варіантах пошуку дефекті в об’єкті
діагностування
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Рис. 3. Залежність часу відновлення ТЗ від
відносного часу пошуку дефектів при
різних значеннях середнього часу усунення
несправності
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Рис. 4. Залежність часу відновлення ТЗ від
відносного часу пошуку дефектів при
різних значеннях часу виявлення першого
дефекту в об’єкті діагностування
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Рис. 5. Залежність часу відновлення ТЗ від
відносного часу пошуку дефектів при
різних значеннях середнього часу
виконання перевірки при діагностуванні
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3. Наукова новизна статті складається у тому, що встановлена функціональна
залежність середнього часу відновлення ТЗ з аварійними пошкодженнями від часу пошуку
дефектів і усунення викликаних ними несправностей, а також ВДЗ, який використовується.

4. Отримані результати доцільно використовувати для планування роботи ремонтних
органів, а також при розробці діагностичного забезпечення існуючих і перспективних
засобів ТЗ.

5. Перспективні напрями подальших досліджень:
отримання функціональних залежностей достовірності діагностування ТЗ з кратними

дефектами;
визначення максимальних значень діагностичних помилок при усуненні аварійних

пошкодженнях в процесі ремонту ТЗ агрегатним методом;
розробка засобів дефектації і діагностування ТЗ з кратними дефектами різних типів

(обрив і перевантаження);
визначення перерозподілу часу дефектації і діагностування з урахуванням схемних і

конструктивних особливостей ТЗ (всіх видів надлишковості).
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УДК 621.396     к.т.н. Польщиков К.О. (ВІТІ НТУУ „КПІ”)

МЕТОД УПРАВЛІННЯ ТАЙМ-АУТОМ ПОВТОРНОЇ ПЕРЕДАЧІ
В ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІЙ МЕРЕЖІ ВІЙСЬКОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

НА ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМИ НЕЙРО-НЕЧІТКОГО ВИВОДУ

В статті пропонується метод управління тайм-аутом повторної передачі, суть якого полягає у
використанні системи нейро-нечіткого виводу для прогнозування часу очікування квитанцій. Використання
даного методу дозволить суттєво зменшити час доставки повідомлень в телекомунікаційній мережі
військового призначення.

1. Обґрунтування актуальності досліджень
Специфіка завдань, що покладаються на функціонування сучасних телекомунікаційних

мереж військового призначення, потребує виконання підвищених вимог щодо забезпечення
доставки великих обсягів інформації з потрібною вірогідністю та оперативністю. Особливої
актуальності набувають питання, пов’язані з виконанням зазначених вимог при передачі
даних в мобільних радіомережах, що будуються за технологією MANET (Mobile Ad-Hoc
Networks) [1]. Доставка інформації в таких мережах суттєво ускладнюється наявністю
наступних особливостей:

1) короткочасністю існування з’єднань унаслідок швидкої зміни мережної топології,
мобільності вузлів комутації та впливу деструктивних дій в бойових умовах;

2) великими значеннями імовірності перекручення інформації, що викликані високим
рівнем перешкод у каналах зв’язку;

3) великими значеннями імовірності втрати інформації, що обумовлено частими
перевантаженнями мережі внаслідок нестаціонарності її трафіку.

Відомо, що найбільш прийнятним серед сучасних засобів, що забезпечують доставку
даних у телекомунікаційних мережах з потрібною якістю обслуговування, є протокол ТСР.
Це пов’язано, насамперед, з тим, що при передачі даних висуваються жорсткі вимоги щодо
забезпечення високої вірогідності доставки інформації. Відповідні можливості надає
протокол ТСР, що передбачає для боротьби з перекрученнями даних використання квитанцій
(підтверджень від адресата) та повторних передач.

Для забезпечення ефективного функціонування мережі протоколом ТСР передбачено
виконання процедури управління потоками даних за допомогою таймера повторної передачі
[2]. Важливу роль при цьому грає правильний вибір тайм-ауту – параметра, значення якого
встановлюється на передавальному боці для кожного ТСР-з’єднання. При відправленні ТСР-
сегмента в мережу цей таймер починає відлік часу. Якщо квитанція на відправлений сегмент
на передавальний бік повернеться раніше, ніж таймер відрахує час тайм-ауту z , то
вважається, що цей сегмент успішно доставлено адресатові. Якщо до моменту вичерпання
тайм-ауту, тобто спрацювання таймеру, квитанцію на відправлений сегмент не буде
одержано, то цей сегмент передається знову.

Правильний вибір значення z  є важливим завданням. Встановлення занадто малого
значення тайм-ауту (недооцінка z ) приведе до виникнення зайвих повторних передач та
переповнення мережі безкорисними сегментами. Якщо ж встановити занадто велике
значення z , тобто допустити переоцінку z , то при втратах або перекрученнях відправлених
сегментів тривалість доставки повідомлень буде суттєво підвищуватись за рахунок марного
очікування тих квитанцій, які у підсумку не надійдуть до передавального боку.

В мережах, що працюють згідно з протоколом ТСР, вибір значення тайм-ауту
здійснюється за допомогою алгоритму Джекобсона,  що має суттєві недоліки [2,  3].  По-
перше, даний алгоритм ґрунтується на приблизному розрахунку тайм-ауту та не забезпечує
встановлення в мережі раціональних значень параметру z . По-друге, при розрахунку тайм-
ауту використовуються одні й ті ж значення коефіцієнтів,  тобто недостатньо враховуються
особливості певної мережі. Головною причиною зазначених недоліків є те, що в основі
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розрахунку параметра z , що запропоновано Джекобсоном, використовуються формули, в
яких значення коефіцієнтів було підібрано експериментальним шляхом, тобто зазначений
алгоритм управління тайм-аутом, на теоретичному рівні обґрунтовано не
досить переконливо.

Недосконалість алгоритму Джекобсона може привести до того, що при високій
імовірності втрати даних через перекручення або перевантаження в мережі, тривалість
процесу доставки повідомлень буде досягати неприпустимих значень. Від функціонування
телекомунікаційних мереж військового призначення, як зазначено вище, вимагається
вірогідна доставка даних в дуже обмежений час в умовах перевантажень та впливу високої
інтенсивності перекручень інформації. Тому цілком логічно припустити, що використання
алгоритму Джекобсона для управління тайм-аутом в таких мережах є не прийнятним.

Отже, існуючий метод управління тайм-аутом повторної передачі, що ґрунтується на
алгоритмі Джекобсона та застосовується в більшості сучасних телекомунікаційних мереж з
комутацією пакетів, потребує удосконалення для його ефективного використання в
телекомунікаційних мережах військового призначення. Одним з перспективних науково-
технічних напрямків, що дозволяють успішно вирішувати подібні завдання, є застосування
гібридних інтелектуальних систем, а саме систем нейро-нечіткого виводу.

2. Аналіз останніх досліджень і публікацій
Основна перевага систем з нечіткою логікою – це здатність використовувати умови та

методи вирішення задач,  що описані на мові,  близької до природної [4].  Основним компо-
нентом системи з нечіткою логікою є база правил нечітких продукцій, що займає центральне
місце в процедурах нечіткого виводу.  Однак,  існують окремі класи прикладних завдань,  в
яких виявлення та побудова правил нечітких продукцій неможливі або пов’язані зі значними
труднощами концептуального характеру. До таких завдань відносяться завдання
розпізнавання образів, екстраполяції та інтерполяції функціональних залежностей,
класифікації та прогнозування, нелінійного та ситуаційного управління, а також
інтелектуального аналізу даних [5].

Загальною особливістю подібних завдань є існування деякої залежності або
відношення, що пов’язує вхідні та вихідні змінні моделі досліджуваної системи. При цьому
виявлення та визначення даної залежності в явному теоретико-множинному або
аналітичному вигляді не є можливим через брак інформації про досліджувану предметну
область або складності урахування багатьох різноманітних факторів, що впливають на
характер даного взаємозв’язку [5].

Відомо, що класичним системам з нечіткою логікою, не здатним автоматично
вивчатися, притаманний суттєвий недолік: набір нечітких правил, вид та параметри функцій
приналежності, що описують вхідні та вихідні змінні системи, а також вид алгоритму
нечіткого виводу обираються суб’єктивно експертом-людиною, та вони можуть бути не
досить адекватними дійсності [4].

Для усунення зазначеного недоліку використовують апарат систем нейро-нечіткого
виводу [6]. Такі системи є по суті гібридними та об’єднують в собі переваги нейронних
мереж та систем нечіткого виводу. З одного боку, вони дозволяють розробляти та подавати
моделі систем у формі правил нечітких продукцій, що володіють наочністю та простотою
змістовної інтерпретації. З іншого боку, для побудови правил нечітких продукцій
використовуються методи нейронних мереж, що є більш зручним та менш складним
процесом для системних аналітиків [5].

Нечітка нейронна мережа – це багатошарова нейронна мережа, в якій шари виконують
функції елементів системи нечіткого виводу. Нейрони такої мережі характеризуються
набором параметрів, настройка яких здійснюється в процесі навчання, як у звичайних
нейронних мережах [4].

Існує достатня кількість прикладів успішного використання систем нейро-нечіткого
виводу для вирішення задач управління в різних галузях науки та техніки [7].  Тому цілком
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виправданою є спроба застосувати таку гібридну систему для здійснення управління тайм-
аутом повторної передачі в телекомунікаційній мережі військового призначення.

3. Формулювання мети та завдань наукового дослідження
Отже, виникає актуальне науково-технічне завдання, що полягає в удосконаленні

методу управління тайм-аутом повторної передачі в телекомунікаційних мережах
військового призначення шляхом застосування системи нейро-нечіткого виводу.

Метою наукового дослідження, суть якого викладено в статті, є підвищення
ефективності доставки інформації в телекомунікаційній мережі військового призначення за
рахунок використання в ній системи нейро-нечіткого виводу для управління тайм-аутом
повторної передачі.

Для досягнення поставленої мети потрібно вирішити наступні часткові завдання. По-
перше, необхідно обґрунтувати вибір показників, за допомогою яких доцільно оцінювати
ефективність управління тайм-аутом повторної передачі. По-друге, потрібно розробити
математичну модель управління тайм-аутом шляхом використання системи нейро-нечіткого
виводу. По-третє, з використанням розробленої моделі оцінити ефективність нейро-нечіткого
управління тайм-аутом та порівняти її з ефективністю управління тайм-аутом, що
здійснюється згідно з алгоритмом Джекобсона.

4. Обґрунтування вибору показників для оцінки ефективності процесу управління
тайм-аутом повторної передачі

Ефективність управління тайм-аутом повторної передачі доцільно оцінювати за
допомогою величин, що враховують негативний вплив переоцінок та недооцінок тайм-ауту
на тривалість доставки повідомлень, що передаються по мережі. Проміжок часу, що
вимірюється між моментами часу відправлення сегмента з номером i  в мережу та одержання
на нього квитанції, позначимо iM  та в подальшому будемо іменувати як час очікування i -ї
квитанції. Якщо ii M>z , де iz  – значення тайм-ауту, що було встановлене при очікуванні
квитанції на сегмент з номером i , то фіксується переоцінка тайм-ауту, значення якої
дорівнює ii M-z . При ii M<z  має місце недооцінка тайм-ауту.

Припустимо, в процесі доставки повідомлення мали місце випадки спрацьовування
таймера повторної передачі, причому інтервали, впродовж яких тайм-аут було повністю
відлічено, не накладаються в часі. Тоді час пT ,  що потрібний на доставку цього
повідомлення адресатові, буде містити ненульову складову tD ,  що являє собою суму
інтервалів часу itD  безкорисного очікування тих квитанцій, які так і не були одержані:

åå
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z×=D=D
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K
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i Ntt

11
,                                             (1)

де K  – кількість сегментів в повідомленні; iN  – параметр, що враховує успішність доставки
адресатові i -о сегмента. Значення параметра 0=iN , якщо сегмент з номером i  був успішно
доставлений адресатові з першої спроби. Якщо цей сегмент в процесі доставки було
втрачено або перекручено, то 1=iN .

З використанням величини tD  можна врахувати негативний вплив переоцінок тайм-
ауту на ефективність доставки повідомлень в мережі. З виразу (1) видно, що невиправдане
збільшення значень iz , тобто значне „переоцінювання” тайм-ауту, приводить до зростання
величини tD  та часу доставки повідомлення.

З іншого боку, як зазначено вище, на ефективність доставки повідомлень в мережі
негативно впливають і недооцінки тайм-ауту. Тому слід враховувати кількість недооцінок
тайм-ауту, збільшення якої теж приводить до зростання часу доставки повідомлення.

Отже, для оцінки ефективності управління таймером повторної передачі пропонується
використовувати два показника:
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1) значення імовірності недооцінки тайм-ауту ноК ,  що визначається як відношення
кількості недооцінок тайм-ауту, які зафіксовано в процесі доставки повідомлення до
загальної кількості сегментів в повідомленні:

K

G
К

K

i
iå

== 1
но ,                                                                     (2)

де iG  – параметр, що показує наявність або відсутність недооцінки тайм-ауту iz  ( 0=iG ,
якщо недооцінка тайм-ауту iz  відсутня, в протилежному випадку – 1=iG );

2) величину
пT
tD  – частку часу, що безкорисно витрачається в процесі доставки

повідомлення.

Зрозуміло,  що чим меншими будуть значення
пT
tD  та ноК , тим більш ефективним буде

управління таймером повторної передачі та процес доставки повідомлень в цілому.
5. Удосконалення методу управління тайм-аутом повторної передачі на основі

застосування системи нейро-нечіткого виводу
З використанням системи комп’ютерної математики MATLAB + Simulink розроблено

математичну модель, що імітує процес управління тайм-аутом повторної передачі в
телекомунікаційній мережі з використанням системи нейро-нечіткого виводу (рис. 1).

Функціонування даної моделі здійснюється згідно з удосконаленим методом управління
тайм-аутом повторної передачі. Суть цього методу полягає у наступному. За допомогою
застосування системи нейро-нечіткого виводу здійснюється прогнозування значення часу
очікування квитанції з номером ( 1+i ) на основі наявної інформації про значення величин

iM , 1-iM  та 2-iM .
У таймері повторної передачі після одержання i -ї квитанції встановлюється таке

значення тайм-ауту:
zD+=z ++ 11

~
ii M ,                                                            (3)

де 1
~

+iM  –  прогнозоване значення часу очікування квитанції з номером ( 1+i ); 0>zD  –

постійна величина, що додається до значення 1
~

+iM  для усунення можливих недооцінок
тайм-ауту в наслідок недостатньо точного прогнозування.

Функції елементів моделі, поданої на рис. 1, зазначено нижче. Одержання виміряних
поточних значень iM  імітується за допомогою елемента From File 1. Визначення величини

1-iM  виконується з використанням блока М(і–1) шляхом затримки значень iM  на один такт
роботи моделі. Аналогічно з використанням блоку М(і–2) імітується одержання значень

2-iM  на основі відомих значень 1-iM .
Головним елементом розробленої моделі є блок NFIS, що імітує функціонування

системи нейро-нечіткого виводу. На вхід зазначеного блока надходять попередньо одержані
значення iM , 1-iM  та 2-iM . Вихідним параметром цього блока є прогнозоване значення

1
~

+iM .
Система комп’ютерної математики MATLAB+SIMULINK надає можливість побудови

імітаційної моделі нечіткої нейронної мережі з алгоритмом нечіткого виводу Сугено 0-го або
1-го порядку, з вибором кількості та типу функції приналежності для термів вхідних змінних.
Для простоти розробки було використано по дві трикутні функції приналежності вхідних
параметрів відповідним термам, для нечіткого виводу було обрано алгоритм Сугено 0-го
порядку.
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Рис. 1. Математична модель, що імітує процес управління тайм-аутом повторної передачі в телекомунікаційній мережі з використанням
системи нейро-нечіткого виводу



Суттєвою перевагою подібних нейро-нечітких систем в порівнянні з класичними
системами нечіткого виводу є те, що набір нечітких правил, параметри функцій
приналежності не задаються людиною-експертом.

Для їх знаходження використовуються спеціальні процедури навчання нейронних
мереж.

Система, що пропонується, навчається згідно з гібридним методом, що є комбінацією
методу найменших квадратів та методу убування зворотного градієнта [5]. В даному випадку
нейро-нечітка мережа навчається відтворювати залежність ( )211 ,, --+ = iiii MMMfM
( i =1, 2, …, 100) на основі наявної інформації про значення параметрів iM , 1-iM , 2-iM  та

1+iM , тобто даних для навчання, одержаних в минулому.
У результаті навчання нейро-нечіткої мережі сформовано базу правил системи

нечіткого виводу:
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де *
iM , *

-1iM  та *
-2iM  – чіткі значення вхідних змінних iM , 1-iM , та 2-iM  відповідно;

*
+1iM  – чітке значення вихідної змінної 1+iM ;

1
1a  – терм (нечітка множина) „мале значення” вхідної змінної iM ;
2
1a  – терм „велике значення” вхідної змінної iM ;
1
2a  – терм „мале значення” вхідної змінної 1-iM ;
2
2a  – терм „велике значення” вхідної змінної 1-iM ;
1
3a  – терм „мале значення” вхідної змінної 2-iM ;
2
3a  – терм „велике значення” вхідної змінної 2-iM ;

1c … 8c  – чіткі значення індивідуальних висновків правил.
Нейро-нечітка система виводу, застосування якої пропонується для прогнозування часу

очікування квитанції, структурно є нейронною мережею, що складається з чотирьох шарів
(рис. 2). Кожний шар виконує певні функції елементів системи нечіткого виводу.
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Рис. 2. Структура нечіткої нейронної мережі, призначеної для прогнозування часу
очікування квитанції

Перший шар нейронів виконує процедуру фазифікації, тобто приведення до нечіткості
[5, 7]. У результаті виконання цієї процедури обчислюються значення функцій
приналежності для вхідних змінних. Результати цих обчислень можна одержати шляхом
підстановки конкретних значень *

iM , *
-1iM  та *

-2iM  вхідних змінних у відповідні вирази:
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де )(1
iMm , )( 1

1
-m iM  та )( 2

1
-m iM  – функції приналежності до терму «малі значення» вхідних

параметрів iM , 1-iM  та 2-iM  відповідно; )(2
iMm , )( 1

2
-m iM  та )( 2

2
-m iM  – функції

приналежності до терму „великі значення” вхідних параметрів iM , 1-iM  та 2-iM
відповідно.

Процедура агрегування виконується другим шаром нейронів. Як відомо, суть
агрегування полягає у визначенні ступеня істинності умов по кожному правилу системи
нечіткого виводу [7]. В результаті виконання цієї процедури визначаються рівні «відсікання»
для умов кожного з правил:
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де Ù  – позначення операції логічного мінімуму.

Третій шар нейронів виконує функцію активізації, суть якої в алгоритмі Сугено полягає
у визначенні індивідуальних висновків правил [5]. У результаті навчання нейро-нечіткої
мережі одержано такі значення індивідуальних висновків правил: 837,31 =c , 012,62 -=c ,

257,73 =c , 733,84 =c , 48,315 =c , 88,206 =c , 89,297 =c , 36,268 =c .
За допомогою останнього (четвертого) шару нейронів виконується функція

дефазифікації, в результаті якої методом центру тяжіння для одноточкових множин [7]
визначається чітке значення вихідної змінної за таким виразом:
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Розрахунок за формулою (3) значення тайм-ауту 1+zi , що встановлюється в таймері
повторної передачі, здійснюється за допомогою елемента )1( +iTA  в блоці Timer. Одержання
значень iz  здійснюється шляхом затримки значень 1+zi  на один такт роботи моделі.

Решта елементів даної моделі імітують: From File 2 – генерацію значень iN ; пT  – ввід
значення пT ; Кно  – розрахунок значення ноК ; delta_T – розрахунок значення tD ; delta_T/Tп

– розрахунок значення
nT
tD . Віртуальний регістратор Scope 1 призначений для відображення

поточних значень iM  сумісно зі значеннями iz . Віртуальні дисплеї Display 1 – 3 дозволяють

спостерігати результуючі значення величин ноК , tD  та
пT
tD  відповідно.
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6. Результати імітаційного експерименту
Розглянемо, як здійснюється імітаційний експеримент при застосуванні розробленої

математичної моделі. Відомо, що в процесі моніторингу реальної телекомунікаційної мережі
проводились вимірювання параметрів nT , K , iM , iN . У результаті встановлено, що

1,748=nT  мс, 200=K . Крім того, в процесі спостереження встановлено, що випадкова
величина iM  приймала значення, подані на рис. 3, а величина iN  приймала значення,
відображені на рис. 4.

Рис. 3. Поточні значення iM  сумісно зі значеннями iz

Рис. 4. Значення величини iN

Сегменти з тими номерами, для яких 1=iN  (рис. 4), не були успішно доставлені
адресатові з першої спроби та передавалися повторно.

З використанням початкових даних, зазначених вище, здійснено імітаційний
експеримент для дослідження ефективності процесу управління тайм-аутом за допомогою
системи нейро-нечіткого виводу. У результаті експерименту встановлено, що випадків
недооцінки тайм-ауту не зареєстровано. Це видно з рис. 3, на якому можна спостерігати
значення часу повернення кожної з квитанцій iM  сумісно з відповідними значеннями тайм-
ауту iz , встановленими для їх очікування.

Аналіз результатів моделювання, поданих на рис. 3, показує, що величина переоцінки
тайм-ауту ii M-z  є відносно малою (не перевищує 5 мс).



133

Відсутність випадків недооцінки тайм-ауту підтверджується також результатами
розрахунку величини Кно. На віртуальному дисплеї Display 2 (рис. 1) можна спостерігати
результуюче значення імовірності недооцінки тайм-ауту 0=ноК .

В ході імітаційного експерименту одержано значення 2619,0=
D

nT
t , що відображено на

віртуальному дисплеї Display 3 (рис.  1).  Цей результат свідчить про те,  що при управлінні
тайм-аутом за допомогою запропонованого методу в процесі доставки повідомлення
безкорисно витрачається 26,19 % часу.

Аналогічні початкові дані використано для дослідження процесу управління таймером
повторної передачі, що здійснюється згідно з алгоритмом Джекобсона. Проведення
відповідного імітаційного експерименту показало, що в порівнянні з результатами
попереднього дослідження значення коефіцієнта недооцінки не змінилось ( 0=ноК ), але

суттєво збільшилося значення другого показника ефективності ( 4179,0=
D

nT
t ). Отже,

результати імітаційного експерименту показали, що застосування удосконаленого методу
управління таймером повторної передачі дозволяє скоротити безкорисне використання часу
в процесі передачі повідомлення на 15,6 %, тобто суттєво підвищити ефективність доставки
інформації в телекомунікаційній мережі.

Було проведено понад 100 відповідних імітаційних експериментів з різними
початковими даними. В результаті виграш в часі доставки повідомлення при застосуванні
запропонованого методу коливався в межах від 8,2% до 19,4%.

7. Висновки
1. Удосконалено метод управління тайм-аутом повторної передачі в

телекомунікаційних мережах військового призначення. Суть удосконалення –  застосування
системи нейро-нечіткого виводу для прогнозування часу очікування квитанцій.

2. Вперше розроблено імітаційну модель процесу управління тайм-аутом повторної
передачі шляхом використання системи нейро-нечіткого виводу. Зазначена модель створена
в програмному середовищі MATLAB, є адекватною, наочною та достатньо простою.

3. Результати імітаційних експериментів показали, що застосування удосконаленого
методу управління тайм-аутом повторної передачі дозволяє скоротити час доставки
повідомлення в мережі на 8,2 % – 19,4 %.
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УДК 681.562                                                                     к.т.н. Самойлов І.В. (ВІТІ НТУУ „КПІ”)

МЕТОД ВИДОБУВАННЯ НЕЧІТКИХ ВІДНОШЕНЬ
ІЗ НЕЧІТКИХ БАЗ ЗНАНЬ

У статті розглядається метод видобування нечітких відношень із правил ЯКЩО-ТО, який дозволяє
оперувати з невизначеністю функцій належності нечітких термів, а також з розбіжністю в частинах ТО
експертних тверджень.

Діагностика, тобто встановлення причин явищ, що спостерігаються, є важливим етапом
прийняття рішень в різних областях: військовій справі, техніці, економіці та ін. Необхідною
умовою розв’язання задач діагностики є встановлення залежності „причини-наслідки” [1].
Для побудови такої залежності може бути залучений досвід експертів, тому моделювання
причинно-наслідкових зв’язків здійснюється із застосуванням апарата нечіткої математики
[2].  Модель діагностики  будується на основі композиційного правила виведення Заде [3] –
B = A ◦ R, в якому носієм діагностичної інформації є матриця R нечітких відношень (НВ)
„причини-наслідки”, що зв’язує вектор мір значимості причин A і вектор мір значимості
наслідків B.

Будемо вважати відомими: D =  {d1, d2, …, dn} – множина причин, які підлягають
порівнянню з точки зору впливу на виникнення наслідків; S =  {s1, s2, …, sm} – множина
наслідків,  які означають зміни кількісних або якісних параметрів стану об’єкта.  Необхідно
побудувати матрицю НВ R Ì D ´ S, тобто необхідно оцінити міру впливу кожної з причин di,

ni 1,= , на виникнення кожного з наслідків sj, mj 1,= .
Для вирішення цієї задачі пропонується метод видобутку НВ із правил ЯКЩО-ТО,

який дозволяє враховувати невизначеність в розумінні слів, що використовуються при
побудові нечіткої БЗ і невизначеність через розбіжність в наслідкових частинах ТО
експертних правил.

Нехай відомо:{ } { } { }v,,v,vV,,v,,v,vV,v,,v,vV m
q

mm
mqq m

LLLL 21
22

2
2
12

11
2

1
11

21
===  – множина

лінгвістичних оцінок вихідної змінної m,j,y j 1= , де qj – кількість елементів множини Vj.

Причинно-наслідкові зв’язки будемо формалізувати нечіткими правилами ЯКЩО-ТО
вигляду:

ЯКЩО     міра значимості причини di дорівнює одиниці
          І      міри значимості усіх інших причин дорівнюють нулю

ТО yj = Tij,                                                                                                                   (1)
де .m,j,n,i,VT jij 11 ===

Необхідно видобути із нечітких правил ЯКЩО-ТО вигляду (1) нечіткі відношення
sdr jiij ´Ì .

Спочатку розглянемо процедуру побудови НВ в умовах відсутності невизначеності.
Нехай залежність „причина-наслідки” описується за допомогою експертної матриці

знань (таблиця 1).
Таблиця 1

Експертна матриця знань „причини - наслідки”
ЯКЩО
входи

ТО виходи
y1 y2 … ym

x1 = d1 T11 T12 … T1m
x2 = d2 T21 T22 … T2m

… … … … …
xn = dn Tn1 Tn2 … Tnm
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Цій матриці відповідає нечітка БЗ:
ЯКЩО xi = di    ТО ,11 m,j,n,i,Ty ijj ===                                           (2)

де Tij Î Vj – лінгвістичний терм, що описує змінну yj в i-му рядку і j-му стовпці матриці
знань, .11 m,j,n,i ==

Лінгвістичні оцінки в нечіткій БЗ (2)  формалізуються функціями належності (ФН)  І
типу [4]. В цьому випадку невизначеність щодо значення слів, що використовуються при
побудові нечіткої БЗ,  повністю ігнорується.  Для побудови таких ФН можуть бути
використані експериментальні дані „причина – допустимі діапазони зміни параметрів стану”,
які представлені в таблиці 2.  Структура таблиці 2  аналогічна структурі експертної матриці
знань.

Таблиця 2
Співвідношення „причини - діапазони зміни параметрів стану”

Причини Виходи
y1 y2 … ym

d1 ][ 1
1

1
1 y,y ][ 1

2
1
2 y,y … ][ 11

y,y mm

d2 ][ 2
1

2
1 y,y ][ 2

2
2
2 y,y … ][ 22

y,y mm
… … … … …

dn ][ 11 y,y nn ][ 22 y,y nn … ][ y,y n
m

n
m

Будемо інтерпретувати співвідношення „причина di – допустимі діапазони зміни

параметрів стану ][ y,y i
j

i
j ” функціями належності параметрів стану до причин )y( j

d iμ

(рис. 1, а).
Нехай відомі ФН параметрів стану до наслідків )y( j

s jμ  (рис. 1, б).  Ці ФН можуть

бути побудовані на основі експертної інформації про співвідношення „параметри стану –
наслідки”.

Із системи рівнянь НВ [5] випливає, що нечіткі відношення rij – це міра значимості
наслідку bj за умови, що міра значимості ai причини di дорівнює 1,  а міри значимості усіх
інших причин il,n,l,al ¹=1 ,  дорівнює 0.  Оскільки міра значимості bj залежить від
значення параметра стану yj, то можна розглядати НВ rij як міру значимості наслідку bj, якщо

значення параметра стану становить ][)01( y,ya,ay i
j

i
jlij === , тобто

])[( y,yybr i
j

i
jjjij == .

Тоді НВ m,j,n,i,rij 11 == , може бути визначене за формулою:

))],((([ μ)μminsup j
j

j
i yyr sd

ij ,=                                               (3)

де ))],((([ μ)μminsup j
j

j
i yy sd , відповідає точці a на рис. 1, в.

Таким чином алгоритм видобування НВ І типу з правил ЯКЩО-ТО для випадку, коли
відсутні джерела невизначеності, включає такі кроки:

–  на основі даних таблиці 2  побудувати ФН І типу параметрів стану до причин
,mj,,ni,y j

d i 11)(μ == ;

– побудувати ФН І типу параметрів стану до наслідків m,j,y j
s j 1)(μ = ;
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– використовуючи формулу (3) обчислити значення НВ.

ar ij

а )
y j

1

0

μ d i

в )
y j

1

0

μ d i μ s j
б )

y j

1

0

μ s j

Рис. 1. Функції належності І типу вихідної змінної до нечітких термів причин (а), наслідку (б) і
визначення нечіткого відношення (в)

Розглянемо метод побудови НВ у випадку, коли виникає невизначеність через розуміння
слів, що використовуються при побудові нечіткої БЗ.

Нехай залежність „причина-наслідки” описується за допомогою експертної матриці
знань (таблиця 3). Цій матриці відповідає нечітка БЗ:

ЯКЩО ,~dx ii =     ТО m,j,n,i,Ty ijj 11~ === ,                                                            (4)

де T ij
~  – лінгвістичний терм, що описує змінну yj.

Таблиця 3
Експертна матриця знань „причини - наслідки”

ЯКЩО
входи

ТО виходи
y1 y2 … ym

dx ~
11= T~11 T~12 … T m

~
1

dx ~
22= T~21 T~22 … T m

~
2

… … … … …
dx nn
~= T n

~
1 T n

~
2 … T nm

~

Лінгвістичні оцінки в нечіткій БЗ (4)  формалізуються ФН ІІ типу [4].  Це дозволяє
оперувати з невизначеністю щодо значень слів (нечітких термів), що використовуються при
побудові нечіткої БЗ. Для побудови ФН ІІ типу можуть бути використані експериментальні
дані „причина – допустимі діапазони зміни параметрів стану”, які представлені в таблиці 4.
На відміну від таблиці 2 таблиця 4 містить значення відхилень σ, i

j
i
jσ  від середніх значень

границь діапазонів ][ y,y i
j

i
j .

Будемо інтерпретувати співвідношення з таблиці 4 ФН ІІ типу параметрів стану до
причин )(μ

~
y j

d i  (рис. 2, а).

Нехай відомі ФН ІІ типу параметрів стану до наслідків )(μ
~

y j
s j  (рис. 2, б). Будемо

вважати, що ці функції належності отримані експертним шляхом.
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Таблиця 4
Співвідношення „причина - діапазони зміни параметрів стану”

Причини Виходи
y1 y2 … ym

d1
][ 1

1
1
1 y,y ,

σ,σ 1
1

1
1

][ 1
2

1
2 y,y ,

σ,σ 1
2

1
2

…
][ 11

y,y mm
,

σ, mmσ 11

d2
][ 2

1
2
1 y,y ,

σ,σ 2
1

2
1

][ 2
2

2
2 y,y ,

σ,σ 2
2

2
2

…
][ 22

y,y mm
,

σ, i
j

i
jσ

… … … … …

dn
][ 11 y,y nn ,

σ, nnσ 11

][ 22 y,y nn ,

σ, nnσ 22

…
][ y,y n

m
n
m

,

σ, n
m

n
mσ

Тоді нижня і верхня границі НВ m,j,n,i,r,rr ijijij 11][ === , можуть бути визначені

за формулами:

,, j
j

j
i yyr sd

ij ))]((μ([ μ)minsup
~~

=                                       (5)

))],(,(μ([ μ)minsup
~~

j
j

j
i yyr

sd
ij =                                      (6)

де ))],(,(μ([ μ)minsup
~~

j
j

j
i yy sd відповідає точці a на рис. 2, в,

))],(,(μ([ μ)minsup
~~

j
j

j
i yy sd відповідає точці b нa на рис. 2, в.

r ij

r ij

1

b

a

а )
y j

1

0

в )
y j0

б )
y j

1

0

μ
~s iμ

~d i

μ
~d i μ

~s i

Рис. 2. Функції належності ІІ типу вихідної змінної до нечітких термів причин (а), наслідку (б) і
визначення нечіткого відношення (в)

Таким чином алгоритм видобутку НВ ІІ типу з правил ЯКЩО-ТО за умови
невизначеності через значення слів включає такі кроки:

– на основі даних таблиці 4 побудувати ФН ІІ типу параметрів стану до причин
m,j,n,i,y j

d i 11)(μ
~

== ;
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– побудувати ФН ІІ типу параметрів стану до наслідків m,j,y j
s j 1)(μ
~

= ;

– використовуючи формули (5) і (6) обчислити значення нижніх і верхніх границь НВ.
Розглянемо метод побудови НВ ІІ типу, коли до невизначеності через розумінням слів

додаються розбіжності в наслідкових частинах ТО експертних правил.
Якщо для побудови нечіткої БЗ залучена група експертів, то буде отримана гістограма

частин ТО в кожному експертному правилі. Вага правил може інтерпретуватись як частота
вибору даної лінгвістичної оцінки в якості частини ТО.  В цьому випадку залежність
„причини-наслідки” може бути описана за допомогою m експертних матриць знань (таблиця
5). Цій матриці відповідає нечітка БЗ:

ЯКЩО ,dx ii
~= ТО vy j

j
~

1=  з вагою w j
i1    АБО vy j

j
~

2=  з вагою w j
i2   …

                              АБО vy j
qj j

~=  з вагою w j
iq j

,                                                                  (7)

де w j
ik – вага правила з номером .11 q,k,n,ii,k, j==

Таблиця 5
Експертна матриця знань з гістограмою частин ТО

ЯКЩО
входи

ТО вихід yj

v j~
1 v j~

2 … v j
q j

~

dx ~
11= w j

11 w j
12 … w j

q j1

dx ~
22= w j

21 w j
22 … w j

q j2

… … … … …

dx nn
~= w j

n1 w j
n2 … w j

nq j

Тоді, враховуючи гістограму частин ТО в правилах (7) та експериментальні дані, які
представлені в таблиці 4, нижні і верхні ФН вихідних змінних до нечітких термів причин
можуть бути визначені за формулами (рис. 3, а):

))(μ(max)(μ
~

1

~
ywy j

vj
ik

q,k
j

d
avg

j
k

j

i ×=
=

;                                                     (8)

))(μ(max)(μ
~

1

~
ywy j

vj
ik

q,k
j

d
avg

j
k

j

i ×=
=

.                                                     (9)

У цьому випадку нижня і верхня границі НВ m,j,n,i,r,rr ijijij 11][ === ,

визначаються за формулами:

))];([ μ)(μminsup
~~

j
ji yyr s

j
d
avgij ,(=                                    (10)

))],([ μ)(μminsup
~~

j
ji yyr

s
j

d
avgij ,(=                                    (11)

де ))]([ μ)(μminsup
~~

j
ji yy s

j
d
avg ,( відповідає точці a на рис. 3, в,

))]([ μ)(μminsup
~~

j
ji yy s

j
d
avg ,( відповідає точці b на рис. 3, в.

Таким чином алгоритм видобутку НВ ІІ типу з правил ЯКЩО-ТО за умови
лінгвістичної невизначеності та розбіжності в частинах ТО експертних правил включає
такі кроки:
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– за формулами (8) та (9) з урахуванням гістограми частин ТО побудувати ФН ІІ типу
параметрів стану до причин m,j,n,i,y j

d
avgi 11)(μ
~

== ;

– побудувати ФН ІІ типу параметрів стану до наслідків m,j,y j
s j 1)(μ
~

= ;

– використовуючи формули (10) та (11) обчислити нижні і верхні границі НВ.

r ij

r ij
b

а )
y j

1

0

в )
y j

1

0

б )
y j

1

0

a

μ d
avg

i
~

μ d
avg

i
~

μ s j~

μ s j~

Рис. 3. Функції належності ІІ типу вихідної змінної до нечітких термів причин (а), наслідку (б) і
визначення нечіткого відношення (в)

Таким чином, запропонований метод видобування нечітких відношень із нечітких баз
знань дозволяє оперувати з невизначеністю функцій належності нечітких термів,  а також з
розбіжністю в частинах ТО експертних тверджень. Вага нечіткого правила інтерпретується
як частота вибору лінгвістичної оцінки в якості частини ТО. Нечіткі відношення
визначаються в результаті виконання операцій max-min над функціями належності І або ІІ
типу вихідної змінної до нечітких термів причин і наслідків.
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ОЦІНКА ЗАЛЕЖНОСТІ СПЕКТРІВ СКЛАДНИХ ФАЗОМАНІПУЛЬОВАНИХ
ШИРОКОСМУГОВИХ СИГНАЛІВ ВІД СТРУКТУРИ КОДОВОЇ ПОСЛІДОВНОСТІ

Проведений аналіз спектрів складних фазоманіпульованих широкосмугових сигналів (ФМ ШСС) з
різноманітними структурами і довжинами кодових послідовностей. Запропонований підхід до оцінки
нерівномірності спектра сигналу за амплітудним спектром псевдовипадкової послідовності (ПВП). Отримані
аналітичні вирази, що описують спектр складного ФМ ШСС і спектр складної кодової послідовності Н(ω).
Визначені задачі по вибору і формуванню Н(ω) для телекомунікаційних систем різного призначення, виходячи із
умов їх функціонування.

Проекти і програми тривалих досліджень в області безпровідного зв’язку показують,
що системи радіозв’язку (перш за все мобільні)  нового покоління будуть будуватись на
основі широкосмугових сигналів (ШСС) і цифрової технології їх формування і обробки.
Енергетика таких сигналів розподіляється в смузі частот ∆F, що значно перевищує ширину
спектра Fc інформаційного сигналу, який в них знаходиться. В [1, 4] ШСС отримали назву –
складні, оскільки кожен такий сигнал, на відміну від простого з базою Бс = TcFc = 1 має базу
Бс = Tc∆F >> 1, де Тс – тривалість сигналу.

В широкосмугових радіосистемах з підвищеними вимогами до завадозахищеності
частіше знаходять застосування фазоманіпульовані (ФМ)  сигнали  з прямим розширенням
спектра, що складаються із радіоімпульсів з двома значеннями початкових фаз: 0 і π.
Комплексна огинаюча таких ФМ ШСС представляє собою послідовність додатних та
від’ємних відео імпульсів [1], що чергуються за законом кодової послідовності
А = (а1а2…аn …aNe), тобто амплітуд імпульсів значень 1 і (– 1), що відповідає 0 і π ФМ ШСС
або 0 і 1 імпульсів цифрової техніки і позначається {an}Ne.

Із цієї однозначної відповідності випливає, що для сигналів з прямим розширенням
спектра число елементів ФМ ШСС (спектр комплексної огинаючої) визначається як:

å
=

wt--w=w
еN

n
en njaSG

1
0 ])1(exp[)()(  ,                                    (1)

являє собою добуток спектра імпульсу S0(ω) і спектра кодової послідовності Н(ω). Якщо
спектр прямокутного одиничного імпульсу, заданий виразом:

)2/exp()2/sin()(0 ee jAS wt-wt=w ,

має відомий розподіл спектра імпульсу по частоті у вигляді функції відліку
sin(ωτe/2) = [sin(ωτe/2)]/(ωτe/2), тобто (sinx)/x, то нерівномірність G(ω) цілком визначається
спектром кодової послідовності, а точніше – вибором виду {an}Ne.

Повний код, наприклад, двійкової системи, має ансамбль сигналів, що
використовуються 2Ne  –  1, і при великих Ne його об’єм великий. В цьому випадку задіяти всі
види псевдовипадкових послідовностей (ПВП) недоцільно у зв’язку з низькими
взаємнокориляційними властивостями більшої частини ансамблю. Число кодових
послідовностей з гарними ВКФ і АКФ дуже мале, що може не задовольняти вимозі до числа
абонентів,  які одночасно працюють в системі.  Наприклад,  у мобільних CDMA  кожному
користувачеві присвоюється індивідуальний сигнал, або ПВП, і всі вони в ідеалі повинні
бути взаємно ортогональні так, щоб рівень інтерференції від взаємної роботи користувачів
дорівнював 0. Але на практиці [3] вони не мають суворої ортогональності, і для збільшення
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числа абонентів необхідно збільшувати Бс, що в свою чергу, обмежено ∆F, яка відведена
системі. При обмеженні тривалості ПВП і фіксованій кількості абонентів потрібно або
понижувати пропускну здатність системи, що не бажано, або використовувати такі типи
послідовностей, які мають більший ансамбль при незначному погіршенні ВКФ.

Пристрій формування ПВП (ПФ) – цифровий автомат формування М-послідовностей
[1], які за своїми властивостями (перш за все взаємокориляційними) і ансамблем сигналів,
які використовуються найбільш доцільні в багатоабонентських системах, побудований на
основі К-регістра зсуву з комутуємими виходами і суматора по mod2.

Число М-послідовностей Q = φ(N)/K (де φ(N) – функція Ейлера, а N – число просте або
взаємно просте з N), статистичні характеристики ВКФ цих ПВП і технічні параметри для
реалізації елементів системи ПФ і пристрою обробки (ПО) на узгоджених фільтрах наведені
в таблиці 1.

Таблиця 1
Число

розрядів
регістра
ПФ К

Число М-
послідов-

ностей

Максималь-
на Бс, що

реалізується
з неперіо-

дичною ПВП

Трива-
лість

періоду
ПВП, з

Число
розрядів
регістра

ПФ
(ПО)

Пікові значення
взаємно коре-
люємої пари
сигналів φmax

Частка
φmax від
пікового
значення
АКФ, %

6 6 63 0,63·10 – 4 63 23 0,36
7 18 127 1,27·10 – 4 127 41 0,32
8 16 255 2,55·10 – 4 255 95 0,37
9 48 511 5,11·10 – 4 511 113 0,22
10 60 1023 1·10 – 3 1023 383 0,37
11 176 2047 2·10 – 3 2047 287 0,14
12 144 4095 4,09·10 – 3 4095 1407 0,34
13 630 8191 8,19·10 – 3 8191 2811 0,18
17 7710 131071 1,31·10 – 1 131071 6305 0,28
19 27594 524287 5,24·10 – 1 524287 8722 0,26

З таблиці випливає, що навіть при 10 000 абонентів в CDMA потрібно використовувати
ФМ ШCС з Бс ≥ 0,5·106. Для більшості послідовностей пікові амплітуди φmax ВКФ складають
значну частину від пікового значення АКФ, що небажано в СDМА. Вибір малої підмножини
послідовностей із Q, які мають порівняно малі значення піків взаємної кореляції, призводить
до подальшого збільшення Бс і відповідно до ускладнення пристрою обробки.

Для спрощення ПО доцільно використовувати складні ФМ ШСС [3, 4] і обробляти
сигнали, поетапно накопичуючи несучі послідовності в ПФ першого щабля з числом
елементів Nн і елементи моделюючої послідовності з Nм в другому щаблі. При цьому
Бс = Бн · Бм, а Tc = τe ·Nн · Nм. Ансамбль сигналів (послідовність) складного ФМ ШСС також
зростає пропорційно добутку Qн · Qм – ансамблів М-послідовностей максимальної довжини зі
зсувом їх і подальшим перемножуванням. Окрім того, можна використовувати М-
послідовності, взаємокореляційні властивості яких незначно погіршуються при правильному
виборі {an}Ne. Модуль огинаючої спектру складного ФМ ШСС при цьому має вигляд:
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де {aj}Nм, {ai}Nн – відповідно моделюючі і несучі кодові послідовності.
Велика частина енергії складного сигналу Ес зосереджена в частотно-часовому

прямокутнику зі сторонами ∆F і τе ×  Бс,  а тому може бути знайдена через квадрат модуля
огинаючої. Упускаючи проміжні перетворення, знаходимо:
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У виразі (2)  аналогічно до (1)  можна виділити ту частину в фігурних дужках,  яка
вносить нерівномірність в розподіл енергії по частотно-часовій площині сигналу і повністю
виражається вибраними кодовими послідовностями несучої і моделюючої.

При цьому, враховуючи властивості повного коду, коли
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можемо, відкриваючи дужки і виконуючи тригонометричні перетворення, записати значення
квадрату модуля амплітудного спектра у вигляді:
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Із (3) випливає, що флуктуації |H(ω)|  кодових послідовностей реальних ФМ ШCС
проявляються біля  √Бс (перший доданок) і для сигналів з ідеальною АКФ без бокових піків
їх не буде зовсім. Чим більший рівень бокових піків АКФ, тим більше флуктує амплітудний
спектр і з більшою нерівномірністю розподілена енергія ФМ ШCС. Наявність суттєвих
максимумів спектральної щільності сигналу визначається значеннями наступних доданків в
(3), які навіть при приблизно рівній кількості (–1) і 1 в {an}Ne досягають значення Бс/2  і
більше. Тому для використання в системах, що реалізуються ансамблю сигналів Q
необхідний додатковий підбір по реальних Н(ω) структур кодових послідовностей без
узагальнюючої усередненої оцінки їх ВКФ і АКФ [4].

Аналіз cпектрів кодової послідовності з Бс = 81; 85 – при різних значеннях Nн і Nм
показує,  що на відміну від спектрів довільних послідовностей,  що мають значні
нерівномірності, М-послідовності (Гоулда, Насамі [4]) більш рівномірні, особливо при
Nн ≈ Nм. Наявність відчутних максимумів в спектрах кодових послідовностей збільшує
ймовірність постановки в них навмисних завад, що небажано для систем з підвищеною
скритністю.

Завада (завади) в максимумі (або максимумах) енергетичного спектра сигналу
однозначно після режекції завад зменшує енергію корисного сигналу, що призводить до
збільшення Рпом – ймовірності помилкового прийому.
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І,  навпаки,  для систем з кодовим розподілом максимуми кодових спектрів,  що не
співпадають, сигналів які використовуються забезпечують зниження порогу прийняття
рішення про виділення адреси. Тому при аналізі Н(ω) і підборі {an}Ne в залежності від умов
функціонування телекомунікаційних систем і задач , які ними вирішуються можна виділити
два напрямки.

Перший.  Функціонування системи в умовах впливу завад (імпульсних або
багаточастотних) , в загальному випадку навмисних.

Задача заключається в виділенні кодових послідовностей із загального Q,
переважаючих по ВКФ, для ФМ ШСС з великою Бс при переборі і по тактовому зсувові М-
послідовностей з великим періодом ПВП. Передбачено, необхідна їх кількість не перевищить
значення 1000.

Другий. Кодовий розподіл CDMA при великій кількості абонентів з можливістю їх
подальшого нарощування в умовах впливу тільки промислових  (ненавмисних) завад і при
суттєвій зміні впливу рівня взаємних завад.

Задача зводиться до отримання кодових послідовностей з заданими максимумами, які
перерозподілені в частотно-часовій області для зниження рівня взаємних впливів, і заданими
мінімумами в області попередньо виявлених і оцінених завад. Якість їх пропорційна числу
абонентів загалом або числу одночасно працюючих в стільнику [2] мобільних CDMA.

Задачі являються багатофункціональними, так як окрім вибору структур {ai}Nн і {aj}Nм

спектри кодових послідовностей залежать і від Бн,  Бм і їх відношення Бн/Бм  при
фіксованій ∆F.

Хоча найкращими, з точки зору спрощення ПО, потрібно вважати такі, для яких
Бн/Бм ≈ 1.

Висновки:
1. Для спрощення пристрою обробки доцільно використовувати складні

фазоманіпульовані широкосмугові сигнали.
2. В умовах впливу промислових завад доцільно використовувати кодові послідовності

з заданими максимумами, які перерозподілені в частотно-часовій області для зниження рівня
взаємних впливів, і заданими мінімумами в області попередньо виявлених і оцінених завад.

3. Формування мінімумів та максимумів спектру відбувається шляхом підбору
кодових послідовностей {ai}Nн та {aj}Nм.
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к.т.н. Хижняк В.В.(ВНУ ГШ ЗСУ)

РІШЕННЯ ЗАДАЧІ ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ МЕТРОЛОГІЧНИМ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ ВИПРОБУВАНЬ СКЛАДНИХ ТЕХНІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ

Задача оптимального управління метрологічним забезпеченням випробувань вирішується як задача
визначення переліку величин, які вимірюються, обсягу і періодичності вимірювань, похибок засобів вимірювань,
що використовуються при проведенні атестаційних і повірочних робіт. Запропоновано модель метрологічного
забезпечення випробувань у вигляді системи управління похибкою, обсягом і періодичністю вимірювань
параметрів об’єкта, випробувальних впливів і зовнішніх умов, яка комплексно відображає вплив якості
вимірювань на ефективність випробувань.

Вимірювальні комплекси і системи випробувальних полігонів, багато зразків
випробувального обладнання є складними технічними об’єктами. Загальні принципи
метрологічного забезпечення таких об’єктів розроблені в [1, 2, 3] і містять собою принципи
максимальної ефективності, системності метрологічного забезпечення, достатності,
верифікованості й інформаційної забезпеченості. Якщо на етапах створення засобів
випробувань діяльність з їх метрологічного забезпечення мало чим відрізняється від
аналогічних робіт для інших об’єктів, то основу метрологічного забезпечення засобів
випробувань на етапі застосування за призначенням складають роботи з атестації і повірки.

Незважаючи на особливості випробувань кожного технічного об’єкта, які не можуть не
відбиватися на змісті задач метрологічного забезпечення, розглянемо найбільш суттєві
зв’язки елементів системи метрологічного забезпечення випробувань. Для цього необхідно,
щоб структура моделі включала всі елементи системи стосовно найскладніших видів
випробувальної діяльності. В умовах правильно обраної структури параметричні відхилення
елементів повинні враховуватися їх динамічними стохастичними моделями.

З метою об’єктивного обґрунтування структури системи метрологічного забезпечення
випробувань розглянемо її найважливіші елементи на прикладі приймальних (державних)
випробувань об’єктів. Для цих випробувань характерна вимога комплексної оцінки якості
об’єкта, яка розглядається як відповідність призначенню. Тому показники призначення
оцінюються в натурних умовах, що максимально відповідають реальним умовам
експлуатації. Щоб охопити екстремальні випадки застосування об’єкта, під час випробувань
можуть фізично моделюватися впливаючі фактори чи застосовуватися розрахункові методи
оцінки стійкості об’єкта за результатами випробувань складових частин.

При цьому найбільш розповсюдженими впливами, на стійкість до яких випробуються
об’єкти, є [4, 5]:

 тепло і холод;
 підвищена вологість;
 знижений атмосферний тиск;
 механічна вібрація;
 механічний (одноразовий і багаторазовий) удар;
 електричні і магнітні поля;
 радіозавади;
 іонізуючі випромінювання і багато інших.
 Програмою і методиками випробувань встановлюються не тільки діапазони

моделювання впливаючих факторів, але і похибки задання впливів. Діапазони і похибки
впливів встановлюються в прямій залежності від заданих вимог, на відповідність яким
випробується об’єкт. Тому засоби і методи створення випробувальних впливів є
найважливішими елементами системи випробувань у цілому. Однак вони не розглядаються
надалі як складові частини системи метрологічного забезпечення. В той же час методи і
засоби вимірювань, що виконуються і задіяні як в процесі відтворення факторів, що
впливають, так і при атестації засобів впливів перед випробуваннями чи періодично з
встановленим інтервалом, є об’єктом метрологічного забезпечення.
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Зазвичай, результатом діяльності по підготовці вимірювальних засобів до випробувань
складних об’єктів є достатня сукупність комплексів, систем і приладів, що спеціально
створюються, а також серійних засобів вимірювань і вимірювальних датчиків. Найбільш
різноманітними і численними є задачі вимірювань величин, що визначають показники
призначення складних технічних об’єктів, таких як літаки, ракети, кораблі, автомобілі тощо.
Як правило,  для випробувань таких об’єктів створюються спеціальні комплекси для
вимірювань параметрів траєкторії об’єктів з метою оцінки її відповідності заданій [6, 7, 8].

У зв’язку з тим, що траєкторні вимірювальні комплекси є одними із самих складних
засобів вимірювань, а точність руху є основним показником призначення низки об’єктів,
забезпеченню точності траєкторних вимірювань віддається пріоритет серед задач
метрологічного забезпечення випробувань. Найчастіше основним обмеженням
удосконалення траєкторних комплексів полігонів є обсяг ресурсів, що виділяються.

Іншою основною групою вимірювань параметрів об’єкта,  що випробовується є
вимірювання параметрів стану його основних систем, які можуть виконуватися як штатними
засобами вимірювань об’єктів, що випробовуються, так і спеціальними телеметричними
системами і автономними приладами й установками [9, 10, 11].

Кількість параметрів технічного (внутрішнього) стану об'єктів, що вимірюються,
досягає 100 – 150 [10, 12].

Під час випробувань складних об’єктів, як правило, фахівцями-метрологами полігонів
перевіряється відпрацювання питань метрологічного забезпечення об’єкта. При цьому
рівною мірою можуть застосовуватися експериментальні і теоретичні методи. Теорія
ефективності метрологічного забезпечення складних технічних об’єктів представлена
низкою відомих монографій [1, 3, 13, 14].

Незважаючи на те, що теорія і методи оцінки метрологічного забезпечення об’єктів
розроблені, зазначена метрологічна діяльність повинна враховуватися при розгляді
сукупності задач метрологічного забезпечення випробувань. Необхідна вірогідність
результатів випробувань досягається за умови, якщо вимірювальні засоби, що
застосовуються, мають показники точності не гірше зазначених у документації. Для
виконання умов при підготовці й у ході проведення приймальних випробувань повірочна
діяльність здійснюється виключно силами фахівців-метрологів. У зв’язку з унікальністю
полігонних вимірювальних засобів і відсутністю необхідних еталонів здійснення повірки
становить серйозну науково-технічну проблему, яка пов’язана з розробкою і застосуванням
засобів і методів повірки, синтезом повірочних схем.

З вищезазначеного витікає, що роботи з забезпечення необхідної точності вимірювань,
що виконуються при приймальних випробуваннях складних об’єктів, проводяться на всіх
етапах створення об’єктів. Зміст цих робіт, як і технічні параметри засобів вимірювань, що
створюються і застосовуються, періодично корегується. Основними причинами є зміни
конструкції і параметрів об’єкта,  обсягів фінансування,  термінів розробки та інших
зовнішніх, стосовно системи метрологічного забезпечення факторів. З іншого боку, можливе
урахування нових досягнень у приладобудуванні, суміжних областях науки і техніки,
удосконалення методичних питань забезпечення випробувань.

Удосконалення метрологічного забезпечення при підготовці та у ході випробувань
можна представити як управління його ефективністю. В даний час управління
метрологічним забезпеченням децентралізовано і при прийнятті рішення по одній групі
вимірювань, не враховуються задачі і стан технічних засобів для інших вимірювань.

Сумісне урахування потреб вимірювань і планування робіт здійснюється формально і, в
кращому випадку, на економічній основі без ув’язування технічних аспектів проблеми. У
зв’язку з цим необхідно синтезувати загальну модель метрологічного забезпечення
випробувань, яка б враховувала аспекти вимірювальних задач і давала б у руки фахівців
додаткові можливості для управління ефективністю виконання робіт.
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Відповідно до аксіоматичного принципу розробки теоретичних положень, розглянемо
на описовому рівні можливість урахування при синтезі моделі одночасно усіх трьох
принципів метрологічного забезпечення випробувань,  викладених  у попередньому розділі.

Принцип системного аналізу вимірювальних задач при побудові загальної моделі
метрологічного забезпечення випробувань складних об’єктів, незалежної від специфіки
конкретних об’єктів, може бути реалізований розглядом трьох основних груп вимірювань:

вимірювання параметрів впливаючих факторів, що в свою чергу можуть бути розділені
на вимірювання параметрів випробувальних впливів, які спеціально створюються, і
вимірювання гідрометеорологічних й інших природних параметрів навколишнього
середовища на випробувальному полігоні;

вимірювання параметрів засобів випробувань, під якими, в загальному випадку, варто
розуміти, власне, випробувальні засоби (стенди, камери, постановники завад, моделюючі
установки тощо), а також вимірювальні засоби полігона, що повинні піддаватися
періодичним атестаціям і повіркам;

вимірювання параметрів технічного стану об’єкта, що випробовується, за допомогою
телеметричних та інших спеціальних систем і приладів.

Принцип динамічного управління реалізується шляхом включення в модель операцій
по формуванню переліку величин, що вимірюються, сукупностей похибок вимірювань,
обсягів і періодичностей вимірювань на основі оцінки вірогідності результатів контролю
окремо взятого параметра об’єкта випробувань чи усіх параметрів, характеризуючих
його стан.

Принцип відповідності метрологічного забезпечення загальній меті і задачам
випробувань об’єкта в цілому визначає побудову моделі на основі вибору центрального
елемента. Незважаючи на те, що питання точності усіх проведених вимірювань можуть бути
ув’язані в рамках деякого узагальненого рівняння вимірювання, центральною ланкою моделі
доцільно вибрати об’єкт випробувань, оскільки достовірна оцінка показників призначення є
найважливішою метою випробувальної діяльності.

В результаті цілеспрямована системна діяльність по метрологічному забезпеченню
випробувань складових технічних об’єктів може бути описана в такий спосіб. За допомогою
спеціальних вимірювальних комплексів, що створюються, і штатних засобів виміряються
параметри стану об’єкта випробувань, впливів, які створюються, зовнішніх умов проведення
випробувань тощо.

Параметри, які вимірюються, пов’язані між собою моделлю стану об’єкта випробувань,
який визначається не тільки динамікою внутрішнього розвитку, але і з урахуванням
зовнішніх впливів.

За результатами вимірювань оцінюються показники призначення об’єкта, що
випробовується, а вірогідність результатів оцінки пов’язана з похибками, обсягом і
періодичністю вимірювань. Якщо результати оцінки не задовольняють випробувачів через
недостатню вірогідність, то приймаються міри до зміни переліку вимірюваних величин,
обсягу і точності вимірювань.

Це продовжується доти, поки необхідна вірогідність випробувань не буде досягнута чи
не стане очевидним, що зміна методів і засобів вимірювань не дає в межах виділених
ресурсів необхідного підвищення вірогідності випробувань.

Центральним елементом алгоритму управління (регулятора) метрологічного
забезпечення є об’єкт випробувань. Не накладаючи на вимірювання його стану суттєвих
обмежень, будемо вважати в рамках загальної моделі процес його зміни в часі
нестаціонарним.

При цьому, незважаючи на можливість коректування методик випробувань і технічних
засобів, що застосовуються, приймемо незмінною структуру вектора параметрів, які
оцінюються, таким чином обмежимо інтервал часу моделювання окремим етапом
випробувань (попередні, комплексні, приймальні). Параметри технічного стану об’єкта
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випробувань в кожному випробуванні є результатом не тільки процесу його функціонування,
але і впливу різних контрольованих і неконтрольованих факторів.

Запишемо модель об’єкта випробувань в дискретному вигляді

kkkkkkk WuФ dfqq L+W++=+1  ,                                      (1)

де кФ  – матриця, що визначає динаміку стану об’єкта;

кq  – n-мірний вектор параметрів об’єкта в k-й момент часу, за якими оцінюються
показники призначення;

ku  – вектор зовнішніх впливів, що створюються за допомогою спеціальних технічних
засобів;

kW  – вектор випадкових зовнішніх впливів (гідрометеорологічні фактори);

kd  – випадкові вимірювання параметрів об’єкта;
LW,,f  – матриці проектування відповідних факторів на параметри об’єкта

випробувань.
У загальному випадку для забезпечення необхідної вірогідності результатів

випробувань вимірюють як параметри об’єкта випробувань, так і фактори, які впливають.
Модель вимірювань параметрів об’єкта повинна відбивати вимірювання тих параметрів, які
визначають основні показники призначення

kkkk VHX +×= q  ,               (2)
де kX  – m-мірний вектор результатів вимірювань у k-й момент часу;

kH  – матриця вимірювань розмірністю n x m;

kV  – вектор похибки вимірювань.
При визначенні складу вимірювань необхідно враховувати взаємну залежність

параметрів, які вимірюються. Функціональний і статистичний зв’язки параметрів часто
розглядаються як надлишковість інформації. Раціональне використання надлишкової
інформації дозволяє, не зменшуючи точність результатів, скоротити перелік величин, які
вимірюються і об’єм вибірки.

Вимірювання параметрів зовнішніх впливів опишемо такими дискретними рівняннями:
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де kf  –  вектор вимірювань зовнішніх впливаючих факторів,  що створюються за
допомогою спеціальних засобів випробувань;

kd  – вектор вимірювань гідрометеорологічних факторів умов проведення випробувань;

kk DF ,  – матриці вимірювань;

kk xj ,  – вектори похибок вимірювань.
Під час випробувань метрологічне забезпечення може змінюватися, у тому числі

структурно. Залежно від поточних результатів випробувань може, наприклад, змінюватися
склад вимірювальних засобів, що застосовуються, програма вимірювань. Формалізовано це
можна представити рівняннями:
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Зміна складу і точності вимірювань за (4) є результатом цілеспрямованої діяльності по
управлінню метрологічним забезпеченням за критерієм, який пов’язаний з похибкою
результатів випробувань. Тому обчислювальна схема оцінки параметрів стану об’єкта kq  і
їхніх похибок повинна реалізовувати їх залежність від переліку величин, що вимірюються і
похибок вимірювань. Для побудови такого алгоритму змінимо вигляд аналітичних виразів
(1) – (3). Аналогічно випадку оптимального оцінювання для корельованих шумів [15]
перейдемо до розширеного вектора стану:
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Тепер модель стану об’єкта в процесі випробування буде мати вигляд:
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Тоді рівняння вимірювань (2), (3) можна об’єднати в одне рівняння
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kkkk VHX +×= q                                      (6)
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Рівняння (5) і (6) мають загальноприйнятий вигляд для дискретного опису моделей
стану і вимірювань об’єкта.

Для цих рівнянь може бути синтезований один з рекурентних алгоритмів, заснований
на методі оцінювання стану, адекватному наявній інформації про статистичні властивості
параметрів розширеного вектора стану.

Наприклад,  для випадку нормальних білих шумів стану і похибок вимірювань,  може
бути застосовано алгоритм, заснований на рівняннях фільтра Калмана [16], що дає змогу для
кожного фіксованого моменту випробувань визначити не тільки параметри стану, але і
дисперсію цих параметрів з урахуванням усієї передісторії поводження системи
випробувань.

Такий алгоритм дає змогу одержувати необхідну інформацію для організації управління
метрологічним забезпеченням за результатами оцінки похибки випробувань у цілому.
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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.ntu-

kpi.kiev.ua/nauka.php.Електронна пошта viti@viti.edu.ua для НОВ.
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