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УДК 62-50                                                                                                 д.т.н. Баранов В.Л. (ЦКР)
Молодецький Б.В. (ЖВІРЕ)

МЕТОДИКА СИНТЕЗУ СИГНАЛУ ШІМ - УПРАВЛІННЯ СИЛОВИМ
СЛІДКУВАЛЬНИМ ПРИВОДОМ

В статті розглядається процес програмного наведення антенної системи в ході проведення сеансу
зв’язку з космічним апаратом (КА) дистанційного зондування Землі (ДЗЗ). Запропонована методика синтезу
сигналу ШІМ – управління двигуном постійного струму незалежного збурення, основана на визначенні
допоміжного аналогового сигналу управління.

В статье рассматривается процесс программного наведения антенной системы в ходе проведения
сеанса связи с космическим аппаратом (КА) дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ). Предложена
методика синтеза сигнала ШИМ – управления двигателем постоянного тока независимого возбуждения,
которая основана на определении вспомогательного сигнала управления.

In article process of program prompting of antenna system is considered during carrying out of a
communication session with a space vehicle of remote sounding of the Earth. The technique of synthesis of signal PWM
engine management of a direct current of independent excitation which is grounded on definition of an auxiliary signal
of handle is offered.

Ключові слова: силовий привод, методика синтезу, управління силовим приводом.
Вступ
Розвиток засобів обчислювальної техніки дозволив широко використовувати їх

досягнення в системах автоматичного управління (САУ). На такі електронно-обчислювальні
машини (ЕОМ) покладаються функції формування алгоритму роботи системи та розрахунку
сигналу управління виконавчим пристроєм. Для виконавчих пристроїв малої потужності
ЕОМ здатна безпосередньо подавати сигнал управління на об’єкт керування. Для виконавчих
пристроїв великої потужності передбачається використання проміжного підсилювача
сигналу управління для його подачі на потужний об’єкт управління.

Інтеграція ЕОМ в контур управління дозволяє набути високих динамічних показників
роботи такої САУ, підвищити її точність та швидкодію, покращити показники надійності та
надати можливість оперативної зміни програми функціонування.

Аналіз стану задачі
Система автоматичного керування з ЕОМ дозволяє реалізувати всі відомі види САУ.

Найпоширенішими з них є системи стабілізації та програмні системи автоматичного
регулювання. Типова структурна схема цифрового силового слідкувального приводу (ССП)
зображена на рис. 1.

Рис. 1. Структурна схема ССП при термінальному управлінні

Відповідно до структурної схеми на вхід ЕОМ надходить розрахована програма
управління у вигляді функції ( )tx . Розрахований сигнал управління ( )tu  через підсилювач
(Підс) подається на об’єкт управління (ОУ), який формує вихідний сигнал ( )ty . Аналіз
якості функціонування відбувається в ЕОМ, яка враховує поточне значення вихідного
сигналу ( )ty , перетворене до необхідного виду перетворювачем сигналу (ПС).
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Завдяки відміченим якостям цифрової САУ вона може бути використана при
проведенні модернізації опорно – поворотного пристрою станції прийому інформації ДЗЗ
високого розрізнення. Загальнодержавними космічними програмами України передбачається
проведення робіт по модернізації існуючих радіотехнічних засобів. Розглядаючи космічну
систему ДЗЗ високої розрізненості, а саме наземні станції прийому інформації, слід
відмітити зростання вимог до точності супроводження космічного апарату (КА) під час
проведення сеансу зв’язку. Це пов’язано високою швидкістю передачі інформації по
радіоканалу „БОРТ-ЗЕМЛЯ”, яка складає сотні Мбіт за секунду. Це в свою чергу призводить
до використання радіосигналу в C та X діапазоні частот. В такому випадку змінюється
допустима помилка супроводження КА. Залежність допустимої помилки супроводження D
від діаметру дзеркальної антени D  представлена на рис. 2. Невиконання вимог точності
призведе до значних втрат корисної інформації та зниження якості матеріалів ДЗЗ.

Приступаючи до проведення модернізації силового слідкувального приводу (ССП)
доцільно врахувати можливість реалізації на базі ЕОМ цифрового регулятора. Це дозволить
покращити показники якості функціонування цифрового ССП станції прийому інформації
ДЗЗ порівняно з аналоговим.

Рис. 2. Вимоги до точності супроводження КА:
1– в C діапазоні частот; 2 – в X діапазоні частот

Аналіз останніх досліджень
Питанням дослідження динаміки дискретних систем з амплітудно-імпульсною

модуляцією сигналу управління присвячені роботи професора В.І.Гостєва. Автором
розглядається синтез цифрових систем оптимальних по швидкодії та якості перехідних
процесів [1]. Показана можливість математичного апарату z -перетворень проводити аналіз і
синтез цифрових автоматичних систем з заданими показниками точності. Але більшість
робіт, основаних на математичному апараті z -перетворень, обмежені системами з
амплітудно-імпульсно модульованим сигналом управління виконавчим пристроєм. В свою
чергу підвищення потужності таких систем обмежене розвитком лінійних потужних
підсилювачів.

Питання управління об’єктами другого порядку досліджуються в роботі [2]. Автором
розглядається процес синтезу сигналу ШІМ – управління на основі допоміжних функцій
переключення. Запропонований підхід потребує значних витрат машинного часу на
ітераційний пошук сигналу управління, що в свою чергу ускладнює їх практичну реалізацію.

хв.кут
,D

м,D
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Процес термінального управління процесом виводу ракети–носія розглядається в
роботі [3]. В ній запропоновано метод синтезу законів управління, побудований на
диференціальних перетвореннях математичної моделі об’єкта управління, в якості якого
виступає двигун ракети.

Методика синтезу сигналу управління двигуном постійного струму розглядалась в
роботі [4]. В ній показана можливість синтезу неперервного сигналу управління за
допомогою диференційних перетворень моделі об’єкта другого порядку, який забезпечує
задані показники точності та швидкодії САУ.

Постановка задачі
Процес програмного наведення антенної системи на КА представляє собою задачу

переводу її з поточної точки фазового простору 0Y
r

в кінцеву HY
r

, визначену вхідним
сигналом ( )tx  за визначений час Н. Тому такий процес доцільно розглядати з точки зору
термінальної системи. Задачі в подібній постановці але для іншого об’єкту управління,
вирішувалась у роботах [2,3]. Отримана в них методика не може бути застосована у
силовому слідкуючому приводі без доопрацювання. Це пов’язано з необхідністю
витримувати жорстко заданий часовий графік наведення антенної системи в ході проведення
сеансу зв’язку з КА.

У опорно–поворотному пристрої станції прийому інформації ДЗЗ високого розрізнення
в якості об’єкта управління виступає двигун постійного струму з незалежним збуренням. Він
описується системою диференційних рівнянь виду:

( ) ( ) ( )[ ]
( ) [ ]
( ) ( )ï

ï
ï

î

ï
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ì
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-=
w

w-=

.t
dt

tdy
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R
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1
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У системі диференційних рівнянь (1) ( )tu – сигнал управління [ ]B , Ф*kCw Ф=

ú
û

ù
ê
ë

é
рад

c*B , де Фk  – конструктивний коефіцієнт двигуна постійного струму ú
û

ù
ê
ë

é
Вб*рад
c*B ,

Ф  – магнітний потік збудження [ ]Вб , R – активний опір обмоток якоря [ ]Ом , )t(i  – струм

якоря [ ]А , Cm – постійна двигуна за моментом úû
ù

êë
é

А
м*Н , J – момент інерції, перерахований

до валу двигуна [ ]2м*кг , Mc – момент сухого тертя [ ]м*Н , ( )ty , ( )tw  – кутове положення

та кутова швидкість валу двигуна [ ]рад , úû
ù

êë
é

с
рад .

При термінальному управлінні процес супроводження КА під час сеансу зв’язку
розбивається на інтервали управління H  та розглядається на кожному інтервалі окремо.  В
такому випадку силовий слідкувальний привод (ССП) станції прийому інформації ДЗЗ
можна побудувати по типовій структурній схемі цифрової САУ (рисунок 1). Задача
термінального управління на інтервалі H  полягає у переводі динамічного об’єкта (1) з
заданого початкового стану ( )T,yY 000 w=

r
 в кінцевий (термінальний) ( )THHH ,yY w=

r
, за

допомогою неперервного сигналу управління )t(u  виду:

( )H,Y,Yft*u)t(u H
n

i

i
i

rr
0

0
== å

=
, [ )H...t 0Î , (2)

де
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,yy

H

H
¢=w

=

¢=w
=

0
0

0

0

Виклад основного матеріалу
Розглянемо методику синтезу сигналу ШІМ – управління ШІМV , основану на

математичному апараті диференційних перетворень функцій і рівнянь, які запропоновані в
роботах [5 – 7]. Даний метод не потребує чисельного інтегрування системи диференційних
рівнянь (1). Ця перевага досягається за рахунок використання властивостей диференційних
перетворень. Вони дозволяють провести заміну довільної функції, яка має n похідних на
визначеному інтервалі ]H,[t 0Î ,  її моделлю у вигляді дискретної функції )k(X
цілочисельного аргументу k . Де )k(X  має вигляд:

,...,N,,k=,
dt

)t(xd
!k

H)k(X
t

k

kk
210

0=ú
ú
û

ù

ê
ê
ë

é
= , (3)

де H – масштабна змінна; )(tx  – неперервна функція в області оригіналів;
)k(X  – компоненти дискретного диференціального спектру (значення функції )t(x  в

області зображень). В цьому випадку )k(X  називається дискретною функцією
цілочисельного аргументу k  [5 – 7].

На основі виразу (3) запишемо вигляд допоміжного аналогового сигналу управління (2)
в області зображень

( ) k
k u*HkU = . (4)

Для визначення диференційної моделі двигуна постійного струму, описаного системою
диференційних рівнянь (1), необхідно скористатися властивістю похідної Д  в області
зображень (5) [5 – 7]

( ) ( )

.nk

,kX
H

kkДX

££

+
+

=

0

11
(5)

Застосувавши диференційні перетворення та властивістю (5) до виразу (1) отримаємо
модель ДПС в області зображень

( ) [ ]

( ) ( ) ( )[ ]

( ) ( ) ( )ï
ï
ï

î

ï
ï
ï

í

ì

+
=+

d-
+

=+

-=

,kW*
k
HkY

,Mc*k)k(I*Cm*
J*k

HkW

,)k(W*Cw)k(U*
R

kI

1
1

1
1

1

. (6)

де ( )
î
í
ì

>
=

=d
,k,
,k,

k
00
01

 – теда-функція [5].

Записана система алгебраїчних рівнянь (6) представляє собою модель ДПС в області
зображень [5].

Розглянемо задачу пошуку допоміжного неперервного сигналу управління )(tu  виду
(7), нехтуючи моментом сил сухого тертя 0=Mc .
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tuu)t(u 10 += . (7)

На основі виразу (3) визначимо його диференційний спектр. Отримаємо
( ) 00 uU = ,

( ) H*uU 11 = ,

( ) 02 =³kU .

(8)

Для визначення невідомих коефіцієнтів 0u  та 1u сигналу управління )t(u  (7) складемо
систему рівнянь. Для цього використаємо властивість суми дискрет диференційного спектру
та кінцеві термінальні умови ( )THHH ,yY w=

r
. Отримаємо

î
í
ì

w=++
=+++
.)(W)(W)(W

,y)(Y)(Y)(Y)(Y

H

H
210

3210
(9)

В системі рівнянь (9) дискрети )(Y 0  та )(W 0  визначаються використовуючи значення

вектора початкового стану ( )T,yY 000 w=
r

 і набувають вигляду:

.)(W
,y)(Y

0

0
0

0
w=

=
(10)

Величини )(W 1 , )(W 2 , )(Y 1 , )(Y 2 , )(Y 3  розраховуються по формулам (11) – (15)
відповідно.

[ ].)(CwWu
JR

CmH)(W 01 0 -= (11)

[ ].)(CwWHu
JR

CmH)(W 1
2

2 1 -= (12)

).(HW)(Y 01 = (13)

).(WH)(Y 1
2

2 = (14)

).(WH)(Y 2
3

3 = (15)

Таким чином задача пошуку допоміжного сигналу управління )(tu  на інтервалі
],0[ HtÎ зводиться до вирішення системи алгебраїчних рівнянь (9) відносно невідомих

коефіцієнтів 0u  та 1u . Підставивши вирази (11) – (15) в (9), отримаємо:

ï
ï
ï

î

ïï
ï

í

ì

=w-w÷
÷
ø

ö
ç
ç
è

æ
+-++÷

ø
ö

ç
è
æ -

=-+w÷
÷
ø

ö
ç
ç
è

æ
+-++÷

ø
ö

ç
è
æ -

.
JR
CwCmH

JR
HCmCwu

JR
CmHu

JR
HCmCw

JR
HCm

,yy
JR
CwCmH

JR
HCmCwHu

JR
CmHu

JR
HCmCw

JR
CmH

H

H

0
2

1
22

1

0
62

1
662

1

022

222
1

2
0

0022

222
1

3
0

2

(16)

Прийнявши, що невідомі параметри 0u  та 1u  сигналу )t(u  утворюють вектор
T)u,u(U 10=

r
, рішення системи алгебраїчних рівнянь (16) можна записати у вигляді:

0Y*BY*AU H
rrr

-= , (17)
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де вектор A  та вектор B  мають вигляд:

CmH
HCmCwJR

CmH
JRHCmCw

HCm
JR

CmH
JR

A

23

2

26126

26

--

-
= ,

CmH
HCmCwJR

CmH
JRHCmCw

HCm
HCmCwJR

CmH
JR

B

23

2

46126

46

-
-

-

-

= .

На основі інформації про поточні 0y , 0w  та кінцеві Hy , Hw  значення фазових
координат по виразу (17) обчислюється аналоговий сигнал управління двигуном постійного
струму )t(u  на кожний інтервал управління H . Таким чином реалізується замкнутий закон
термінального управління (рис. 1).

При визначенні сигналу ШІМ – управління двигуном постійного струму необхідно
врахувати обмеження на максимальне значення управляючої напруги maxE , яке може
подаватися на виконавчий пристрій. В такому випадку сигнал управління на кожний
інтервал H  визначається за допомогою виразу:

[ ]
ï
î

ï
í

ì

-=

-
=

,Y*BY*A*
E

HT

,Y*BY*Asign*E
V

H
max

i

Hmax
ШІМ rr

rr

(18)

де iT  – тривалість сигналу управління на інтервалі H .

Для дослідження отриманого рішення задачі синтезу термінального управління
скористаємося моделлю двигуна постійного струму незалежного збурення (6) з параметрами,
які представлені в табл. 1.

Таблиця 1
Параметри двигуна постійного струму МИ-31

№
з/п Найменування параметра Значення

параметра
Розмірність

СІ
1. Потужність номінальна ДP 0.76 [кВт]
2. Номінальна напруга живлення НU 110 [В]
3. Номінальний струм якоря НI 8.2 [А]
4. Номінальна швидкість обертання ротора n 2500 [об/хв]
5. Опір обмоток якоря ЯR 0.368 [Ом]
6. Момент інерції 410* -J 132 [ 2м*кг ]
7. Коефіцієнт перетворення редуктора q 1080 [раз]

Розглянемо результати роботи методики синтезу сигналу термінального
ШІМ – управління силовим слідкувальним приводом при переводі системи автоматичного
управління (рис. 1) на один градус з нульового початкового стану. Результати моделювання
для випадку мс,TH д 5333==  представлені на рисунку 3. За результатами експерименту
встановлено, що час встановлення складає мс,tв 4129= , тривалість перехідного процесу
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становить мс,tп 9159= , коефіцієнт перерегулювання %82,2σ = , ступінь затухання
перехідного процесу %5,81ψ = .

Рис. 3. Перехідна характеристика цифрової системи:
1 – одиничний вхідний вплив; 2 – результат роботи цифрового регулятора.

Розглянемо результати роботи розробленої методики синтезу сигналу
ШІМ – управління силовим слідкувальним приводом системи автоматичного управління,
представленої на рис. 1, при нульовому початковому стані в переріод проходження
космічним апаратом зеніту. Для цього використаємо вхідний сигнал цифрового регулятора у
вигляді лінійного впливу виду (19).

( ) 212 t*tx = . (19)

Рис. 4. Графік залежності величини помилки від часу

На рис. 4 представлений результат роботи запропонованої методики у вигляді
залежності помилки супроводження, виміряної в кутових хвилинах. Досліджувався випадок,
коли величина інтервалу управління мс,TH д 5333== . Аналіз залежності величини помилки
супроводження від часу показав, що тривалість перехідного процесу, коли компенсується

1

2
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початкова помилка по швидкості, становить мс234 . Максимальне значення помилки в
перехідному режимі досягає величини 5715 ¢, . Значення помилки супроводження в сталому

режимі для термінального сигналу ШІМ –управління складає ¢1110, .
Висновки
В статті представлена методика синтезу замкнутого термінального сигналу

ШІМ – управління на основі диференціальних перетворень. Особливість представленої
методики полягає в тому, що розв’язок задачі синтезу термінального управління двигуном
постійного струму силового слідкуючого приводу станції прийому інформації ДЗЗ зводиться
до розв’язання системи алгебраїчних рівнянь. Отримано у векторній формі модель
цифрового регулятора. Вона має векторний вхід 0Y

r
, HY
r

 і проводить управління кутовим
положенням та кутовою швидкістю антенної системи на протязі сеансу зв’язку з КА.
Результат можливо використовувати при замкненому циклі управління силовим
слідкувальним приводом станції прийому інформації ДЗЗ високого розрізнення від
низькоорбітальних КА.

Наводиться приклад розрахунку сигналу термінального управління для двигуна
постійного струму МИ-32. Проведений аналіз роботи розробленої методики синтезу сигналу
термінального ШІМ – управління. Відмічена можливість методики забезпечити оптимальний
по тривалості і кількості переколивань перехідний процес.
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УДК 561.2.011.56                                                           д.т.н.Герасимов Б.М. (ВІТІ НТУУ „КПІ”)
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КОРЕЛЯЦІЙНО-РЕГРЕСІЙНИЙ АНАЛІЗ ЗАЛЕЖНОСТІ
ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОГО

МОДУЛЯ ВІД ЙОГО ПАРАМЕТРІВ

Розглядається методика дослідження функціональних залежностей техніко-економічних показників
типових обчислювальних модулів для систем обробки інформації від їх параметрів. Методика базується на
дослідженні вказаних залежностей кореляційно-регресійними методом.

Рассматривается методика исследования функциональных зависимостей технико-экономических
показателей типовых вычислительных модулей для систем обработки информации от их параметров.
Методика базируется на исследовании указанных зависимостей корреляционно-регрессионным методом.

The method of research of functional dependences of technical and economic indexes of the model calculable
modules is examined for the systems of treatment of information from their parameters. A method is based on research
of the indicated dependences a cross-correlation-regressive method.

Ключові слова:кореляційно-регресійний аналіз, показники обчислювального модуля.
Вступ. Під типовим обчислювальним модулем (ТОМ)  слід розуміти елемент АСУ,

який проводить обробку, збереження та видачу інформації з оптимальними параметрами.
Однією з основних задач під час конструювання та побудови техніки є вибір

параметрів ТОМ з метою оптимізації його техніко-економічних показників. У подальшому
під параметрами ТОМ будемо розумітити швидкодію та пам’ять, а під техніко-економічними
показниками вартість виробництва, час виготовленяя (темп випуску), надійність та ін.

Для рішення задачі необхідно встановити яким чином зазначені вище показники
залежать від параметрів ТОМ.

Огляд літературних джерел. У публікаціях, які висвітлюють питання дослідження
залежності показників складних технічних пристроїв від їх параметрів використовується
великий набір методів обробки експериментальних даних [1 – 4]. Найбільший розвиток
отримали методи кореляційного та регресійного аналізу, які характеризуються високою
достовірністю та простотою обчислення [ 4 ]. Статистичний зв’язок між змінними вивчають
методами кореляційного (встановлення наявності зв’язку між двома випадковими
величинами та оцінка її тісноти) та регресійного (встановлення залежності між змінними)
аналізів. Тому в подальшому для рішення поставленої задачі будемо використовувати метод
кореляційно-регресійного аналізу.

Постановка задачі. Автори пропонують застосувати методику, за допомогою якої
можливо дослідити та узагальнити взаємозв’язки кореляційно пов’язаних змінних для задачі
вибору параметрів типових обчислювальних модулів обробки, збереження та видачі
інформації при розгортанні автоматизованих систем управління з використанням базово-
модульного принципу побудови зразків озброєння та військової техніки.

Вхідні дані:
сукупність зразків ТОМ ni ,,1 K= ;
параметри кожного зразка – швидкодія ix1  ( ni ,1= ); пам’ять ix2 ( ni ,1= );

техніко-економічні показники виробництва ТОМ – вартість iC ( ni ,1= );  час на

виготовлення iT  ( ni ,1= ).
Задача формулюється наступним чином: необхідно встановити функціональну

залежність техніко-економічних показників C  і T від параметрів ТОМ 1x , 2x .
Основні результати досліджень. Проведення досліджень вказаних залежностей

кореляційно-регресійним методом вимагає наступні етапи:
Етап 1.
Збір експериментальних даних, перевірку виконання умов (обмежень) застосування

кореляційно-регресивного аналізу.
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Основними умовами застосування кореляційно-регресивного аналізу є:
випадковість вибірки (стохастична незалежність спостережень);
однорідність дисперсій: дисперсії 2σ y , характеристики яку оцінюють y , однакові для

різних фіксованих факторів { }mxxx ,,, 21 K ;
результати виміру характеристики, яку оцінюють nyyyy ,,, 21 K=  ( n – число вимірів),

для різних фіксованих наборів { }mxxx ,,, 21 K , є незалежними нормально-розподіленими
випадковими величинами.

Однак, невиконання зазначених вище умов не завжди означає необхідність відмови від
застосування методу. При великих об’ємах вибірок застосування методу дає добрі
результати навіть при невиконанні обмежень [4].

Етап 2.
Аналіз кореляційного поля. Обчислення коефіцієнта кореляції.
Дані про статистичну залежність зручно задати у вигляді кореляційної таблиці.
Кореляційне поле – графік в прямокутних координатах, кожна точка якого відповідає

одному спостереженню та має координати ),( xy  – значення спостережених даних, що
корелюються.

Для кожного значення ix , тобто для кожного рядка кореляційної таблиці обчислюються

групові середні
i

n

j
ijj

i n

ny
y

å
== 1 , де ijn – частота пар ),( ji yx , n – кількість інтервалів по змінній

Y. Також це можна зробити для кожного значення
i

m

j
iji

j n

nx
x

å
== 1 , m – кількість інтервалів по

змінній X.
Для прийняття рішення про кореляцію між y та фактором jx обчислюється вибірковий

коефіцієнт кореляції:

å å

å

= =

=

--

--
=

n

i

n

i
iijij

n

i
iijij

j

yyxx

yyxx
r

1 1

22

1

)()(

))((
 ,                                                  (1)

де ijx – значення фактора jx в i-му вимірюванні;

jx  – середнє значення фактора jx ;

iy  – значення залежної змінної y в i-му вимірюванні;

iy  – середнє значення змінної y .
Перевірка наявності зв’язку здійснюється за критерієм Стьюдента з „n–2” ступенями

свободи ( n – число спостережень).
Гіпотеза про наявність зв’язку приймається, якщо виконується умова

меж

меж

2 tn
tr
+-

> ,                                                          (2)

де межt – значення межі розподілу Стьюдента з „n – 2” ступенями свободи.
Етап 3.
Встановлення виду залежності.
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Задача встановлення виду залежності ),,,( 21 mxxxfy K= передбачає два кроки:
встановлення загального виду залежності;
обчислення оцінок її параметрів.
Стандартні методи вибірки загального виду кривої у статистиці невідомі: необхідно

сполучити візуальний аналіз кореляційного поля з якісним аналізом природи змінних.
Найбільш часто для опису кривої застосовують поліноміальні багаточлени [2, 5].

Етап 4.
Побудова лінії регресії (обчислення параметрів залежності).
Загальним методом знаходження оцінок параметрів кривої

),,,;,,( 101 mm aaaxxfy KK=                                                  (3)
є метод найменших квадратів [1,  4],  згідно якого невідомі параметри maaa ,,, 10 K

підбираються таким чином, щоб сума квадратів відхилень групових середніх y€від значень
величини iy (знайдених за рівнянням регресії) була б мінімальною

[ ] min€
1

2 ®-=D å
=

n

i
i yy                                                          (4)

приймало найменше значення, де y€  – оцінююча залежність.
Рішення задачі в матричній формі має вид:

AXY ×=  ,                                                                            (5)

де Y – вектор стовбець змінної y ;
X  – матриця значень ijx ;
A  – вектор-стовбець невідомих коефіцієнтів.

Для довільного коефіцієнта ja отримуємо:

ij

n

i
i

m

j
ijj XYca åå

==

=
11

 ,                                                            (6)

де ijc – елемент матриці 1)( -× XX T , який знаходиться на перехресті i-го рядка та j-го стовбця.
Для вхідних даних задачі ),( 21 xxfy = отримуємо

2211
21

x
s
s

rx
s
s

ryy
x

y

x

y ++=   ,                                                    (7)

де 21, rr – коефіцієнти кореляції (формула 1);

21
,, xxy sss – оцінки середньоквадратичних відхилень величини 21,, xxy ; отримані за

результатами вимірів.
Етап 5.
Статистичний аналіз отриманого рівняння полягає у визначенні значимості рівняння в

цілому та значимості кожного з коефіцієнтів регресії ja ,  який демонструє на скільки
одиниць у середньому зміниться змінна Y при збільшенні змінної X на одиницю.

Для визначення значимості рівняння обчислюється дисперсія залежної змінної 2
ys  та

залишкова дисперсія 2
залs

( )

1

€
;

1

)(
1

2

2

2

12

--

-
=

-

-
=

åå
==

mn

yy
s

n

yy
s

n

i
i

зал

n

i
i

у                                                  (8)

Обчислюється значення F-критерію Фішера
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2

2

зал

y

s
s

F = ,                                                                             (9)

яка порівнюється з табличним значенням TF  для обраного p% рівня значимості та для числа
ступенів свободи 11 -= nn ; 22 --= mnn .

Якщо TFF > , то рівняння вважають значимим.
У подальшому відбувається перевірка значущості кожного коефіцієнта регресії за t-

критерієм Стьюдента із числом ступенів свободи 1--= mnn .
Обчислюється значення

jat , яке дорівнює

j

j
a

j
a s

a
t =    ,                                                                  (10)

де
jas – дисперсія коефіцієнта ja .

Обчислене значення
jat порівнюється з табличним Tt . Якщо Ta tt

j
> , то коефіцієнт

ja вважається значимим (відрізняється від нуля), інакше j-фактор виключається з розгляду та
відбувається корегування рівняння.

Статистичний аналіз рівняння закінчується оцінкою коефіцієнта множинної кореляції
R, який показує на скільки процентів варіація змінної y пояснюється отриманим рівнянням

yD
DR -= 1   ,                                                              (11)

де D  – визначник матриці коефіцієнтів парної кореляції yx j
r ; yD – мінор, отриманий

викресленням першого рядка та першого стовпця.
Для інтерпретації рівняння регресії застосовують часткові показники еластичності jε ,

які показують на скільки відсотків змінюється функція y із зміною аргументу jx на 1% при
фіксованому значенні інших аргументів

y
x jj

j

×
=

a
ε  .                                                              (12)

Висновок. Наявність функціональних залежностей техніко-економічних показників
ТОМ від його параметрів дозволяє вирішити низку прикладних задач, які виникають під час
виробництва типових обчислювальних модулів:

провести обчислення значень техніко-економічних показників ТОМ при конкретних
значеннях параметрів;

оптимізувати процес виробництва за показником вартості, темпом випуску, надійності
шляхом раціонального вибору параметрів ТОМ.
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УДК 519.6                                                                      д.т.н. Герасимов Б.М. (ВІТІ НТУУ „КПІ”)
Шугалій Є.П. (УВМА)

МЕТОД ВИБОРУ РАЦІОНАЛЬНОЇ ІЄРАРХІЧНОЇ СТРУКТУРИ СИСТЕМИ
УПРАВЛІННЯ ПО КРИТЕРІЮ МІНІМУМУ ЧАСУ

НА ВИРІШЕННЯ ЗАДАЧ УПРАВЛІННЯ

Розроблений метод вибору раціонального варіанту ієрархічної структури системи управління військами
по критерію мінімуму часу на вирішення задач управління при обмеженні на вартість системи. В основу
вирішення задачі застосований метод невизначених множників Лагранжа.

Разработан метод выбора рационального варианта иерархической структуры системы управления
войсками по критерию минимума времени решения задач управления при ограничении на стоимость системы.
В основу решения задачи положен метод неопределенных множителей Лагранжа.

The method of a rational variant choice of a of hierarchical structure of an armies controls system for a little bit
of time to decision this task and under constraints on system cost. The method is put in a basic of the decision of a
problem  multipliers Lagrange.

Ключові слова: система управління, методи вибору структури управління.
Вступ. Сучасні збройні сили,  як і держава в цілому,  з позиції систем управління є

прикладом організаційної структури великої розмірності. В більшій мірі такі системи є
соціальними і підлягають проектуванню на засадах системного підходу з метою досягнення
їх ефективного функціонування за призначенням. Наявність у збройних силах системи
управління, яка здатна управляти в реальному часі і за цим показником не поступатися
противнику, є фактором реального стримування загрози. Тому в проектуванні сучасних
збройних сил системі управління відводиться місце і роль стратегічної зброї. Побудова
математичної моделі ієрархічної системи управління включає перелік всіх елементів системи
та оцінку ступеня інтеграції інформації, які впливають на ефективність роботи системи,
управління системою в цілому. В роботі пропонується розглянути один з підходів до
вирішення задачі вибору раціональної структури ієрархічної системи управління по критерію
мінімуму часу на вирішення задач управління.

Огляд літературних джерел. Використання математичних моделей знаходить широке
використання при проведенні досліджень питань проектування та оцінки ефективності
систем управління [1, 2]. У публікаціях, які присвячені питанням вибору раціонального
варіанту ієрархічної структури системи управління, дослідженням ефективності управління
системою розглянуті різноманітні методи управління організаційними системами [1–5].
Найбільш широке застосування при вирішенні вказаних питань знайшов метод невизначених
множників Лагранжа [3, 5]. Цей метод, на відміну від інших, дозволяє отримати верхні
оцінки критеріальних функцій для різних варіантів структури ієрархічної системи
управління військами і провести попередній відбір квазіоптимального варіанту системи
управління [3].

Постановка задачі. Автори пропонують застосувати метод, за допомогою якого
можливо дослідити та провести вибір раціонального варіанту ієрархічної структури системи
управління військами за критерієм мінімуму часу на вирішення задач управління. Тому в
якості основного критерію оцінки структури системи управління військами пропонується
обрати – час на вирішення задач управління Т, а в якості обмеження – вартість системи
управління С.

Тоді формальна постановка задачі має наступний вигляд:
необхідно знайти варіант структури S0

                                                    (1)

при обмеженні на вартість системи С(S) ≤ Cдоп,
де Сдоп  – гранично допустима вартість створення ієрархічної системи управління військами.

SS
STS

Î
=

0

)(minarg0
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Вхідні дані:
Ієрархічна система управління військами

kQ ,1=  – кількість рівнів ієрархії системи управління військами;
mk. – кількість підсистем (пунктів управління) на кожному рівні ієрархії системи

управління військами;
В цьому випадку задача (1) зводиться до раціонального вибору кількості рівнів ієрархії

та кількості підсистем на кожному рівні [2].
Припущення по відношенню до ієрархічної системи:
– ієрархічна структура однорідна, тобто кожній підсистемі даного рівня ієрархії

підпорядковано однакове число підсистем наступного рівня;
– потоки задач управління найпростіші, час на вирішення задач розподілено за

показовим законом, черги задач для кожної підсистеми необмежені.
Такі припущення виправдані на стадії структурного проектування ієрархічних систем

управління, коли відомі лише середні значення інтенсивності оперативних задач і час на їх
вирішення.

Враховуючи однорідність структури, кількісний вираз для обчислення загального часу
на вирішення задач управління визначається за формулою:

                                                                                                                                                 (2)

де tk – час на рішення оперативних задач на k-му рівні ієрархії.
Середнє число задач управління на k-му рівні ієрархії дорівнює [1]:

2)ρ1(
ρ

k

k
kq =  ,

kkk τλρ ´=  ,

k
k τ

1μ =  ,

де kρ  – коефіцієнт завантаження підсистеми k-го рівня;

kλ  – щільність потоку задач, які потрапляють до підсистеми k-го рівня;

kτ  – середній час вирішення задач;

kμ  – інтенсивність вирішення задач.
Щільність вхідного найпростішого потоку задач управління для довільної підсистеми

k-го рівня ієрархії визначається [3,4]:

,Λλ
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1
Õ
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×=
k

j
j

k
k g

m
                                                          (3)

де Λ  – інтенсивність сумарного потоку задач, які поступають до системи управління;
jg  – ступень інтеграції інформації на j-му рівні ієрархії.

Ступінь інтеграції інформації залежить від складності задач,  які вирішуються на (k–1)
рівні ієрархії системи управління. Складність задачі визначається кількістю джерел
інформації, при цьому (0 ≤ gj ≤1). При mk=|Nk| ступінь інтеграції інформації дорівнює 1, тобто
на даному рівні ієрархії інформація про результати вирішення кожної задачі передаються на
вищестоящий рівень. Виходячи з цього, має місце наступний закон зміни коефіцієнта gk

( ) ( )( ) { },...,3,2,1,χexp =-= kkkkkk mNmmg                                  (4)
де kχ  – інтенсивність зміни коефіцієнта інтеграції інформації на k-му рівні ієрархії
структури системи управління gk=0 = 1, при mk > |Nk|.

Виходячи з (2), (3) маємо:
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де tkk – час координації роботи та актуалізації інформації на k-му рівні ієрархічної системи
управління військами.

Якщо задати число рівнів ієрархії системи управління військами і характеристики
кожного рівня (tkk, kμ , gk), то на основі виразу (5) можливо визначити раціональну структуру

системи управління, тобто знайти такі значення ( ),1;1,1 =-= Sk mSkm  при яких

( ) SkmT k ,1, =  буде мінімальне. Для цього припустимо на час, що mk – неперервні величини,
візьмемо часткові похідні від ( )kmT та прирівняємо до нуля
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Використовуючи прості перетворення отримаємо систему рівнянь відносно
оптимальних значень кількості підсистем на кожному рівні ієрархії системи управління
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Результатом вирішення даного рівняння є рекурентне співвідношення:
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яке дозволяє послідовно обчислити всі значення *
km  від *

1-Sm  до *
1m . Отримані значення *

km
округляються до найближчих цілих чисел.

Якщо припустити, що час координації роботи та актуалізації інформації tkk
пропорційний інтенсивності рішення оперативних задач в системі вищестоящого рівня
ієрархії:

,
μ
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k
kkt

де kγ  – коефіцієнт пропорційності,
то для знаходження оптимального значення інтенсивності вирішення задач управління
можливо застосувати формулу (6).
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Розглянемо вплив характеристики вартості ієрархічної системи управління військами
на кількісний склад підсистем кожного рівня ієрархії. Для цього розглянемо критерій – час
на вирішення оперативних задачі. Очевидно, що він буде відповідати часу „проходження”
інформації від нижнього (k = 1) до верхнього (k = S) рівнів ієрархії:
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При умові наявності обмежень на сумарні вартісні витрати на систему управління,
задача визначення раціонального варіанта ієрархічної структури системи управління
військами за критерієм мінімуму часу на вирішення задач управління при обмеженні на
вартість системи формалізовано можливо представити:
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де Сдоп – допустимі витрати на організацію та підтримку працездатного стану ієрархічної
структури системи управління військами;
Сk – вартість організації та підтримки працездатного стану k-го рівня ієрархії структури
системи управління військами.

Параметр kμ  (інтенсивність рішення задач) розглядаємо як деяку функцію, яка
залежить від рівня вартості Сk . В загальному вигляді вона повинна відповідати умові:

( )
î
í
ì

¥®
=¥

= .
при,μ

;0при,
μ

max kk

k
kk C

C
C

Для рішення задачі виду (7) застосуємо метод невизначених множників Лагранжа, який
дозволяє отримати наступний вираз:
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де β – множник Лагранжа;
С1 – рівень вартісних витрат на організацію діяльності підсистеми 1-го (найвищого) рівня
ієрархії;

( ) ( )kkkkkk tmStt ,μ,,, L=×                                                       (9)
Приймаючи до уваги вираз (8), отримуємо:
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Прирівнявши отриману похідну до нуля маємо:

( )å

å
Õ

å
Õ

=

=

-

=

=

-

=

-
×=

ú
ú
ú
ú
ú
ú
ú
ú

û

ù

ê
ê
ê
ê
ê
ê
ê
ê

ë

é

×
-

×

=
S

k kk

k

доп
S

k k

k

j
jk

доп

S

k k

k

j
jk

CgC
C

gC

1
2

2

1

1

1

1

1

1

ρ1μ
ρ1

μ

Λ

μ

Λ

β                   (10)

Виходячи з наведених вище міркувань та приймаючи до уваги вираз (10), кінцеве
рішення задачі буде мати вигляд:
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де коефіцієнт інтеграції gj = ƒ(mj), (gj ≤ 1).
Основні результати досліджень. Проведення досліджень запропонованим методом

дозволяє проектувальнику отримати верхні оцінки критеріальних функцій для різних
варіантів структури ієрархічної системи управління військами і провести попередній відбір
квазіоптимального варіанту структури системи.

Як видно з формули (11), вартісні обмеження істотно впливають на структуру
ієрархічної системи управління військами. По відношенню до виду функції kμ (Ck) може
бути прийнята апроксимація вигляду:

kμ  (Ck) = α kμ max exp(C1/Ck),  або kμ (Ck) = kμ ,,
де kμ max та α – параметри апроксимації залежності kμ (Ck).

Рівень kμ max(Сk) залежить від конструктивних, організаційних та технічних
характеристик системи управління військами.

Параметр α визначає час зростання продуктивності підсистеми k-го рівня ієрархії при
витратах коштів у розмірі Ck  на удосконалення технічного та організаційного забезпечення
функціонування системи управління.

Обчислення проводяться для кожного рівня ієрархії S = 2,3,4... , при цьому умовно
можна прийняти Ck = αk ·C1, де C1 – вартість однієї підсистеми першого рівня ієрархії; αk –
коефіцієнт пропорційності вартості підсистеми k-го рівня ієрархії. В деяких випадках
відношення αk = α* = const. Шляхом визначення значення Сдоп та змінюючи рівень ієрархії у
межах від Smin = 2 до Smax >> 2, можливо знайти такі значення S*, mk* для яких час вирішення
задач управління Т буде мінімальним:
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Таким чином, можна визначити залежність:
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кожній точці графіку відповідають свої оптимальні, з точки зору функціоналу (11), значення
параметрів ієрархічної структури системи управління військами.

Структурна схема алгоритму визначення раціонального варіанту ієрархічної структури
системи управління військами за критерієм мінімуму часу на вирішення задач управління
наведена на рис.1. При збільшенні розміру коштів, які виділяються на організацію системи

управління Сдоп реальна її вартість ( )å
=

** =
S

k
kkS CSmC

1
1α  збільшується, асимптотично

наближаючись до максимального значення вартості системи управління з параметрами
вирішення задач на кожному рівні ієрархії kμ (S).

Виконання нерівності ( ) доп

S

k
kkS CCSmC á=å

=

**

1
1α  свідчить про те, що така ієрархічна

структура не може бути реалізована в даній системі управління при наявних вихідних даних,
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а виконання нерівності ( ) min
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1α CCSmC
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kkS á=å

=

**  свідчить про те, що запропонована

структура системи управління не відповідає системі основних обмежень.
Множина структур M(S,mk,Λ), допустимих з точки зору відповідності системі

обмежень, при збільшенні інтенсивності задач Λ звужується, тобто справедлива
відповідність:

( ) ( )12 ,,,, LÌL kk mSMmSM при Λ1< Λ2

На рис.2. представлений приклад графіка векторних оцінок двохрівневої та
трьохрівневої структури системи управління (S*=2 та S*=3) при однакових вихідних даних:
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Рис.1. Алгоритм визначення раціонального варіанту структури  системи управління за
критерієм мінімуму часу на вирішення задач управління
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Рис.2. Графіки векторних оцінок для трьохрівневої та двохрівневої системи управління

Аналіз графіків дозволяє зробити висновки:
– при однакових вихідних даних більшу перевагу має трьохрівнева ієрархічна

структура системи управління, так як при однаковій вартості вона має менші втрати часу на
вирішення задач управління;

– вибір варіантів трьохрівневої структури потребує подальших досліджень, тому що
при збільшенні витрат (Сдоп) на структуру системи управління, загальний виграш за часом
вирішення задач управління (Т) незначний;

–  оптимальною структурою в множині допустимих M (S, mk, Λ) буде структура, яка
забезпечує мінімум часу на вирішення задач управління і має мінімальні витрати на
створення, але ці вимоги мають протиріччя і вирішення їх передбачає застосування відомих
методів векторної оптимізації [4,5].

Висновок. Розроблений метод дозволяє провести вибір раціонального варіанту
ієрархічної структури системи управління військами за критерієм мінімуму часу на
вирішення задач управління. В основу вирішення задачі застосований метод невизначених
множників Лагранжа.

При однакових вихідних даних більшу перевагу має трьохрівнева ієрархічна структура
системи управління, так як при однаковій вартості вона має менші втрати часу на вирішення
задач управління. Оптимальною буде така структура, яка забезпечує мінімум часу на
вирішення задач управління і має мінімальні витрати на її створення.

Перспективою подальших досліджень є розробка методу вибору раціональних варіантів
трьохрівневої структури.

ЛІТЕРАТУРА
1. Шикин Е.В., Чхартишвили А.Г. Математические методы и модели в управлении-

Учебник для вузов. – М.: Дело, 2000. – 428 с.
2. Конюховский П.С. Математические методы исследования операций в экономике. –

Санкт-Петербург: Питер 2000. – 208 с.
3. Попков Ю.С., Путилов В.А. Прикладные проблемы управления макросистемами. –

М.: Мир, Т.39 2008. – 488 с.
4. Карабутов Н.Н. Структурная идентификация систем: Анализ информационных

структур – М.: Наука, 2009. – 176 с.
5. Бурков В.Н., Коргин Н.А., Новиков Д.А. Введение в теорию управления

организационными системами – М.: Наука, 2009. – 264 с.

http://urss.ru/cgi-bin/db.pl?lang=Ru&blang=ru&page=Book&id=89868&list=323
http://urss.ru/cgi-bin/db.pl?lang=Ru&blang=ru&page=Book&id=89868&list=323
http://urss.ru/cgi-bin/db.pl?lang=Ru&blang=ru&page=Book&id=95643&list=323
http://urss.ru/cgi-bin/db.pl?lang=Ru&blang=ru&page=Book&id=95643&list=323
http://urss.ru/cgi-bin/db.pl?lang=Ru&blang=ru&page=Book&id=88267&list=323
http://urss.ru/cgi-bin/db.pl?lang=Ru&blang=ru&page=Book&id=88267&list=323


Збірник наукових праць  ВІТІ НТУУ „КПІ” № 1 – 2009
════════════════════════════════════════════════════════

23

УДК 621.396                                                                           Житницька О.В. (ВІТІ НТУУ ,,КПІ”)
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АНАЛІЗ ЕВОЛЮЦІЇ ПОСЛУГ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ МЕРЕЖ ЗВ’ЯЗКУ
Розглянуто питання еволюції послуг інтелектуальних мереж, доцільність використання та можливість

їх реалізації з економічної та технічної точок зору.
Рассмотрен вопрос эволюции услуг интеллектуальных сетей, целесообразность использования и

возможность их реализации, с экономической и технической точек зрения.
The question of intelligent networks services evolution, use advisability and their achievement possibility, are

considered in this article from the economic and technical points of view.
Ключові слова:інтелектуальна мережа зв’язку, послуги.
Найважливішим продуктом еволюції телекомунікаційних технологій на сучасному

етапі розвитку телекомунікацій є створення інтелектуальних мереж (Intelligent Network, IN)
зв’язку, що забезпечують надання користувачам певного набору послуг з додатковими
споживчими властивостями, вибір яких здійснюється абонентами відповідно до їх запитів і
переваг [1–6]. Основою для створення інтелектуальних мереж повинна стати архітектура
мереж наступного покоління (NGN – Next Generation Network), що забезпечить
мультисервісність впровадження нових послуг. Досвід функціонування телекомунікаційних
операторів в економічно розвинених країнах свідчить про стрімке зростання обсягів
виробництва й споживання інтелектуальних послуг, які вже зараз забезпечують компаніям
понад третину отриманого прибутку, а в перспективі, за оцінками експертів, ця доля повинна
досягти 50 %. Незважаючи на високі первісні витрати на створення інтелектуальних
платформ, вони не тільки швидко окупаються за рахунок високого попиту на послуги, що
надаються, але й генерують розвиток і модернізацію традиційних телекомунікаційних
мереж, підвищуючи цим інвестиційну привабливість телекомунікаційного сектора
в цілому [2].

Аналіз сучасної літератури [1,2,6]  дозволив виділити два підходи до трактування
поняття ,,інтелектуальна мережа”. Перше трактування припускає виділення служб вторинних
мереж, що забезпечують надання користувачам розширеного переліку послуг, у першу
чергу, так званих інтелектуальних послуг, в окремий функціональний елемент архітектури
мережі зв’язку. При цьому під ,,інтелектуальними” розуміють послуги, обумовлені
необхідністю виконання визначених логічних операцій, безпосередньо не зв’язаних зі
встановленням з’єднань і передачею повідомлень. Друге трактування цього поняття
припускає рішення інтелектуальних задач безпосередньо елементами мережі зв’язку (і
системи керування нею) при наданні користувачам послуг зв’язку. До таких задач можуть
бути віднесені: пошук абонента, що викликається по мережі, перебудова алгоритму
встановлення з’єднань у напрямках зв’язку або структури цих напрямків у зв’язку з
обставинами, що змінилися та ін.

„Інтелектуальність” у мережах звичайної архітектури, сконцентрована в комутаційних
вузлах і доступна тільки їхнім абонентам,  а в інтелектуальних мережах (IN − Intelligent
Network) стає загальнодоступною. До цього „інтелектуальність” була, здебільшого покладена
на людину (оператора, телефоніста), здатного, якщо треба, застосувати свій інтелект при
обслуговуванні виклику. Основна ідея нової архітектури полягає в тому, щоб відокремити
процеси традиційної комутації від процедур надання нових послуг. Таким чином, поява
концепції IN обумовлено об’єктивною необхідністю зробити послуги зв’язку як змога
зручнішими для користувачів і вигідними для експлуатаційних компаній.

Перші спроби створення концепції побудови інтелектуальної мережі на базі мережі
зв’язку загального користування можна віднести до середини й другої половини 70-х років
минулого сторіччя. У цей час компанією Веllсоге на підставі побажань операторів зв’язку
були розроблені вимоги до мережі даного типу, що включають: можливість швидкого
введення нових видів послуг (сервісу) [1]; можливість оперативної корекції й видозмін цих
послуг відповідно до знову виникаючих потреб; незалежність надання послуг їхнім
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користувачам від фірм виробників використовуваного на мережі устаткування; використання
на цій мережі стандартних інтерфейсів.

Залишаючись основою для створення інтелектуальних мереж різного контингенту
користувачів, надалі ці положення були істотно розширені. Загальними найбільшою мірою є
послуги, пов’язані з одержанням довідкової інформації, що утримується в базах даних
різного виду, служби, до якої звернувся користувач, опитування суспільної думки (як
правило, для мережі загального користування), звертання до документів або літератури.
Передбачається, що користувач знає місце розташування (адресу) служби, що містить базу
даних із необхідною користувачеві інформацією. У цих випадках середній час надання
послуги співвідноситься із середнім часом передачі повідомлення по мережі зв’язку. Такі
послуги є найбільш поширеними та здобули широке розповсюдження як серед користувачів,
так і серед операторів зв’язку. До них відносяться такі послуги як: безкоштовний номер (Free
Phone), виклик із додатковою оплатою (Premium Rate), телеголосування (Televoting),
віртуальна приватна мережа (Virtual Private Network).

В Україні інтелектуальні послуги впроваджуються досить повільно. Ця ситуація
пояснюється дією техніко-технологічних (низький рівень цифровізації мереж, нерівномірний
їхній розвиток на території країни) і соціально-економічних (обмежена платоспроможність
основної частини споживачів, високі первісні витрати на створення) об’єктивних факторів.
Негативний вплив на темпи розвитку інтелектуальних мереж на вітчизняному ринку
телекомунікацій робить також відсутність організаційно-економічного механізму, що
містить методичні й практичні рекомендації із впровадження інтелектуальних послуг.
Завдання впровадження послуг IN як продукту інновацій є частиною загальної проблеми
керування попитом та пропозицією послуг на основі маркетингової концепції. Разом із тим
вихід на ринок нової послуги вимагає адаптації існуючого дослідницького й методичного
апарату з урахуванням техніко-технологічних властивостей інтелектуальних послуг й
організаційно-економічних особливостей процесів їхнього виробництва й споживання [2].

Таким чином, актуальність дослідження реалізації впровадження послуг
інтелектуальних мереж  обумовлена по-перше, дією об’єктивних техніко-технологічних і
соціально-економічних процесів загальнонаціонального й галузевого характеру, що
обумовили появу нового класу інноваційних послуг інтелектуальних послуг зв’язку, а по-
друге, відсутністю, або недостатньою обробкою на методичному й практичному рівнях
організаційно-економічних питань, пов’язаних із розробкою стратегії їхнього впровадження
й мережної взаємодії на вітчизняному телекомунікаційному ринку.

Для впровадження послуг інтелектуальних мереж, наприклад, на вітчизняному ринку,
для початку необхідно вирішити наступні задачі, як аналіз еволюції розвитку
інтелектуальних послуг на всесвітньому ринку телекомунікацій, передумови впровадження
мереж, обґрунтувати стратегічні завдання впровадження послуг інтелектуальних мереж на
вітчизняному ринку телекомунікацій, довести економічну доцільність реалізації послуг,
беручи за приклад абстрактну модель мережі,  визначити послуги, які є найбільш вигідними
для першочергового впровадження при реалізації інтелектуальних мереж. Технічними
передумовами можливостей впровадження інтелектуальних мереж є стрімкий розвиток і
взаємне проникнення телекомунікаційних і комп’ютерних технологій, а також засобів
обчислювальної техніки. Стрімке поширення на мережах зв’язку цифрових систем передачі,
програмно керованих цифрових комутаційних вузлів, що перетворилися в більші
комп’ютерні системи з можливістю програмування їхньої роботи, і поява, можливості
об’єднання їх у мережі за допомогою загальканальної сигналізації дозволило відокремити від
рутинних функцій керування ті з них, які безпосередньо пов’язані з логікою послуг,
реалізувати їх в окремому устаткуванні й забезпечити вилучений доступ до них із метою
спільного використання комутаційними вузлами всієї мережі зв’язку [6].

Не слід плутати телекомунікаційні мережі, що надають інформаційні послуги зв’язку, з
IN яка реалізована на їхній основі й надає додаткові мережні послуги. Як відомо, сучасні
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телекомунікаційні мережі, крім первинних мереж каналів і ліній, по яких здійснюється
фізична передача інформаційних сигналів, мають у своєму складі так названі вторинні
мережі зв’язку, які розрізняють за видами переданої інформації: телефонна, телеграфна,
передача даних і т. ін. У кожній із вторинних мереж виникає завдання надання абонентам,
крім основних,  додаткових послуг і можливостей,  що відповідають особистим потребам
користувачів. У цьому контексті IN є не окремою вторинною мережею електрозв’язку, а
концептуальною основою для швидкого, гнучкого й економічно ефективного впровадження
додаткових послуг на базі існуючих вторинних мереж, які за рахунок нових функціональних
можливостей підвищують привабливість існуючих телекомунікаційних послуг [4].

Розглянемо поняття основних термінів, що використовуються IN,  згідно з
рекомендаціями Міжнародного союзу електрозв’язку (ITU – International Telecommunication
Union) [2]: Відповідно до концепції IN розрізняють два терміни:  ,,service”  –  послуга,  та
,,Service feature” – компонент (властивість) послуги. Послугою є самостійна комерційна
пропозиція, що характеризується одним або декількома основоположними властивостями
(core features) та певною кількістю допоміжних властивостей (optional features), відкритими
для доповнення. Компонент послуги є її специфічною частиною, який у сукупності з іншими
послугами й компонентами послуг може складати частину самостійної комерційної
пропозиції, визначаючи складову, яка може бути помітна користувачем [7].

Послуга ІМ є системним об’єктом, до складу якого входить велике число процесів і
елементів, серед яких можна виділити наступні: опис послуги; сценарії надання послуги;
процеси редагування профілю послуги; процеси надання послуг абонентам; процеси оплати
за послуги; механізми управління системою надання послуг; процес просування послуги.
Проте основним параметром оцінки послуги є її прибутковість. Якщо позначити послугу – Х,
то реалізація, послуги буде доцільною при умові:

Хп  > Хв + К,
де Хп – це прибуток від послуги, Хв – це витрати на неї, а коефіцієнт К – становить, не менше
ніж 5 % від Хп.

Особливості архітектури IN
Реалізувати послуги інтелектуальної мережі зв’язку можна на базі різних систем.  Для

мережі загального користування прийнята архітектура, що відповідає специфікаціям
Міжнародного союзу електрозв’язку (ITU) і Європейського інституту стандартизації в
області зв’язку (ETSI – European Telecommunications Standards Institute). Відповідно до цієї
архітектури для надання послуг необхідно впровадити на базі системи комутації пункти
комутації послуг (SSP – Service Switching Point) та пункти управління послугами (SCP –
Service Control Point). Серйозною проблемою є поява ,,запізнювань” при встановленні
зв’язку в процесі надання складної послуги. Викликається це великим числом транзакцій між
вузлами SSP і SCP, а вирішується вживанням ,,швидших” систем передачі й
потужніших процесорів.

Архітектурна концепція IN дозволяє чітко розділити всі функції створення, модифікації
й надання послуг, а також експлуатаційного керування ними на деяку кількість програмних
модулів. Взаємодія між модулями забезпечують стандартні інтерфейси. Перелік функцій
кожного модуля суворо визначені. Комутаційні вузли, до складу яких додані відповідні
програмно-апаратні модулі IN, називаються вузлами інтелектуальної мережі. Взаємодія між
вузлами інтелектуальної платформи відбувається за допомогою загальканальної мережевої
сигналізації № 7 (ЗКС № 7). Архітектура IN описується шістьома основними
функціональними вузлами (блоками) (рис. 2): вузол комутації послуг – SSP (Service Switching
Point), вузол керування послугами – SCP (Service Control Point). вузол менеджменту послуг –
SMP (Service Management Рот1)  вузол створення послуг – SCEP (Service Creation
Environment Point) вузол бази даних послуг – SDP (Service Data Point). інтелектуальна
периферія – IP (Intelligent Peripheral). Різна комбінація цих функцій визначає різні варіанти
побудови IN, починаючи від розподіленої („класичної”) у вигляді окремих архітектурних
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елементів до централізованої архітектури на базі вузла послуг SN (Service Node), що сполучає
в собі всі необхідні функції IN на єдиній платформі [1].

Вузли SCP, SDP, SSP і IP беруть участь безпосередньо в процесі обробки IN-виклику й
працюють у режимі реального часу. До вузлів SMP і SCEP такі умови не пред’являються.
Послуги створюються і змінюються незалежно від базового процесу виклику абонента, тому
такі роботи можуть проводитися в будь-який час. Гнучкість надання послуг в
інтелектуальній мережі приводить до об’єднання економічних інтересів усіх сторін:
операторів, користувачів, постачальників послуг, постачальників устаткування й
програмного забезпечення. Вузли спрощеної схеми інтелектуальної мережі (рис.1) розміщені
на трьох рівнях ієрархії: вузол комутації послуг SSP з інтелектуальною периферією IP; вузол
управління послугами SCP з вузлом даних послуги (базою даних) SDP; вузол менеджменту
послуг SMP з вузлом створення послуг SCEP.

Рис. 1. Спрощена схема ІМ

Концепція побудови IN в даний час реалізується у вигляді ряду стандартів, викладених
у рекомендаціях ITU серій Q.1211 – 0.1219.  Там уже описаний ряд основних послуг,
об’єднаних у набір CS-1 (Capability Set), до якого входить загалом 25 послуг і 38
властивостей (основоположних і допоміжних), які мають дві загальні характеристики:

– послуга, що викликається єдиним користувачем (single ended) [1];
– виконання послуги контролюється єдиною точкою контролю послуги (single control).

Вже ведеться робота над стандартизацією наступних наборів CS-2 і CS-3.
Після ознайомлення з основними напрямками впровадження концепції інтелектуальної

мережі виникає питання можливості реалізації ІN на основі існуючих мереж України.
Проаналізувавши реалізацію послуг інтелектуальної мережі за кордоном, необхідно звернути
увагу на досвід впровадження ІN на мережах,  що дасть змогу розробити певні рекомендації
щодо реалізації послуг інтелектуальної мережі в Україні.

Треба розуміти, що розроблену міжнародними організаціями архітектуру ІN через
особливості мереж зв’язку України, до яких насамперед належать низький ступінь цифровізації
та відсутність широкого застосування загальної комутації мереж, досить важко реалізувати в
короткі строки. Із цієї причини впровадження послуг і функціональних можливостей ІN
потрібно здійснювати поетапно, поступово розширюючи набір надаваних послуг та коло
абонентів, що обслуговуються. Побудову платформи ІN треба розглядати з позиції двох
взаємозалежних аспектів, які можна сформулювати так: що можна зробити зараз, за наявних
обмежень, обумовлених можливостями експлуатованого комутаційного устаткування, і з огляду
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на існуючі засоби оброблення інформації, а що можна перенести на перспективу. Питання
перспективного впровадження інтелектуальної мережі України потрібно розглядати паралельно
з реалізацією основних функціональних можливостей ІN.  Будь-які розробки в галузі
перспективної архітектури ІN можуть бути успішними лише в тому разі, якщо вони
спиратимуться на знання й досвід, набуті в процесі розв’язання першого завдання. Отже,
еволюційно виконуючи конкретні завдання на мережах зв’язку, можна реалізувати довготривалу
архітектуру інтелектуальної мережі.

На першому етапі реалізації створення платформи інтелектуальної мережі на базі існуючої
телефонної  мережі загального користування (ТМЗК) необхідно передбачати системно-технічні
рішення, які дадуть змогу: охопити новими послугами одночасно якомога ширше коло
абонентів; мінімізувати модернізацію устаткування, наявного в експлуатації; використати в
перспективі нові можливості, пов’язані з упровадженням цифрової техніки комутації й
передавання, а також перспективних засобів оброблення інформації.

Варто враховувати закордонний досвід реалізації та надання послуг телефонного зв’язку
на так званій „передінтелектуальній” основі. Цей досвід передбачає створення накладеної мережі,
вузли комутації якої здійснюють централізоване управління послугами. На початковому етапі
побудови ІN  подібні рішення, незважаючи на свою технічну обмеженість, вважаються цілком
виправданими, оскільки відзначаються відносно низькою капіталомісткістю та значною
швидкістю реалізації. Тому на першому етапі доцільно розгорнути ряд послуг ІN на
передінтелектуальній основі, а частину прибутків від комерційної експлуатації реінвестувати
в поетапну побудову платформи ІN, яка більшою мірою відповідає вимогам міжнародних
стандартів та рекомендацій [1].

Загальна структура інтелектуальної мережі на першому етапі реалізації відповідає
сучасним підходам. Декілька автоматичних міжміських телефонних станцій (АМТС),
оснащених спеціальними функціями (показані у вигляді функціональних об’єктів
концептуальної моделі інтелектуальної мережі), крім „штатних”, виконують усі дії, пов’язані з
наданням доступу й обслуговуванням послуг ІN.  За такої організації виклик будь-якого
абонента ТМЗК після набирання цифри 8 (виходу на АМТС) та коду, який відповідає одному
з не введених у дію міжнародних кодів, що фактично є префіксом виходу на послуги ІN,
потрапляє до бази даних. У базі даних централізовано здійснюються всі дії, пов’язані з
обслуговуванням викликів, збиранням статистики, а також адміністративним управлінням
послугами, у тому числі нарахуванням плати й виписуванням рахунків (рис. 2).

Отже, над ТМЗК України необхідно створити „накладену мережу” зі своїм планом
нумерації, яка надає додаткові послуги телефонного зв’язку в межах усієї території країни.
Такий спосіб реалізації послуг ІN не позбавлений недоліків,  до яких насамперед належать

Рис. 2. Структура інтелектуальної мережі на першому етапі реалізації: CCF – Call Control
Function (функція управління викликом), CCAF – Call Control Agent Function (функція
управління доступом виклику), SRF – Specialized Resource Function (функція
спеціалізованих ресурсів), SCF – Service Control Function (функція управління послугами)
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використання ресурсів внутрішньозонової мережі для місцевих викликів та фактична
закритість інтерфейсу з бази даних інтелектуальної мережі. Однак стосовно першого недоліку
можна з достатнім ступенем точності стверджувати, що характер потоків навантаження
послуг ІN зумовлюється передусім її функціональними можливостями і є цілком прогно-
зованим. Стосовно закритості інтерфейсу з логікою послуг треба сказати, що вона є наслідком
спільного існування функцій комутації та логіки послуг в одному вузлі комутації АМТС, який
фактично виконує функції спільного вузла SSР/SСР (Service Switching Point / Service Control
Point, SSСР – Service Switching and Control Point), а також використання внутрішньосмугової
сигналізації (передавання керуючої інформації з мовних каналів). Зазначені недоліки варто
розглядати як плату за можливість швидкого розгортання першочергових послуг
інтелектуальної мережі в масштабах усієї національної ТМЗК України. Крім того, викладені
технічні рішення повторюють досвід розвинених країн і повною мірою враховують наявні
можливості й обмеження Єдиної національної системи зв’язку України.

Реалізацію другого етапу побудови ІN потрібно узгодити із планами розвитку й
цифровізації ТМЗК. Другий етап допускає відокремлення керуючої інформації від мовної та
наближення до архітектури інтелектуальної мережі. Базовій ТМЗК залишаються лише функції
комутації ССF (Call Control Functions) і зв’язки з логікою послуг SSF (Service Switching
Functions), які у свою чергу будуть централізовані в загально-мережній надбудові ІN. Базовій
ТМЗК залишаються лише функції комутації ССF (Call Control Functions) і зв’язки з логікою
послуг SSF (Service Switching Functions),  які у свою чергу будуть централізовані в загально-
мережній надбудові ІN. Разом із тим із цифровизацією ТМЗК функції SSF мігруватимуть у
бік вузлів місцевих і внутрішньозонових мереж,  які з використанням протоколу Х.25 за
своєю функціональною архітектурою наближатимуться до вузлів комутації послуг згідно з
міжнародними рекомендаціями. При цьому можна буде відокремити функції комутації від
функцій надання послуг, реалізованих у надбудові інтелектуальної мережі. Ці послуги
можна надати, наприклад, у вигляді обчислювальної мережі, яка підтримує взаємодію
робочих станцій, що виконують функції надання послуг, збереження даних експлуатаційного
підтримання й адміністрування послуг та управління ними. Такий спосіб побудови
допускає можливість реалізації прикладного протоколу інтелектуальної мережі INAP
(Intelligent Network Application Protocol) відповідно до рекомендацій МСЕ щодо набору
можливостей CS1 (Capability Sets) [8].

Інтелектуальні послуги відрізняються від традиційних послуг телефонної мережі
можливістю їх, модифікації за індивідуальними вимогами абонентів. Природно, що
впровадження таких послуг потребує значних витрат на створення додаткового програмного
забезпечення. Найбільш економічно ефективними визнані й рекомендовані для
першочергового впровадження наступні послуги IN, що входять до набору послуг CS-1 :
послуга безкоштовного виклику (Free Phone); послуга з додатковою платою (Premium Rate);
послуга телеголосування (Televoting); послуга віртуальної приватної мережі (VPN).
Розглянемо визначені послуги детальніше [7].

Послуга безкоштовного виклику Free Phone – розмова при даному типі виклику
відбудеться, якщо абонент, що викликається, погодиться його сплатити (так само ця послуга
називається ,,Служба 800”). Послуга безкоштовного виклику дозволяє організувати для
користувачів телефонної мережі безкоштовний доступ до декількох фізичних номерів за
єдиним логічним номером, який не входить у план нумерації мережі оператора і може
складатися з цифр, що легко запам’ятовуються. Віднесення оплати за зв’язок проводиться на
рахунок абонента послуги Free Phone, в ролі якого може виступати будь-яка компанія, що
бажає мати єдиний логічний номер для своїх філій, що знаходяться в різних точках території
обслуговування мережі. Послуга, в першу чергу, призначена для компаній, що мають
розгалужену філіальну структуру,  таких як:  великі торгівельні компанії;  банки;  служби,  що
надають послуги зв’язку та інформаційні послуги. Безкоштовний телефонний доступ
заохочує зв’язок між компанією та існуючими, а також перспективними клієнтами. Дана
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послуга використовується при організації гарячих ліній, служб підтримки абонентів,
довідкових служб для реклами своєї продукції або послуг, соціологічних опитувань
населення з приводу найрізноманітніших питань [5].

Premium Rate (,,Служба 900”) – передбачає надання для абонентів телефонної мережі
платних інформаційно-довідкових і розважальних послуг з доступом за єдиним логічним
номером. Плата за послугу включає вартість сеансу зв’язку і вартість послуги. Послуга з
додатковою оплатою забезпечує абонентам доступ до різних інформаційних ресурсів за
допомогою будь-якого телефону що підтримує тональний набір номера. Подзвонивши на
певний номер, абонент має можливість отримати компетентну телефонну консультацію
(наприклад, юриста, лікарки й тому подібне), інформацію розважального характеру
(анекдоти, вікторини і тому подібне), інформаційно-довідкову інформацію не виходячи з
будинку.  Дана послуга цікава різним категоріям абонентів,  але більшою мірою молодіжній
аудиторії у своєму розважальному аспекті і діловим людям, для яких важлива інформаційно-
довідкова складова. Особливість надання послуги полягає в тому, що в розподілі нарахованої
плати за послугу може брати участь постачальник інформаційних послуг (провайдер
послуг) [7].

Televoting (VOT) – ця послуга призначена для автоматичного збору та обробки
інформації в інтерактивному режимі від великої кількості респондентів за допомогою
використання каналів дротяної і мобільної телефонних мереж. Послуга телефонного
голосування служить ефективним інструментом для проведення різних конкурсів,
голосувань, опитувань і так далі. За допомогою телеголосування будь-яка компанія може:
визначити рейтинг своєї популярності; проводити телевікторини і конкурси з розіграшами
призів; організувати опитування теле або радіоаудиторії з метою з’ясування громадської
думки з того чи іншого питання; проводити маркетингові та статистичні дослідження і
багато іншого. У пункті управління послугами організовуються відповідні лічильники для
кожного варіанту відповідей на конкретне питання. Абоненти, що беруть участь у
голосуванні, роблять виклики по відповідним номерам телефонів. Сумарна кількість
викликів підраховується в лічильниках пункту управління послугами й відображається,
наприклад, на моніторах комп’ютерів або екранах телевізорів. Televoting дозволяє не лише
автоматизувати значну частину роботи маркетингових служб, але й успішно адаптувати
систему під широкий спектр завдань компанії [3].

Virtual Private Network (VPN) – дозволяє об’єднати абонентів у єдину групу
користувачів. При цьому абонент набуває велику кількість додаткових можливостей і
зручностей, таких як короткі номери, єдиний внутрішній план нумерації, можливість
адміністрування своєї мережі, користування послугами, подібними приватною АТС у межах
великих територій та інше. Послуга VPN направлена на корпоративних користувачів,
зацікавлених в сервісі високого рівня та оптимізації витрат на зв’язок.  У оператора
з’являється можливість надати абонентам групи за інтересами, що підвищить їх
задоволеність від використання послуг мобільного зв’язку. Користувачами послуги VPN
можуть бути група родичів, співробітники однієї компанії, члени одного клубу. Клієнти
оператора отримають такі вигоди як: швидко та зручно додзвонюватись за коротким
номером; зниження вартості дзвінків всередині групи або компанії; збільшення
продуктивності спілкування; індивідуальний підхід до налаштувань кожного учасника VPN-
групи; підвищення керованості загальних витрат на зв’язок; інструменти централізованого
адміністрування. Об’єднуючись за інтересами, абоненти більше говоритимуть. Пропонуючи
абонентам привабливі тарифи на розмови всередині групи, оператор зможе отримати значно
збільшення об’єму оплачуваного трафіку.

Для реалізації даних послуг значна частина операторів використовує платформи
вітчизняних виробників, тому при розрахунку передбачатимемо, що використовується
інтелектуальна платформа одного з вітчизняних виробників. Тоді капітальні витрати
складатимуться з вартості устаткування, до складу якого повинні входити карткова
платформа, а також елементи для надання послуг телеголосування, безкоштовного номера та
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виклику з додатковою оплатою. Виходячи з середньої вартості устаткування, що включає
вартість пуско-налагоджувальних робіт, капітальні витрати на проект складуть приблизно
50 000 – 200 000 дол. Розрахуємо приблизні величини доходів від реалізації інтелектуальних
послуг на підставі усереднених тарифів, отриманих з відкритих джерел (табл. 1 – прибутки
від реалізації інтелектуальних послуг) [9].

Таблиця 1
Найменування послуги Сума
Безкоштовний виклик, дол./міс. 1 998,35
Виклик з додатковою оплатою, дол./міс. 2 103,9
Телеголосування, дол./міс. 2 628
Телефонні картки, дол./міс. 4 104
Всього, дол./міс. 10 834,25

Приведені в таблиці 2 суми прибутків досягаються при реалізації наступного об’єму
послуг. Передбачається, що послуга ,,Безкоштовний виклик” надається 3 підприємствам, які
підключаються до неї в розрахунковий період і трафік кожного з яких складає 10 000 хвилин
в місяць,  і 400  фізичним особам,  трафік кожного з яких складає 140  хвилин в місяць.
,,Виклик з додатковою оплатою” – для досягнення представлених результатів щомісячно
повинні користуватися 4 абоненти, трафік при цьому повинен складати 250 хвилин, а
вартість послуг – приблизно 2 дол./хв. Послуга ,,Телеголосування” повинна надаватися в
кількості 9 сеансів в місяць. Для досягнення суми доходів 4 104 дол./місяць від надання
послуги ,,Телефонні карти” має бути реалізоване 720 000 тарифних одиниць (600 карт по 1
200 одиниць) [9].Якщо допустити, що питома вага витрат на кожну інтелектуальну послугу в
загальній величині експлуатаційних витрат приблизно однакова, то співвідношення доходів
від реалізації і експлуатаційних витрат можна представити таким чином (рис. 3).

Рис. 3. Співвідношення щомісячних прибутків та витрат оператора при вказаних вище об’ємах
реалізації інтелектуальних послуг

З вищенаведеного малюнку можна зазначити, що всі чотири послуги першої черги
впровадження щомісячно приносять більше прибутку ніж витрачається на них, а отже вони
задовольняють основну вимогу до послуг інтелектуальних мереж (Хп  >  Хв + К).

Узагальнюючи отримані дані доходів та витрат, отримуємо чистий прибуток (табл. 2).
Таблиця 2

Найменування показників Сума
Прибутки від реалізації, дол./міс. 10 834,25
Експлуатаційні витрати, дол./міс. 7 531,63
Балансовий прибуток, дол./міс. 3 302,62
Прибуток оподаткування (збиток) , дол./міс. 3 302,62
Податок на прибуток, дол./міс. 7 92,63
Чистий прибуток, дол./міс. 2 509,99
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Наведемо основні показники економічної ефективності проекту (табл. 3).
Таблиця 3

Найменування показників Сума
Капітальні вкладення, дол. 70 000,00
Прибутки від реалізації, дол./міс. 10 834,25
Експлуатаційні витрати, дол./міс. 7 531,63
Чистий прибуток, дол./міс. 2 509,99
Рентабельність експлуатаційних витрат, % 33,33
Рентабельність власного капіталу, % 3,59
Термін, за який окупиться (за усередненим прибутком), місяців 27,89

Отже, як висновок слід зауважити, що створення інтелектуальних мереж зв’язку й
бурхливий ріст обсягів послуг, які надаються на їхній основі, є найважливішою
характеристикою міжнародного телекомунікаційного ринку на сьогоднішньому етапі
розвитку. Поява якісно нового класу послуг, що надаються на основі спеціальної
інтелектуальної надбудови, є закономірним процесом еволюції мереж, процесів і послуг, а
також обумовлено потребами операторів та користувачів, що визначають сучасні тенденції
ринку телекомунікаційних послуг і світової цивілізації в цілому. Швидкість та ефективність
надання послуг інтелектуальних мереж дозволяють забезпечити також її економічність:
користувач використовує канал зв’язку значно менший час, що дозволяє йому зменшити
витрати. Платформа інтелектуальної мережі дозволяє операторові зв’язку оперативно
модифікувати існуючі послуги й вводити нові на основі вже наявної інфраструктури.

Проте основним недоліком ІМ є те, що ні в одній країні світу розробникам не вдалося
організувати зв’язок між вузлом комутації послуг та вузлом керування послуги різних
виробників, тобто забезпечити конкуренцію виробників. Наприклад, не можливо стикувати
інтелектуальні платформи Alcatel  та Siemens.  До того ж послуги можна замовити лише за
допомогою комп’ютера (через так звану інтелектуальну периферію). Цей недолік усунений в
платформах комп’ютерної телефонії – абонент спілкується не лише з інтерактивним
автовідповідачем, але і з агентом інфоцентра (з телефоністом).

Для реалізації платформи ІМ в Україні, перш за все, слід орієнтуватися на аналогічний
закордонний досвід. Звертаючи увагу на те, що з технічної точки зору в мережах зв’язку
України на сьогоднішній день не можливо реалізувати ІМ, найбільш прийнятним є варіант
поступового (або поетапного) впровадження. Таким чином, поетапне створення нових сервісів
сприятиме залученню приватних та корпоративних користувачів, зацікавлених в
обслуговуванні на сучасному рівні, що дозволить отриманий капітал інвестувати у
подальший розвиток інтелектуальних мереж.

Наступним етапом дослідження буде розрахунок, а побудова, інтелектуальної мережі.

ЛІТЕРАТУРА
1. Гольдштейн Б.С., Ехриель И.М., Рерле Р.Д. Интеллектуальные сети.  –  СПб.:  БХВ–

Петербург, 2005. – 500 с.
2. Крук Б.И. Телекоммуникационные системы и сети. Т. 1. Современные технологии.

Горячая линия – Телеком. − 2005. − 476 с.
3. Лихтциндер Б.Я., Кузякин М.А., Росляков А.В., Фомичев С.М. Интеллектуальные

сети связи –  М.: Эко-Трендз, 2002. – 206 с.
4. Мардер В. Современные телекоммуникации. Издательство ИРИАС. – 2007. – 526 с.
5. Соловьев С., Дорф И. Услуги интеллектуальной сети // Радио, 1999, № 6. – 46 с.
6. Стеклов В.К., Беркман Л.Н. Нові інформаційні технології. Транспортні мережі

зв’язку. – К.: Техніка. – 2004. – 488 с.
7. http://kunegin.narod.ru/ref1/in/index.htm.
8. http://www.mforum.ru/news/article/008415.htm.
9. http://www.niits.ru/public/2002/200231.pdf.

http://kunegin.narod.ru/ref1/in/index.htm
http://www.mforum.ru/news/article/008415.htm
http://www.niits.ru/public/2002/200231.pdf


Збірник наукових праць  ВІТІ НТУУ „КПІ” № 1 – 2009
════════════════════════════════════════════════════════

32

УДК 621.396                                        Жук О.В. (ВІТІ НТУУ„КПІ”)

ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧА МЕТОДИКА ПОБУДОВИ ТОПОЛОГІЇ
БЕЗПРОВІДНОЇ СЕНСОРНОЇ МЕРЕЖІ

У статті запропонована енергозберігаюча методика побудови топології, яка дозволяє будувати
квазіоптимальні топології в залежності від мети управління мережею за рахунок керування потужністю
передачі вузлів.

В статье предложена энергосберегающая методика построения топологии, позволяющая строить
квазиоптимальные топологии в зависимости от цели управления сетью за счет управления мощностью
передачи узлов.

In the article presents new energy efficient topology construction method, permitting to build quasioptimal
network topology depending on network management objective by the nodes transmission power control.

Ключові слова: безпровідні сенсорні мережі, побудова топології.
Актуальність досліджень
Безпровідні сенсорні мережі або Wireless Sensor Network (WSN) – розподілені мережі,

що складаються з сенсорних вузлів (інтегрують функції моніторингу навколишнього
середовища, обробки, передачі або ретрансляції даних) та базових станцій (БС), які
виконують функції вузлів-шлюзів для передачі зібраної інформації пунктам управління та
функції управління БСМ [1].

Дані мережі характеризуються: обмеженістю і неоднорідністю ресурсів сенсорних
вузлів (енергоємність батарей, продуктивність процесорів, об’єм пам’яті і т. д.); різними
типами трафіка (дані, відео); ненадійністю і обмеженістю радіоресурсу; колективним
характером його використання; обмеженою безпекою та ін. [2].

Одним з основних завдань оперативного управління БСМ є управління її топологією
[3].  Під топологією мережі розуміють сукупність вузлів на місцевості і каналів,  що
сполучають їх, у взаємному розташуванні. Топологія визначає потенційні можливості мережі
по доставці даних між взаємодіючими вузлами. Передбачається, що кожен вузол може
змінювати потужність передачі [ ]maxmin... iii ppp =  з певним кроком дискретизації pD .
Збільшення потужності передачі вузлів зменшує число ретрансляцій в маршруті і,
відповідно, зменшує затримку передачі повідомлень, проте приводить до збільшення витрат
енергії батарей вузлів маршруту, рівня взаємних перешкод і зменшення пропускної
спроможності мережі. У свою чергу зменшення потужності передачі вузлів знижує витрати
енергії батарей і тим самим збільшує тривалість функціонування мережі і її пропускну
спроможність. Проте це приводить до збільшення довжини маршрутів передачі (діаметра
мережі) і, отже, до збільшення часу доставки повідомлень, а можливо і до поділу мережі на
незв’язні компоненти. Виходячи з цього необхідно здійснювати пошук певного компромісу
між потужністю передачі та виконанням вимог до інформаційного обміну. Тому, дана стаття
присвячена розробці енергозберігаючої методики побудови топології БСМ

Аналіз останніх досліджень і публікацій
Задачі побудови топології присвячені роботи [10−19]. В [10] В. Клейнроком

визначається так зване ,,магічне число”, яке визначає оптимальний ступінь зв’язності вузлів
для мережі з регулярною структурою для оптимізації її пропускної здатності. В [11] автори
розглядають оптимізацію дальності передачі в мобільних радіомережах використовуючи
широкосмугові сигнали. В [14, 15] показано, що для N випадковим чином розташованих
вузлів кожен вузол повинен бути зв'язаний, принаймні, з Q (log N) сусідів. Вірогідність
зв’язності мережі прагне до нуля при cv  < 0.074 logN ( 0),((lim св =

¥®
cvNGP

N
) і одиниці при cv >

5.1774 log N ( 1),((lim св =
¥®

cvNGP
N

). В [16] для побудови енергоефективної топології

запропоновано використовувати так звані RNG-графи. В [17] для визначення зв’язності з
сусіднім вузлом пропонується використовувати величину кута між ними. В [20]
запропоновано використовувати так звані GG та YG графи. В [20] використані різні стратегії
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вибору вузлів ретрансляторів (ближній до відправника, дальній від відправника, з
максимальним просуванням, з мінімальним кутом, найближчий до адресата) з метою
оптимізації пропускної спроможності мережі.

Однак більшість досліджень не розглядають цільовою функцією потужність передачі, а
пропонують окремі правила побудови топології,  яка буде мати ті чи інші властивості.  В
статті пропонується використати всі здобутки з цієї тематики, провести класифікацію правил
побудови нової топології, запропонувати ряд своїх за критерієм мінімізації потужності
передачі, який дуже важливий для безпровідних сенсорних мереж та об’єднати їх в
базу знань.

Суть методики полягає в побудові топології сенсорної мережі, яка забезпечує
зменшення витрат енергії батарей сенсорних вузлів за рахунок управління
потужністю передачі

Під побудовою топології БСМ розумітимемо управління ТU , що змінює топологію
БСМ в процесі її функціонування за рахунок перерозподілу потужностей передач вузлів ip  з

метою kZ , Kk ,1= :
− системної оптимізації: 1Z  –  мінімізація потужностей передачі вузлів ( ipmin )  і

загальної потужності сенсорної мережі å
=

=
N

i
ipP

1
заг  в цілому. 2Z  – забезпечення зв’язності

мережі (зв’язності між вузлами i  і u  – 1=iucv ); 3Z  – мінімізації часу затримки передачі

повідомлень (min зt ); 4Z  – максимізації пропускної спроможності мережі (max S );
− користувальницької оптимізації: 5Z  – виконання вимог по маршрутизації

інформаційних повідомлень [5] (наприклад, по оперативності доставки повідомлень між
парою відправник-адресат).

Для підвищення ефективності функціонування БСМ мережевий рівень еталонної
моделі взаємодії відкритих систем пропонується реалізувати на двох підрівнях: на верхньому
рівні здійснюється оперативне управління топологією мережі (створюються потенційні
маршрути передачі інформації) – системна оптимізація; на нижньому – управління
побудовою і підтримкою маршрутів при отриманій топології (реалізується конкретний метод
маршрутизації) – користувальницька оптимізація [4].

Верхній і нижній рівні працюють в різних часових інтервалах. Цикл управління
маршрутами значно менше циклу управління топологією. Співвідношення циклів управління
повинно бути таким, що на кожному кроці топологічних змін повинен відбуватися весь цикл
управління маршрутами. Тільки в цьому випадку можливе досягнення ефективності
реалізованої топології.

Отже, виникає актуальне наукове завдання, що полягає в розробці нової
енергозберігаючої методики побудови топології в безпровідних сенсорних мережах шляхом
застосування правил побудови топології, об’єднаних в базу знань.

Метою наукового дослідження,  суть якого викладено в статті,  є зменшення загальної
потужності передачі (підвищення тривалості функціонування ФТ ) вузлів сенсорної мережі за
рахунок застосування вирішальних правил бази знань при отриманні нової топології.

Математична постановка задачі побудови топології БСМ
Модель мережі. БСМ представляється у вигляді графа ),( EVG =  з множиною вершин

{ }iV =  і множиною ребер { }21),( кdкpjiE iuiu +== a , що визначають матрицю зв’язності

iucvСV = , де { }1,0=iucv  – булева змінна, iud  – відстань між вузлами i  і u  для ji ¹ , Ni ,1= ,

Nu ,1= , iup  –  потужність передачі вузла i , яка необхідна для зв’язності з вузлом u ,
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пор0 ppiu ££ для ni ££0 , 4...2=a , 21, кк  − константи. å
=

=
n

i
ipCVP

1

)(  –  загальна потужність

передачі вузлів сенсорної мережі.

Задані:
Параметри БСМ − кількість вузлів N; кожен вузол графа i  у момент t  описується

сукупністю параметрів: координати розташування ),( ii yx ; потужність передачі ip ; ємність

батареї б

iE ; маршрутна таблиця найкоротших шляхів Пi )(π )(

η

b

iul= , де DbÎ , Eui Î),( ,

{ }1,0π )( =b

iu  –  маршрутна змінна,  що визначає відсутність (наявність)  маршруту від
відправника i  до адресата b  через сусідній вузол iNuÎ ,

h
l  – довжина найкоротшого

маршруту, H=h ,1  – позитивні метрики (наявність радіозв’язності – 1h , енергія батарей
вузлів – 2h , потужність передачі вузлів – 3h ,  відстань – 4h , затримка передачі – 5h ,
пропускна спроможність – 6h ). Інтенсивність вхідних потоків визначається матрицею

тяжіння xx = abQQ , x

= =

x £åå max
1 1

qq
N

а

N

b

ab , де SaÎ  − відправник ; DbÎ  − множина базових

станцій; maxsqiu £
x  − пропускна спроможність радіоканалу Eui Î" ),( ; радіозв’язність між

вузлами мережі підтримується одним з детермінованих протоколів канального рівня.

Множина вимог до методики побудови топології {Вq}, q= 4,1 : мінімізація
потужностей передач вузлів і загальної потужності сенсорної мережі в цілому; забезпечення
зв’язності мережі; мінімізація часу затримки передачі повідомлень; максимізація пропускної
спроможності мережі.

Необхідно: у режимі реального часу знайти матрицю зв’язності СV* (визначити
потужність передачі ip  кожного вузла i , Ni ,1= ), що забезпечує виконання цільової функції

kZ , Kk ,1= :

)(arg
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U
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= ,                                                     (1)
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де x

зt  – затримка передачі трафіка x -  го типу, x

iuq  –  інтенсивність потоків пакетів,  що
поступають за всіма маршрутами abm ; abmui Î),(  –  маршрут з відправником у вузлі a  і
одержувачем b ; a , b , i , u VÎ , ip  – потужність передачі i-го вузла відповідно до
прийнятих маршрутних рішень iΠ ; )( iuсvs  – пропускна спроможність радіоканалу; x

abl  –
кількість ретрансляцій для пари вузлів ),( ba  повідомлень по маршруту abm ;

)()(
),(

iu
abmui

ab pmp å
Î

= ; порp , допзt , допl  – допустимі значення вищеназваних параметрів.

Основною метою побудови топології БСМ є мінімізація загальної потужності передачі
вузлів сенсорної мережі – 2Z  − при виконанні вимог щодо побудови маршрутів
заданої якості.

В цьому випадку цільова функція приймає вигляд
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при виконанні обмежень (2), де )(CVP  – загальна потужність передачі вузлів сенсорної
мережі; a , b , i , u VÎ ; порp , допзt , допl  – допустимі значення параметрів.

Енергозберігаюча методика побудови топології БСМ
Цикл побудови топології БСМ включає наступні етапи:
− збір інформації про стан і параметри функціонування мережі або її зони (інформація

може бути отримана при ініціалізації мережі або при функціонуванні одного з методів
маршрутизації або зондуванням мережі [5]);

− розрахунок і оцінка параметрів функціонування мережі; знаходження нової топології
мережі (у разі відхилення параметрів функціонування від допустимих значень), що реалізує
мету управління вузла kZ ;

− доведення до вузлів ухваленого рішення (потужність та маршрути передачі).
Алгоритм реалізації методики побудови топології БСМ включає наступні кроки

(рис. 1).
1. Збір інформації про стан мережі (зони мережі) і введення початкових даних (блок 1

алгоритму):
а) параметри вузлів мережі: N , ),( ii yx , ip  (визначають топологію мережі – kCV , де

0=k  – номер ітерації пошуку рішення), iΠ , б
iE , x

iuq , Vui Î, ; протокол доступу до каналу.
б) допустимі значення в (2): x

здопt , x
допl , )( iuiu cvs , порp , б

maxiE .
2. Аналіз умов застосування методики для початкової топології С0 (бл. 2, 3).
а) Розрахунок параметрів мережі p , x

зt , )( iuiu cvs , x
abl  для активних пар a-b відправник-

адресат.
б) Перевірка виконання обмежень Wт (2).
При задоволенні всіх умов − закінчити алгоритм (перебудовувати топологію немає

необхідності, оскільки функціонування методу маршрутизації забезпечує необхідна якість
передачі повідомлень), інакше − перехід до кроку 3.

3. Аналіз можливості отримання нової топології (бл. 4).
Якщо рішення існує, тоді перехід до кроку 4, інакше − оцінити ефективність

отриманого рішення, довести його до вузлів і завершити алгоритм (бл. 11, 12).
4. Пошук допустимої топології (бл. 5 – 10).
а) Пошук нового рішення – 1+kCV .
б) Побудова маршрутних таблиць – iΠ ( 1+kCV ), визначених матрицею тяжіння Q і

прийнятим методом маршрутизації.
в) Перерозподіл потоків x

iuq  згідно iΠ ( 1+kCV ).
г) Розрахунок параметрів p , x

зt , )( iuiu cvs , x
abl  для існуючих пар відправник-адресат.

д) Перевірка виконання обмежень (3) для 1+kCV .
Якщо (3) не виконується або P ( 1+kCV ) < P ( kCV ), тоді відкинути – kCV , інакше kCV

= 1+kCV .
в) Перейти до кроку 3.
У основі запропонованої методиці міститься розрахунок параметрів БСМ (пропускної

спроможності, середнього часу затримки доставки повідомлень та потужності передачі
вузлів) за допомогою аналітичних моделей [6].

Завдання пошуку матриці зв’язності C*  (1)  відноситься до класу NP-повних [8].
Застосування для його вирішення класичних методів приводить до експоненціальної
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складності. Отримання точного рішення для мережі, яка налічує десятки (сотні) вузлів,
пов’язане із значними часовими витратами. Тому для скорочення перебору топології
пропонується використовувати множину правил, об’єднаних у базу знань, що змінюють
зв’язність мережі для поліпшення її параметрів. Це дозволяє отримати в реальному масштабі
часу близькі до оптимальних рішення і використовувати методику для побудови топології
БСМ. Критерієм визначення моменту перебудови топології мережі є невиконання однієї з
умов обмеження Wт.

Побудова початко-
вих маршрутів пе-
редачі інформації

Оцінка
ефективності

рішення

ПОЧАТОК

Побудова початко-
вої топології 0CV

КІНЕЦ

 Збір (ввід)
початкових даних
xi, yi, pi, Ei, Qi, h

1

2

3

Можливі нові
рішення

Да

Ні4

Пошук СVk+1,
розподіл qiu, розра-

хунок P

5

Виконується
Ωт

Ні

Так 6

Відкинути
СVk+1

Розрахунок
Р(CVk+1)

8

Так Ні

СVk =СVk+1

7

11

Доведення
(виконання)

рішення

4

7

12

10

9
Р(CVk+1)<Р(CVk)

Рис. 1. Схема алгоритму реалізації енергозберігаючої методики побудови топології БСМ

Застосування бази знань (відповідно до алгоритму) включає ітераційну процедуру (що
складається з модулів АНАЛІЗ,  БАЗА ЗНАНЬ,  УПРАВЛІННЯ),  що працює в наступній
послідовності (рис. 2):

1. Аналіз поточного стану мережі (розрахунок параметрів БСМ за допомогою
аналітичних моделей[6]).

2. Перевірка параметрів мережі на множині правил. Якщо немає умов для виконання
правил, то процедуру закінчити, інакше − застосувати правила з бази знань для зміни
зв’язності мережі.

3. Обчислення параметрів модифікованої мережі. Якщо параметри покращились, то
перехід до кроку 3, інакше − відкинути останню зміну зв’язності і перехід до кроку 3.

Модуль АНАЛІЗ призначений для знаходження параметрів БСМ: загальної потужності
вузлів мережі )(CVP , пропускної спроможності мережі S , середньої затримки передачі
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пакетів x
зt  за маршрутами при заданому вхідному навантаженні Q, маршрутних рішеннях

iΠ , зв’язності CV  і протоколі доступу до каналу за допомогою математичних моделей [5].
Модуль БАЗА ЗНАНЬ містить правила, які забезпечують направлений пошук зміни

зв'язності, використовуючи отримані параметри з модуля АНАЛІЗ. Правила продукційного
типу, що складаються з двох компонент: умова і дія [9]. Умова визначає застосовність
правила в кількісному виразі, а дія використовується для задоволення умови і описує зміну
зв’язності мережі, що веде до системної оптимізації

Прi: ii βα ® ,
де Прi – i-е правило,  αi – умова,  βi – дія. Для уникнення комбінаторного вибуху кожну дію
змінює зв’язність з одним вузлом при мінімальних змінах потужності передачі вузла.

АНАЛІЗ БАЗА ЗНАНЬ
Початкові
параметри

мережі
Пропоноване рішення

(топологія мережі Сk+1)

Рішення С*УПРАВЛІННЯ

Сk
С0

Рис. 2. Схема отримання рішення з використанням бази знань

Модуль УПРАВЛІННЯ визначає момент закінчення застосування правил і виконує
роль інтерпретатора [9], працюючи циклічно. У кожному циклі він проглядає всі правила,
щоб виявити ті, посилки яких співпадають з відомими на даний момент фактами з робочої
пам’яті. Після вибору правило спрацьовує, його висновок заноситься в робочу пам’ять, а
потім цикл повторюється спочатку.  У одному циклі може спрацювати тільки одне правило.
Якщо декілька правил успішно зіставлені з фактами, то інтерпретатор на підставі метаправил
проводить вибір єдиного правила. Метаправила визначають перевагу правив залежно від k-ої
цілі управління мережею (МПрi: Прi → wi

k). То правило, яке найбільшою мірою покращує
необхідні параметри, матиме більшу вагу wi

k.
Ключовою особливістю в пропонованій процедурі є база знань. Правила бази знань

працюють відповідно до різних цілей управління мережею Zk (рис. 3).

Правила

ціль управління керований параметр

- ступінь зв’язності – cvi

- кут між вузлами – γ

- навантаження – gi, ПС – s(mab)

- потужність передачі – pi, p(mab)

керуюча дія

зміна
потужності

передачі
вузла – pi

системна

- max S

- min зt

- min P

- min Eб - розміщення
- витрати енергії батарей

користувальницька

- s(mab) ³ smin

- max s(mab)

- min tз(mab)

- tзab £ tпор

- min p(mab)- сvij = 1

Рис. 3. Класифікація правил бази знань

Керованими параметрами є складові структури мережі (ступінь зв’язності, кут і взаємне
розташування вузлів, діаметр мережі та ін.) та параметри вузла (витрати енергії батарей,
потужність передачі тощо). Відповідно, структурні правила аналізують структуру графа
мережі і намагаються створити структуру мережі, що володіє найменшими витратами або
найвищою продуктивністю. Потокові правила виявляють перенавантажену ділянку мережі і
намагаються направити повідомлення за маршрутами з малим навантаженням.
Енергозберігаючі – намагаються побудувати топологію з мінімальною потужністю, яка
витрачається. Всі правила, незалежно від мети управління, визначають одну з двох
можливих дій − збільшення або зменшення потужності передачі вузла, що приводить до
збільшення або зменшення кількості вузлів, що приймають дану передачу.
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Структурні правила. Структурні правила отримані в результаті експериментальних
досліджень структури мережі і теорії графів [10–17]. В якості керованого параметра
використовується ступінь зв’язності вузлів icv .

Правило 1. Якщо поточне значення ступеня зв'язності вузла i  – icv > оптcv  ( icv  <

оптcv ), тоді зменшити (збільшити) i-у потужність передачі.
У основу даного правила покладені результати досліджень Л. Клейнрока про так зване

,,магічне число” – оптимальний ступінь зв’язності вузлів мережі оптcv [10]. Дані дослідження
показали, що мережі з однаковим ступенем зв’язності (регулярною структурою) мають
більшу пропускну спроможність, чим мережі з нерегулярною структурою. Тому
використовуються два правила. Одне ,,вмикається”, коли icv > оптcv , а інше у випадку icv  <

оптcv . Величина cv , що оптимізує пропускну спроможність БСМ, дорівнює 8...6опт =cv [10].
У загальному випадку оптcv  залежить від протоколу канального рівня і може бути
розраховане на етапі проектування мережі [10–13] або отримано в процесі ,,навчання” вузлів
на етапі її функціонування [4].

Дане правило справедливе і для зменшення енерговитрат − вузли виключені з процесу
обміну інформацією переходять в режим прийому або ,,сну”.

Потокові правила здійснюють перерозподіл трафіка між сусіднім вузлами в
залежності від величини кута між вузлами або рівня навантаження в маршрутах передачі
[16, 17].

Правило 2. Якщо кут jik=g  ,,великий” і збільшення i-ї потужності додасть канал (i,
l), що знаходиться між вузлами j та k (за допомогою цього зменшиться величина кута між
будь-якими двома вузлами, що приймають від i), тоді i-му вузлу збільшити потужність
передачі.

Рис. 4а показує ситуацію, що визначає застосовність даного правила. Крапками на
рисунку показаний створюваний канал. Це вигідно, в першу чергу, для маршрутизації
(додаткові маршрути передачі). Проте застосовність даного правила залежатиме від
поточних параметрів вузлів, наприклад, від ступеня зв'язності вузла icv , рівнів навантаження
вузла та його сусідів, поточної ємності батарей.

k

lj

i k

j

i

i

j

l

k
канал «недовантажен»

канал
«перевантажен»

а) б) в)

γ
γ

Рис. 4. Умови застосування правил

Правило 3. Якщо вузол i  передає вузлам j  та k,  кут jik=g  ,,малий” і зниження i-ої
потужності виключить канал (i, j) або (i, k), тоді i-му вузлу зменшити потужність
передачі (рис. 4б).

Це правило говорить про те, що за наявності ,,довгого” каналу в одному напрямку, ми
збільшуємо перешкоди іншим вузлам без помітного збільшення пропускної спроможності.
Виключаючи ,,довгий” канал при існуванні ,,короткого” у одному напрямку, ми
забезпечуємо виграш в пропускній спроможності зони мережі, а також зменшення
потужності передачі.

Правила, що використовують як параметр навантаження, отримані з теорії мереж з
множинним доступом [13]. Ці правила розділяють канали вузли за наступними категоріями:
,,перенавантажений” і ,,недовантажений”. За цими визначеннями правила виконують одну з
двох дій: ,,переміщення” частини навантаження із завантаженої ділянки мережі в зону з
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незначним навантаженням або повне виключення переобтяженої зони з процесу
маршрутизації.

Правило 4. Якщо вузол i передає вузлу l за маршрутами i-j-l та i-k-l, канал (i, j)
,,перевантажений” і ,,недовантажений” канал (i, k), при зменшенні j-ої потужності
втрачається зв’язність з вузлом l, тоді зменшити потужність передачі j-му вузлу.

Це правило (рис. 4в) прагне перемістити навантаження з переобтяженого маршруту i-j-l
на маршрут i-k-l, який використовує слабо навантажений канал.

Правило 5. Якщо вузол i ретранслює повідомлення через вузол j, вузол j
,,перенавантажений” і в його напрямі знаходяться інші ретранслятори, тоді вузлу i
збільшити потужність передачі в напрямку адресата .

Правило 5 дає можливість зменшити навантаження на вузол j, забезпечуючи велику
вірогідність знаходження ретранслятора в заданому напрямі і тим самим зменшити число
переприйомів (застосовується при невиконанні в обмеженнях ΩТ (2) вимог до кількості
ретрансляцій).

Енергозберігаючі правила:
а) Правила, які враховують енергію батарей.

Правило 6. Якщо тривалість функціонування ФT  вузла і менша або дорівнює
мінімальній тривалості функціонування вузла в маршруті вузла h ( )(min )( qL hl ), то в якості
наступного ретранслятора вибрати вузол t, до якого енергія передачі від вузла і мінімальна
− iue  (рис. 5а).

Вузол i  перенаправляє частину потоку ie  від вузла )( igqg  до вузла )( itqt  (рис. 5):

iu
u

eg maxarg= , 0, >Î iui qNk , )(maxarg )(
,:

qLt ul
igeiueiNuu <Î

= , igiui eeNk <Î , , де iuq  − величина потоку,

який передається від вузла i до u; iN  − кількість сенсорних вузлів, )()( qL ul  − довжина
маршруту від вузла u  до базової станції (енергія батарей вузлів).
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Рис. 5. Вибір наступного ретранслятора вузлом i: а) )(min)( )( qLqТ hlФ £ , б) )(min)( )( qLqТ hlФ >

Правило 7. Якщо тривалість функціонування )(Ф qT  вузла і більша за мінімальну
тривалість функціонування вузла в маршруті вузла h ( )(min )( qL hl ), то в якості наступного
ретранслятора вибрати вузол t з максимальною тривалістю функціонування

)(maxarg )( qLt jl
u

= , iNjÎ . (рис. 5б).

Пріоритетом вибору вузлом i  наступного вузла, для передачі частини інформації, є
тривалість функціонування маршруту передачі інформації та енергія, необхідна для передачі
одиниці інформації iu

u
et minarg= , [ ] [ ])(min)(min, )()( qLqLNj hluli >Î .

Правило 8. Якщо вузол i ретранслює вхідний трафік q за декількома маршрутами
(через декілька сусідніх вузлів), що мають різну тривалість функціонування, то збільшити
(зменшити) qD  у маршруті, що має велику (меншу) тривалість функціонування.
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б). Правила, які враховують взаємне розташування сенсорних вузлів та відстань
між ними.

Ряд правил отриманий в дослідницьких роботах [13–19]. Наприклад, в [13] показано,
що тандемний ланцюг має велику пропускну спроможність завдяки своїй унікальній
структурі. Окрім цього jkijik ppp +>> − потужність, що витрачається на передачу ikp  значно
більша за сумарну потужність, що витрачається при ретрансляціях. Тому сформульовано
наступне правило, засноване на взаємному розташуванні вузлів (рис. 6).

Правило 9. Якщо вузол i передає вузлам j та k, вузол j також передає k, мале
навантаження в каналі (i, k) і зменшення i-ої потужності дозволить виключити канал (i, k),
тоді i-му вузлу зменшити потужність передачі.

j

i

k

Рис. 6. Приклад вимкнення переобтяженого каналу з процесу маршрутизації

Правило 9. Для побудови вихідної топології СV0 побудувати RNG-граф.
У роботах [18, 19] доводиться, що ряд планарних графів RNG (Relative Neigborhood

Graph) і GG (Gabriel Graph) володіють властивістю мінімізації потужності передачі в мережі.
Побудова RNG графа з початкового визначається згідно наступного правила:
" a ≠ b, c : │cb│ ≤ max(│ca│,│ba│) (рис. 7а). GG-граф будується за наступним правилом: "
a ≠ b, c :  │cb│2 ≤ (│ca│2+│ba│2)  (рис.  7б).  Доведено,  що MST(G)Í  RNG(G) Í  GG(G), де
MST(G) – остов мінімальної ваги.

c b

a

c b

a

а) б) в)

Рис. 7. Правила побудови RNG, GG і YG6 графів

Об’єднання першого і другого правила дозволяє будувати так званий Yao граф (YG)
[19].  Побудова YGB  графа полягає в наступному:  кожен вузол i ділить простір на B  ≥ 6
рівних секторів; у кожному секторі вибирається найближчий вузол.

В табл. 1 представлені результати теоретичних досліджень застосування даних правил
для коефіцієнтів kd (kp), що визначають збільшення довжини шляху (зменшення потужності,
що витрачається): kd = d(mab)/d(a, b), де d(mab) – довжина найкоротшого шляху mab між всіма
парами відправник а і одержувач b,  d(a,  b) – евклідова відстань, a,  bÎV;
kp =PH(mab)/PG(mab), де PH(mab) – сумарна потужність передач вузлів в графі HÍG за
найкоротшими маршрутами mab з метрикою потужність передачі.

Таблиця 1
Результати теоретичних досліджень застосування правил

Правила max kd max kp max cv
RNG-граф N – 1 N – 1 N – 1
GG-граф 4π 42 -N /3 1 N – 1
YG-граф 1/(1 – 2sin(π/k)) 1/(1 – (2sin(π/k)α) k, (N – 1)



Збірник наукових праць  ВІТІ НТУУ „КПІ” № 1 – 2009
════════════════════════════════════════════════════════

41

Побудова RNG,  GG  і YG  графів можлива розподіленим чином.  Часова складність даного
алгоритму дорівнює O(сv2), де сv – ступінь зв’язності вузла. Результати застосування правил
побудови даних графів для мережі: N = 100, площа 10´ 10 , радіус передачі rimax= 10 , α = 2, B = 8
представлені на рис. 8 і табл. 2.

а) початковий граф мережі G
при pi = pmax

б) RNG(G) в) GG(G) г) YG8(G)

Рис. 8. Варіанти топології мережі при застосуванні різних правил

Таблиця 2

Результати застосування правил побудови графів RNG, GG и YG

H maxcv cv max(kd)H/
max(kd)G

( dk )H/( dk )G
max(kp)H/
max(kp)G

( pk )H/( pk )G

G 48 23.57 1.000 1.000 1.000 1.000
YG8(G) 20 9.05 1.723 1.041 1.461 1.002
RNG(G) 5 2.38 4.549 1.319 3.509 1.056
GG(G) 8 6.57 1.991 1.124 1.000 1.000

В табл. 3. представлені значення kd при різних правилах побудови топології і стратегіях
вибору ретрансляторів [68]: ближній до відправника (БВ), дальній від відправника (ДВ), з
максимальним просуванням (МП), з мінімальним кутом (МК), найближчий до адресата (НА).
На рис. 9 наведено приклад вибору ретранслятора.

Таблиця 3
Значення kd при різних правилах побудови топології

БВ ДВ МП МК НА
YG граф 1.9 4.2 4.8 3.3 2.1

RNG граф 2.1 2.8 3.2 2.9 3.5
GG граф 1.9 2.7 2.4 2.8 2.2

а). Ближній до відправника (БВ):
Правило 10. Якщо $ N(s) = RT = min ( |s, N(s)|) and (|s,d| > |N(s),d|) тоді вибрати вузол c.
б). З максимальним просуванням в напрямку до адресата (МП):
Правило 11. Якщо $ N(s) = RT = min (|N(s)’,d|) = |a’, d| тоді вибрати вузол a.
в) З мінімальним кутом (МК) в напрямку до адресату:
Правило 12. $ N(s) = RT = min ÐN(s),s,d = Ð f,s,d тоді вибрати вузол f.
г). Найближчій до адресата (НА):
Правило 13. Якщо $ N(s) = RT = min (|N(s), d|) тоді вибрати вузол h.

d
s

b

e

a

f

a’
hc

rh<ra

Рис. 9. Ілюстрація правил вибору ретранслятора
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Таким чином при побудові початкової енергоефективної топології доцільно будувати
GG граф і використовувати стратегію вибору ретранслятора − найближчий до відправника.
Це враховано в метаправилах пошуку енергоефективної топології.

Процес модифікації топології мережі можна представити у вигляді дерева пошуку
рішень (рис.  11).  Кожній вершині дерева відповідає певна топологія мережі,  а ребрам −
правила переходу з одного стану в інший. У корені дерева знаходиться початкова топологія
Тo. Початкове рішення для топології мережі (найбільша вага правила) залежить від мети
оптимізації. Пошук рішення здійснюється шляхом покрокового спуску по дереву рішень. На
к-му рівні дерева розташовані всі можливі топології мережі, що отримуються з початкової,
при застосуванні к-правил.

0 рівеньТ0

Т11 Т12 Т13
1

k

h

… … …

…… …

ТklТk1

Рис. 11. Дерево пошуку CV*

Для зменшення ширини дерева пошуку замість всіх можливих комбінацій ми
обмежуємося єдиною топологічною зміною − додаванням або виключенням одного
радіоканалу (у припущенні його порогової моделі). Порядок застосування правил
визначають метаправила. Глибина пошуку обмежена максимальним діаметром мережі або
кількістю ретрансляцій (допустимим часом доведення пакетів) в маршрутах топології
мережі, що синтезується.

Висновок: Запропонована нова методика побудови топології, яка використовує
множину правил (структурних, потокових, енергозберігаючих), об’єднаних в базу знань, що
змінюють зв’язність мережі для покращення її параметрів. Структурні правила аналізують
структуру графа мережі і намагаються створити структуру мережі, що володіє найменшими
витратами енергії або найвищою продуктивністю. Потокові правила виявляють
перенавантажену ділянку мережі і намагаються направити повідомлення за маршрутами з
малим завантаженням. Енергозберігаючі – намагаються побудувати топологію з
мінімальною потужністю, яка витрачається.

Результати досліджень оцінки ефективності запропонованої методики показали, що
застосування нових правил побудови топології, об’єднаних в базу знань дозволяє зменшити
загальну потужність передачі сенсорної мережі в середньому на 15−20 % в порівнянні з
раніше запропонованими правилами. При чому відхилення від оптимальних рішень не
перевищували 10 %.
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УДК 621.396                                                                              Захараш О.М. (ВІТІ НТУУ „КПІ”)
Таран О.О. (ВІТІ НТУУ „КПІ”)

МЕТОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГАРАНТОВАНОЇ ЯКОСТІ ОБСЛУГОВУВАННЯ В
ВІДОМЧИХ МЕРЕЖАХ ЗВ’ЯЗКУ ДЛЯ ПЕРЕДАЧІ

МУЛЬТИМЕДІЙНОГО НАВАНТАЖЕННЯ

Розглянуто методи забезпечення якості обслуговування, що застосовуються у відомчих мережах зв’язку
для передачі мультимедійного навантаження.

Рассмотрены методы обеспечения качества обслуживания, использующиеся в ведомственных сетях
связи для передачи мультимедійной нагрузки.

The methods insuring the quality of service which are used in the departmental communication networks for
transferring multimedia traffic are considered.

Ключові слова:якості обслуговування, мережі зв’язку, мультимедійне навантаження.
На сьогодні побудова мереж зв’язку з інтеграцією різноманітних послуг, так званих

мультисервісних систем, є одним з найбільш перспективних напрямків розвитку відомчих
мереж. Мультисервісна мережа являє собою універсальне багатоцільове середовище,
призначене для передачі даних та мультимедійного навантаження (голос, відео), на базі
мережі, що використовує технологію комутації пакетів [1]. Основна задача мультисервісної
мережі полягає в забезпеченні співіснування та взаємодії різнорідних комунікаційних
підсистем в єдиному транспортному середовищі, а також надання заданої якості
обслуговування (Quality of Service, QoS).  Мультимедійне навантаження дуже чутливе до
затримок пакетів і потребує гарантованого рівня якості обслуговування. Методи
забезпечення QoS займають сьогодні важливе місце в арсеналі технологій пакетних мереж,
так як без них неможлива робота сучасних мультимедійних прикладних програм [2].

Проаналізувавши останні публікації на цю тему, можна відмітити, що в умовах
різноманіття мережевих сервісів якість обслуговування має велике значення, при чому у
кожного сервісу свої вимоги до параметрів якості.  Оператор,  що надає послуги зв’язку,
контролює магістральні ділянки своєї мережі, однак не може гарантувати якість
обслуговування у внутрішній інфраструктурі відомчої мережі [3]. Існуючі технології
забезпечення QoS дозволяють оптимально використовувати  ресурси мережі зв’язку, але
методи,  що лежать в основі цих технологій,  обмежують область застосування останніх [4].
Тому при створенні саме відомчої мультисервісної мережі зв’язку, важливою задачею є вибір
технології забезпечення QoS, яка могла б гарантувати передачу всіх типів навантаження з
заданою якістю обслуговування.

Деякі транспортні технології, такі як, наприклад, АТМ (Asynchronous Transfer Mode) та
Frame Relay, з самого початку розроблялися для передачі всіх типів навантаження,  і в них
були закладені засоби забезпечення QoS. Тоді як технологію IP (Internet Protocol) було
створено для негарантованої доставки даних, тому вона потребує для забезпечення QoS
додаткових механізмів, особливо для передачі навантаження реального часу. Але на
сьогодні, як показує аналіз всесвітніх тенденцій розвитку телекомунікацій, технологія IP є
більш перспективною. Мережеве обладнання більшості виробників орієнтовано на
застосування в середовищі IP.  Виходячи з цього,  в даній статті буде розглянуто методи
забезпечення QoS саме в транспортних мережах IP [5].

Метою даної статті є аналіз та порівняння різних методів і технологій забезпечення
якості обслуговування, які застосовуються в пакетних мережах, та обрання найбільш
раціональних серед них для побудови відомчої мультисервісної мережі зв’язку.

Згідно Рекомендації МСЕ-Т I.380/Y.1540 основними параметрами, що характеризують
QoS  в мережах IP, є:

– затримка передачі пакетів;
– варіація затримки пакетів (джитер);
– коефіцієнт втрати пакетів;
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– коефіцієнт прийнятих пакетів з помилками.
Останній параметр в основному залежить від систем передачі, що використовуються на

фізичному рівні мережі, і проблем з ним, як правило, не виникає. Механізми забезпечення
QoS  в мережах IP спрямовані на покращення перших трьох параметрів. Саме вони є
основними характеристиками транспортної мережі, що визначають якість передачі голосу.
Ці ж параметри, як правило, використовуються і в угодах про рівень обслуговування (Service
Level Agreement, SLA), які пропонують провідні оператори своїм клієнтам [6].

Розрізняють три основних рівня обслуговування (рис.1.):
– обслуговування «без гарантії доставки» (best effort service), тобто обслуговування без

QoS. Характеризується алгоритмом обробки черг FIFO (First in first out), всі пакети мають
рівні права при обслуговуванні та обробляються за критерієм першочерговості;

– диференційоване обслуговування / м’який QoS (Differentiated service / soft QoS).
Реалізується шляхом організації пріоритетних черг, визначеному класу навантаження
надається перевага при обслуговуванні;

– гарантоване обслуговування / жорсткий QoS (Guaranteed service / hard QoS). Для
навантаження визначеного класу резервуються необхідні мережеві ресурси.

Рис. 1. Основні рівні обслуговування

Функції QoS полягають в забезпеченні гарантованого та диференційованого
обслуговування мережевого навантаження шляхом передачі контролю за використанням
ресурсів та завантаженістю мережі її оператору. QoS забезпечує наскрізну гарантію передачі
даних та контроль над засобами підвищення продуктивності IP-мережі, такими як: механізм
розподілу ресурсів, комутація, маршрутизація, механізми обслуговування черг та механізми
відкидання пакетів [5].

Методи забезпечення якості обслуговування фокусують увагу на факті впливу черг в
комунікаційних пристроях на передачу навантаження. Черги є невід’ємним атрибутом мереж
з комутацією пакетів.  Принцип роботи таких мереж передбачає наявність буфера на
кожному вхідному та вихідному інтерфейсі комутатора пакетів. Буферизація пакетів під час
перевантажень є основним механізмом підтримки пульсуючого навантаження, який
забезпечує високу продуктивність мереж цього типу. З іншого боку, черги означають
невизначену затримку при передачі пакетів через мережу, що є головним джерелом проблем
для чутливого до затримок навантаження. Механізми, що використовуються в методах
забезпечення QoS, спрямовані на зменшення негативних наслідків перебування пакетів у
чергах з одночасним зберіганням позитивної ролі черг. Наявність в мультисервісній мережі
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навантаження різного типу пояснює необхідність засобів забезпечення виконання вимог QoS
для всіх типів навантаження. До методів забезпечення QoS приєднуються методи
інжинірингу навантаження. Ці методи служать для управління маршрутами передачі даних,
що дозволяє забезпечити збалансоване завантаження всіх ресурсів мережі та за рахунок
цього виключити переповнення черг [2].

В IP-мережах використовують наступні альтернативні  методи забезпечення якості
зв’язку:

– резервування ресурсів (на час з’єднання запитуються та резервуються необхідні
ресурси для виконання прикладної програми);

– пріоритизація навантаження (розділення навантаження в мережі на класи з
пріоритетним порядком обслуговування деяких з них);

– перемаршрутизація (дозволяє при перевантаженні в мережі перевести потік даних на
резервний маршрут) [4].

Існує дві архітектури IP-QoS, затверджені комітетом IETF (Internet Engineering Task
Force), за допомогою яких в сучасних пакетних мережах реалізуються перераховані методи:

– архітектура з інтеграцією сервісів (Integrated Services, Int-Serv);
– архітектура з диференціацією сервісів (Differentiated Services, Diff-Serv) [7].

Однак ці технології не вирішують проблеми інжинірингу навантаження, оскільки
пакети просуваються вздовж шляху з найкращою метрикою, обраному стандартним
протоколом маршрутизації без урахування реального завантаження каналів передачі даних.
Технологія MPLS TE (Multiprotocol Label Switching Traffic Engineering) з використанням
протоколу RSVP TE (Resource ReSerVation Protocol Traffic Engineering) не тільки створює
основу для надання транспортних послуг з гарантованими параметрами QoS, але й дозволяє
забезпечити раціональне та збалансоване завантаження всіх ресурсів мережі [2].

Технологія Int-Serv реалізує метод резервування ресурсів, може забезпечити наскрізну
(End-to-End) якість обслуговування. В основі архітектури Int-Serv лежить протокол
резервування ресурсів – RSVP (Resource ReSerVation Protocol) [4]. Даний протокол дозволяє
зарезервувати певну частку мережевих ресурсів, необхідну інформаційному потоку протягом
всього маршруту від відправника до одержувача. RSVP застосовується в прикладних
програмах з груповою розсилкою, таких як програми аудіо та відеоконференцій. Не
дивлячись на те, що протокол з самого початку був орієнтований на мультимедійне
навантаження, з його допомогою можна легко резервувати смугу пропускання для одно
направленого навантаження, наприклад, мережевої файлової системи (Network File System –
NFS) та керуючого навантаження віртуальних приватних мереж (Virtual Private
Networks – VPN).

Протокол RSVP сигналізує про запити резервування ресурсів за доступним
маршрутизованим шляхом в мережі. При цьому він не здійснює власну маршрутизацію. Як і
будь-яке інше ІР-навантаження, при визначенні шляху для потоку даних та керуючого
навантаження, RSVP покладається на протокол маршрутизації, що застосовується в мережі.

Для мультимедійного навантаження використовуються два типи інтегрованих послуг:
– гарантоване обслуговування;
– регульоване навантаження [8].
Якщо користувач обирає гарантоване обслуговування (Guaranteed Service),  він може

запитувати для своєї прикладної програми необхідні значення смуги пропускання,
максимальної мережевої затримки та джитеру. Ці показники якості задаються в абсолютних
величинах, резервуються та гарантовано надаються протягом всього з’єднання. Також
гарантується відсутність втрат пакетів при переповненні черг. Гарантоване обслуговування
краще використовувати для програм реального часу, які дозволяють відтворювати аудіо та
відео файли.

Регульоване навантаження (Controlled Load Service) забезпечує гарантію того, що
зарезервований потік досягне свого пункту призначення з мінімальним втручанням зі
сторони навантаження, що доставляється без гарантій, навіть при збільшенні навантаження в
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мережі. Як правило, ця послуга використовується при передачі навантаження прикладних
програм Internet, чутливих до перевантажень в мережі, таких як, наприклад, програма, що
працює за протоколом передачі файлів – FTP (File Transfer Protocol).

Основними компонентами моделі Int-Serv є система резервування ресурсів, система
контролю доступу, класифікатор та диспетчер черг.

Перш ніж зарезервувати ресурси, RSVP - процес маршрутизатора з’єднується з двома
локальними модулями ухвалення рішення – модулем управління доступом (admission
control) і модулем управління політикою (policy control). Модуль управління доступом
визначає, чи має вузол достатньо вільних ресурсів для забезпечення запитаного рівня QoS.
Модуль управління політикою визначає, чи є у користувача права адміністратора для того,
щоб провести резервування. Якщо яка-небудь з перевірок пройшла невдало, RSVP-процес
відправляє повідомлення про помилку процесу прикладної програми, що створила запит.
Якщо обидві перевірки пройшли нормально, RSVP- процес встановлює параметри
класифікатора пакетів (packet classifier) і планувальника пакетів  (packet scheduler) для
отримання потрібного QoS. Класифікатор пакетів визначає клас QoS для кожного пакета,  а
планувальник пакетів керує передачею пакетів на підставі їх класу QoS (рис. 2.).

Під час процесу ухвалення рішення модулем управління доступом резервування
запитаної смуги пропускання проводиться тільки в тому випадку, якщо для запитаного класу
навантаження достатньо тієї частини, що залишилась. В іншому випадку запит на доступ
відхиляється, але навантаження все одно передається з якістю обслуговування, визначеною
за замовчуванням для даного класу навантаження.

Рис. 2. Основні модулі RSVP

RSVP- резервування ресурсів для потоку можна розділити на два види: індивідуальне та
загальне [8].

Індивідуальне резервування (distinct reservations) застосовується в тих прикладних
програмах, в яких декілька джерел даних можуть відправляти інформацію одночасно. У
відео програмах кожен відправник генерує індивідуальний потік даних, для котрого
необхідно здійснювати окреме управління доступом та планування черги протягом всього
шляху до одержувача. Отже, для такого потоку необхідно здійснювати окреме резервування
ресурсів для кожного відправника та для кожного каналу на шляху.

Найпростіший випадок індивідуального резервування можна спостерігати на прикладі
прикладної програми з одним адресним навантаженням, де є тільки один відправник та
один одержувач.
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Загальне резервування (shared reservations) застосовується в тих прикладних програмах,
в котрих декілька джерел даних не в змозі передавати інформацію одночасно, наприклад,
цифрові аудіопрограми, такі як програми VoIP (Voice over IP).  В цьому випадку,  оскільки в
будь-який окремий проміжок часу розмову веде невелика кількість людей, інформація
передається лише невеликою обмеженою кількістю відправників. Такий потік не потребує
окремого резервування ресурсів для кожного відправника, для нього достатньо одного
резервування, котре, при необхідності, можна буде застосувати до будь-якого відправника
в групі.

Недоліком протоколу RSVP є висока інтенсивність обміну сигнальними
повідомленнями. Через те, що маршрутизатори обробляють великий об’єм сигнальної
інформації, вимоги до їх продуктивності дуже високі. В результаті неминуче виникають
проблеми при масштабуванні мережі, так як об’єм сигнальної інформації збільшується при
зростанні числа встановлених з’єднань.

Технологія Int-Serv найбільш ефективна в невеликих граничних мережах ІР, а для
застосування в транзитних мережах не рекомендована.

Технологія Diff-Serv основана на методі пріоритизації навантаження, вона більш
проста в реалізації та легко масштабується, але при її використанні в оператора не має
строгих гарантій якості при передачі інформації [4]. Вона може використовуватись
постачальниками мережевих послуг для надання своїм клієнтам широкого діапазону
різноманітних пропозицій в залежності від вимог до якості обслуговування. Клієнт може
обрати потрібний рівень послуги шляхом встановлення відповідного значення поля коду
диференційованої послуги (Differentiated Services Code Point – DSCP) для пакетів визначеної
прикладної програми. Код визначає ланцюжок рішень щодо просування пакетів у кожному
проміжному вузлі мережі постачальника послуг. Цей процес має назву незалежної поведінки
маршрутизаторів (per hop behavior – PHB). Ідея архітектури з диференціацією сервісів
полягає в мінімізації службового навантаження з метою виключення затримок, що
виникають в Int-Serv на початковому етапі взаємодії. Технологія Diff-Serv є прозорою для
прикладних програм, основна складність реалізації покладена на маршрутизатори та
комутатори постачальників мережевих послуг.

На границі домену Diff-Serv пакети ІР поєднуються в групи з подібними
характеристиками навантаження. Транспортна мережа обробляє невелику кількість груп,
завдяки цьому використання технології Diff-Serv не потребує високої продуктивності
маршрутизаторів.

Граничні маршрутизатори за визначеними правилами класифікують вхідне
навантаження, нормалізують, маркують його та передають транзитним пристроям для
подальшого просування. Нормалізація навантаження передбачає вимірювання його
параметрів, перевірку відповідності надання послуг заданим правилам, профілізація (при
цьому пакети, що виходять за рамки встановлених правил, можуть бути відсіяні) та інші
операції. В результаті цього однотипним прикладним програмам відповідає однаковий
пріоритет і відповідні пакети обробляються схожим чином.

Для маркування пакетів використовується поле типу сервісу (Type of Service, ToS) в
заголовку стандартного пакета ІР,  яке в даній архітектурі називається DS (Differentiated
Services). В цьому полі встановлюються пріоритет пакета та контрольовані показники якості
(затримка, швидкість передачі та цілісність даних). На відміну від попередньої технології, в
Diff-Serv показники якості задані не в абсолютних значеннях, а у відносних, для уточнення
порядку обслуговування пакетів. Базуючись на значенні поля DS, транзитний маршрутизатор
ставить ІР-пакет в чергу, відповідну до заданого пріоритету. Рух всередині кожної черги
забезпечується механізмом управління, ключовими функціями якого є розподіл пропускної
здатності каналу зв’язку і виконання правил обробки у разі накопичення пакетів.

При обробці навантаження використовуються алгоритми управління чергами.
Передбачено формування черг пакетів в залежності від їх пріоритету згідно правил, що
задаються адміністративно для кожного маршрутизатора. Тобто, правила обробки пакетів з
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однаковим пріоритетом на різних маршрутизаторах можуть відрізнятись, що не дозволяє
строго гарантувати якість передачі.

Існує два стандарти покрокового просування пакетів для схеми PHB, котрі визначають
два різні варіанти обслуговування навантаження:

– термінове просування пакетів (Expedited Forwarding PHB – EF PHB);
– гарантована доставка пакетів (Assured Forwarding PHB – AF PHB) [2].
Політика термінового просування пакетів характеризується низьким рівнем втрати

пакетів, низьким значенням мережевої затримки та джитеру, а також гарантованою смугою
пропускання з високою пропускною здатністю. Ця політика є найвищим рівнем якості
обслуговування (premium service) і застосовується для обслуговування навантаження
прикладних програм передачі голосу по мережі ІР (Voice over IP - VoIP), відео конференцій,
а також для забезпечення передачі інформації по віртуальних орендованих каналах, оскільки
ця послуга є двоточковим з’єднанням кінцевих вузлів Diff-Serv домену.

Політика гарантованої доставки пакетів є засобом, за допомогою якого постачальник
послуг може забезпечити декілька різних рівнів надійності доставки пакетів в залежності від
значення поля DSCP. Ця політика є прийнятною для більшості програм TCP і передбачає
наявність різних рівнів обслуговування для кожного з чотирьох класів AF-навантаження.
Кожному класу відповідає власна черга пакетів,  що дозволяє проводити ефективне
управління смугою пропускання. Кожен клас навантаження характеризується трьома
рівнями пріоритету відкидання пакетів (низький, середній, високий), що дозволяє
реалізувати механізм управління чергою по типу випадкового завчасного виявлення (Random
Early Detection - RED).

Архітектура з диференціацією сервісів пропонує базовий рівень, що забезпечує
підтримку якості обслуговування, надає гнучкий механізм для розробників активного
мережевого обладнання, проте при використанні даної архітектури виникають певні
складнощі. Так наприклад, технологія Diff-Serv може використовуватись в транзитній
мережі, але в умовах однорідного навантаження, наприклад, тільки голосового, принцип
застосування пріоритетів втрачає сенс і мережа починає працювати в режимі негарантованої
доставки пакетів (Best Effort). Ще одним недоліком цієї технології є неможливість гарантії
наскрізної підтримки параметрів QoS.

Ведуться роботи по комбінованому застосуванні технологій Int-Serv та Diff-Serv. Кожна
технологія в цих моделях працює в своїй області, Int-Serv – в мережах доступу, Diff-Serv – в
магістральних мережах.

Технологія MPLS призначена для прискорення комутації пакетів в транспортних
мережах. Основною відмінністю цієї технології від розглянутих раніше в тому, що MPLS не є
технологією забезпечення якості обслуговування, а стає нею тільки при використанні
протоколу RSVP ТЕ (Resource ReSerVation Protocol Traffic Engineering) і має назву MPLS ТЕ
[4]. Ця технологія поєднує техніку віртуальних каналів та функціональність стеку TCP/IP
(Transmission Control Protocol/IР). Поєднання відбувається за рахунок того, що один
мережевий пристрій, який називається комутуючим по мітках маршрутизатором (Label
Switch Router, LSR), виконує функції IP-маршрутизатора та комутатора віртуальних каналів.
Протоколи маршрутизації використовуються для визначення топології мережі, а для
просування даних в межах мережі одного постачальника послуг застосовується техніка
віртуальних каналів.

На границі мережі MPLS ТЕ маршрутизатори позначають пакети спеціальними мітками,
які визначають подальший маршрут просування пакета до місця призначення. В результаті
аналізуються не адреси ІР, а короткі цифрові мітки, що значно знижує мережеву затримку та
вимоги до продуктивності маршрутизаторів. Шляхи комутації по мітках, які в цій технології
називаються ТЕ-тунелями, не прокладаються автоматично. ТЕ-тунелі прокладаються тільки
за ініціативою адміністратора мережі.

MPLS ТЕ підтримує тунелі двох типів:
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– строгий ТЕ-тунель (визначає всі проміжні вузли між двома граничними
пристроями мережі);

– вільний ТЕ-тунель (визначає тільки частину проміжних вузлів від одного граничного
пристрою до іншого, а інші проміжні вузли обираються пристроєм LSR самостійно).

Якщо для з’єднання потрібна гарантія визначеного рівня якості, то для розподілу міток
використовується протокол RSVP-ТЕ, і на маршруті резервуються необхідні ресурси. В
RSVP-ТЕ передбачені контроль та оновлення встановленого з’єднання, тобто, у випадку
пошкодження в мережі, можна динамічно перевести потоки навантаження на резервний
маршрут [2].

Основною метою технології є досягнення збалансованого завантаження всіх ресурсів
мережі,  однак при цьому також створюється основа для надання транспортних послуг з
гарантованими параметрами QoS, так як навантаження по ТЕ-тунелях передається з
дотриманням деякого максимального рівня коефіцієнта використання ресурсів, що в свою
чергу впливає на процес утворення черги, отже потоки даних передаються з деяким
гарантованим рівнем QoS. Щоб забезпечити параметри QoS для різних класів навантаження,
постачальнику послуг необхідно для кожного з них встановити в мережі окрему систему
тунелів.

Технологія MPLS TE стандартизована, характеризується високою масштабованістю та
розглядається як найперспективніша для передачі навантаження ІР [1].

Порівняння технологій IntServ, DiffServ, MPLS наведено у табл.1.
Таблиця 1

Порівняння технологій IntServ, DiffServ, MPLS

Критерій IntServ DiffServ MPLS

Метод забезпечення QoS Резервування Пріоритизація Перемаршрутизація

Вимоги до продуктивності
маршрутизаторів

Високі Невисокі Середні

Ефективність
масштабування мережі

Невисока Висока Висока

Необхідність використання
додаткових протоколів

RSVP - LDP, CR-LDP, RSVP

Гарантування QoS Високе Середнє Високе з
використанням

протоколу RSVP
Сумісність обладнання
різних виробників

Середня Висока Середня

Область застосування Локальні мережі Магістральні
мережі

Локальні та
магістральні мережі

Отже, мультисервісні мережі на сьогодні є одним з найперспективніших напрямків
розвитку відомчих мереж. Ці мережі призначені для передачі всіх видів навантаження. Їх
можна будувати на базі багатьох існуючих технологій але, як показують світові тенденції
розвитку телекомунікацій, технологія ІР є найперспективнішою. Технологія ІР підтримує
послугу негарантованої доставки пакетів. Питання гарантованої якості обслуговування в цих
мережах відіграє важливу роль при передачі мультимедійного навантаження, оскільки цей
вид навантаження дуже чутливий до затримок пакетів.

Існуючі технології забезпечення якості обслуговування недосконалі й мають обмежену
область застосування.

Технологія Int-Serv дозволяє зарезервувати певну частку мережевих ресурсів, необхідну
для якісної передачі, на весь час з’єднання. Це очевидна перевага для передачі
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мультимедійного навантаження. Недоліками технології є великий об’єм сигнальної
інформації,  високі вимоги до продуктивності маршрутизаторів та проблеми з
масштабуванням. Доцільно застосовувати у невеликих мережах доступу.

Технологія Diff-Serv основана на методі пріоритизації навантаження, вона більш проста
в реалізації та легко масштабується, але при її використанні оператор не надає строгих
гарантій якості при передачі інформації. Найкраще застосовувати в магістральних мережах.

Аналіз та порівняння різних методів забезпечення якості обслуговування показали, що
серед існуючих технологій для застосовування у відомчих мережах зв’язку більш
раціонально використовувати технологію MPLS ТЕ. Вона не тільки створює основу для
надання транспортних послуг з гарантованими параметрами QoS, але й дозволяє забезпечити
раціональне та збалансоване завантаження всіх ресурсів мережі, а також характеризується
високою масштабованістю.

В цілому, проблема гарантованої якості обслуговування поки що не вирішена в повній
мірі, а тому є доцільним продовження досліджень та розробок в цьому напрямку.
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ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ АРТИЛЕРІЙСЬКИМИ
ПІДРОЗДІЛАМИ ЗА РАХУНОК ВПРОВАДЖЕННЯ БЕЗДРОТОВИХ МЕРЕЖ

ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ НА ПУНКТАХ УПРАВЛІННЯ ТАКТИЧНОЇ ЛАНКИ
Стаття присвячена питанню удосконалення існуючої системи управління артилерійськими підрозділами

окремої механізованої бригади за рахунок впровадження автоматизованої системи управління на базі
бездротових мереж передачі даних. Проведено оцінку очікуваної ефективності застосування підрозділів
бригадної артилерійської групи на прикладі контрбатарейної боротьби.

Статья посвящена вопросу усовершенствования существующей системы управления артиллерийскими
подразделениями отдельной механизированной бригады за счёт внедрения автоматизированной системы
управления на базе беспроводных сетей передачи данных. Проведена оценка ожидаемой эффективности
применения подразделений бригадной артиллерийской группы на примере контрбатарейной борьбы.

Article is devoted a question of improvement of an existing control system by artillery divisions of the separate
mechanised brigade for the account of introduction of the automated control system on the basis of wireless networks of
data transmission. The estimation of expected efficiency of application of divisions of brigade artillery group on an
example counterbatery struggle is spent.

Ключові слова: управління артилерійським підрозділом, бездротова мережа передачі даних.
Ефективне функціонування Збройних Сил України, у тому числі Сухопутних військ,

можливе тільки при наявності системи управління, яка б відповідала сучасним вимогам до
обміну інформацією між командирами та відповідними підрозділами. Аналіз можливостей
вітчизняних комплексів автоматизації вказує, що вони є застарілими в порівнянні із
закордонними аналогами та не задовольняють теперішнім вимогам до оперативності
управління військами.

Аналіз літератури. Іноземними державами, розвинутими у військовому відношенні,
приділяється багато уваги вдосконаленню систем управління військовими підрозділами, в
тому числі автоматизованих систем управління (АСУ). Так, наприклад, в сухопутних
військах армії США впроваджена і поступово вдосконалюється мережа „Тактичний
Інтернет”, яка є складовою єдиної мережі LendWarNet. В її межах вирішуються задачі
управління підрозділами від рівня бригади до батальйону (взводу) [1, 2]. В роботі [3] описані
задачі, пов’язані з управлінням військовими формувань різних країн учасниць НАТО та
перспективні напрямки їх подолання. В статтях [4, 5] описані перспективи вдосконалення
АСУ збройних сил Російської Федерації.

Робота щодо створення нових АСУ проводиться і в нашій державі. Наприклад, в [7]
описана перспективна архітектура тактичних мереж зв’язку ЗСУ. В роботі [8] розглядаються
основні задачі, які доцільно вирішувати за допомогою бездротової мережі передачі даних в
структурі окремої механізованої бригади (ОМБр)  та пропозиції щодо її побудови.  Але,
враховуючи значну кількість різнорідних підрозділів в структурі Сухопутних військ та задач,
що виконуються цими підрозділами, залишається актуальним питання щодо створення АСУ
різних ланок управління.

Постановка задачі. Нажаль в даний час недостатньо розглянуті питання щодо
автоматизації процесів управління підрозділами ракетних військ та артилерії (РВіА)
Сухопутних військ Збройних Сил України. Метою цієї статті є аналіз шляхів підвищення
ефективності застосування РВіА за рахунок впровадження бездротових мереж в процесі
управління, визначення посадових осіб в структурі бригадної артилерійської групи (БрАГ)
ОМБр,  в діяльності яких доцільно застосовувати автоматизовані робочі місця (АРМ),
визначення структури ієрархічних зв’язків перспективної мережі передачі даних (МПД)
ланки БрАГ, а також оцінка переваг, які надають такі мережі, на прикладі контрбатарейної
боротьби.

Основна частина
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Проаналізуємо сучасні способи управління підрозділами РВіА у вітчизняних
Сухопутних військах. Розглянемо послідовність проходження інформації при управлінні
ракетними та артилерійськими підрозділами від моменту виявлення непланової цілі засобами
артилерійської розвідки на відстані, наприклад, 10 кілометрів, і до моменту її ураження. Для
цього скористаємося часовими характеристиками згідно „Збірника нормативів з бойової
підготовки для спеціалістів і підрозділів артилерії” [6]. Розглянемо оптимальний варіант
витрати часу  – весь особовий склад тренований і виконує нормативи на оцінку „відмінно”,
час на передачу команд і прийняття рішень є мінімальним, бойові дії ведуться в світлу пору
доби, в умовах, наближених до нормальних (табличних).

Припустимо, що противник використав артилерійську батарею для нанесення удару
командному пункту або польовому вузлу зв’язку із закритої вогневої позиції. Артилерійська
розвідка потребує близько 40 секунд з моменту здійснення пострілу на виявлення цілі,
визначення її координат і 20 секунд на передачу голосом штатними засобами зв’язку. Тобто
необхідно близько однієї хвилини для отримання координат цілі на командно-спостережний
пункт (КСП) командиру БрАГ.

Командиру БрАГ у випадку високого рівня його підготовленості на з’ясування цілі,
визначення задачі стрільби (подавлення, знищення і т.п.) та засобів вогневого ураження
потрібно близько 15 секунд. Час передачі команди на ураження від командира БрАГ на
вогневі позиції штатними засобами зв’язку складає близько 30 секунд. Після отримання
координат на вогневих позиціях артилерійських батарей проводяться розрахунки.
Найменший час розрахунків згідно нормативу на оцінку „відмінно” на приладі управління
вогнем складає 17 секунд. Час підготовки пострілу оцінюється за часом наведення (норматив
зміни дальності та напрямку стрільби) і дорівнює 25 секундам. Часом складання заряду
можна знехтувати,  з огляду на те,  що він менший ніж час наведення,  і відповідні процеси
відбувається паралельно. Час польоту снаряду для зазначених вище умов приймаємо рівним
30 секундам. Для опису цих процесів введемо термін – час вогневого ураження ТВУ. Під ним
будемо розуміти часовий інтервал від моменту початку розвідки (докладніше про це для
конкретних ситуацій зазначимо далі) до моменту, коли снаряди БрАГ потрапляють у
позицію противника за визначеними координатами.

ТВУ=ТР+ТПКР+ТПР+ТПКК+ТРР+ТПП+ТПС=
=40+20+15+30+17+25+30=177 с,                                            (1)

де ТР – час визначення координат цілі штатними засобами артилерійської (або іншої)
розвідки;

ТПКР– час передачі координат штатними засобами зв’язку від підрозділів розвідки до
командира БрАГ;

ТПР– час, необхідний для прийняття рішення командиром БрАГ;
ТПКК– час передачі координат від командира БрАГ до пункту управління вогнем (ПУВ)

артилерійського дивізіону;
ТРР– час проведення розрахунків, необхідних для ураження цілі;
ТПП– час підготовки пострілу (складання заряду, наведення);
ТПС–  час польоту снаряду.
Отже, час вогневого ураження ТВУ дорівнює майже трьом хвилинам, при оптимальному

варіанті подій. Але існують фактори, за рахунок яких цей час може збільшуватись, а саме:
необхідність зміни установок для стрільби самохідної артилерійської установки (САУ)
(25 секунд на оцінку „відмінно” при виконанні нормативу зміни дальності та напрямку
стрільби), бойові дії вночі, середня або нижча за середню тренованість всього особового
складу, задіяного в процесі вогневого ураження, погані погодні умови. За експертними
оцінками зазначені причини можуть призвести до збільшення розрахованого вище часу
майже вдвічі. Також цей час зростає у випадку, коли ситуація потребує розосередження
засобів вогневого ураження (наприклад, САУ) і, відповідно, окремих розрахунків для
кожного з них.
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Далі порівняємо описаний вище час вогневого ураження із часом бойової роботи
сучасних артилерійських засобів іноземних армій. В якості прикладу оберемо 155 мм
самохідну установку „Цезар”, яка прийнята на озброєння у збройних силах Франції і активно
закуповується іншими країнами. Виконана на базі вантажного автомобіля з колісною
формулою „6х6”, ця маневрена самохідна установка дійсно відповідає таким вимогам
сучасних бойових дій, як швидкість реакції, мобільність, дальність ведення вогню,
живучість, прихованість, автоматизованість управління. Згідно із задекларованими тактико-
технічними даними завдяки системі GPS-навігації  вона не потребує часу на топогеодезічну
прив'язку вогневої позиції. Завдання на стрільбу надходить на бортовий комп’ютер з
командного пункту навіть під час пресування і, висвітлюючись на моніторі в кабіні, дає
можливість обрати основний напрямок ведення стрільби без будь-якої допомоги. Наведення
відбувається автоматично.  Час від зупинки після здійснення маршу до готовності виконати
команду „ВОГОНЬ” (час підготовки першого пострілу ТППП)  складає лише 58  секунд.  Час
ведення вогню ТВВЦ (боєкомплект з шести пострілів)  дорівнює 57  секундам.  Час на
приведення в похідне положення і залишення вогневої позиції ТЗВП –  65  секунд.  Загальний
час від зупинки на вогневій позиції до її залишення –  не більше 3  хвилин,  що суттєво
збільшує живучість самохідної установки при контрбатарейній боротьбі. Корегування вогню
здійснюється після кожного пострілу в автоматичному режимі і не впливає на часові
характеристики вогневого ураження, як і використання не однієї, а декількох самохідних
установок.

Для опису зазначених особливостей САУ „Цезар” введемо термін – час бойової роботи
САУ ТБР, під яким будемо розуміти часовий інтервал від моменту зупинки САУ до моменту
її від’їзду після використання боєкомплекту.

ТБР=ТППП+ТВВЦ+ТЗВП=58+57+65=180 с,                                      (2)

Більш наочно порівняння зазначених вище часових інтервалів надано на рис. 1.

Рис. 1. Порівняння часових інтервалів

З цього рисунку видно,  що час першого пострілу від БрАГ у відповідь при виявленні
вогневої позиції засобами артилерійської розвідки значно відстає відносно моменту, коли
САУ „Цезар” залишає цю позицію, тобто снаряди БрАГ потрапляють на пусте місце.

Інша ситуація складається, коли вогнева позиція противника виявлена за допомогою
безпілотних літальних апаратів (БПЛА) – дія БрАГ у відповідь починається з моменту
виявлення цілі (наприклад,  з моменту зупинки САУ та початку розгортання,  якщо вона
спостерігалась засобами розвідки БПЛА ще під час їх маршу) та визначення її характеру. Час
розвідки ТР  із використанням БПЛА за експертними оцінками дорівнює близько 40
секундам. Але і в цьому випадку перший снаряд у відповідь потрапляє на вогневу позицію
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противника тільки в момент, коли САУ „Цезар” після виконання завдання починає рух
(рис. 2), що не гарантує її ураження (враховуючи необхідність коригування стрільби).

Зрозуміло, що для ефективної дії вітчизняних артилерійських підрозділів при
контрбатарейній боротьбі необхідно скорочувати описані часові характеристики БрАГ.
Цьому може сприяти впровадження бездротової мережі передачі даних на пунктах
управління тактичної ланки, яка забезпечить зв’язок та управління. Її кінцеві термінали
значно зменшать час розрахунків необхідних для ведення вогню артилерії. Розглянемо
згадані часові інтервали більш докладно з позиції контрбатарейної боротьби артилерійських
підрозділів.

Рис. 2. Порівняння часових інтервалів

Удосконалення системи зв’язку шляхом впровадження бездротової мережі передачі
даних дозволяє робити розсилку даних (наприклад, координат цілі) від підрозділів
артилерійської розвідки одночасно всім командирам підрозділів (батарей, дивізіонів), на всі
пункти управління вогнем та вогневі позиції під оригінальними номерами. В такому випадку
командиру, який приймає рішення на ураження, артрозвідка доповідає лише номер цілі та її
характер. Прийнявши рішення, той віддає команду на її ураження шляхом відсилки
командного повідомлення підрозділу (підрозділам) наявними засобами зв’язку. Таким
чином, час передачі інформації командиру БрАГ ТПКР за експертними оцінками може бути
скорочений до 5 секунд. Приблизно стільки ж часу витрачатиметься на передачу команди
командира БрАГ на ураження цілі підрозділам (час ТПКК).

Кінцеві термінали перспективної бездротової мережі доцільно оснащувати сучасним
програмним забезпеченням, яке буде відповідати за здійснення розрахунків, необхідних для
вогневого ураження цілі з урахуванням метеорологічних даних та похибок після здійснення
першого пострілу для коригування стрільби в напівавтоматичному режимі. В такому випадку
час здійснення розрахунків не перевищуватиме 1–2 секунди, а інформація буде надходити до
споживача у вигляді даних щодо наведення (установки прицілу, напрямку стрільби,
необхідного заряду).

Час від моменту, коли засоби розвідки визначили координати цілі (САУ „Цезар”), до
моменту, коли перший снаряд БрАГ потрапив у визначену позицію, назвемо часом вогню
відповіді ТВВ. Для описаних вище умов він дорівнює:

ТВВ=ТПКР+ТПР+ТПКК+ТРР+ТПП+ТПС=5+15+5+2+25+30=82 с.         (3)
Для двох випадків використання видів розвідки (артилерійська та БПЛА) час вогневого

ураження ТВУ є приблизно однаковим (або співрозмірним) – 122 с згідно формули (4), але
розташовані ці інтервали по різному (відносно моменту зупинки САУ „Цезар”).

ТВУ=ТР+ТВВ=40+82=122 с.                                          (4)
На рис.  3  надано оцінку відповідних часових інтервалів роботи САУ „Цезар”  та БрАГ

для випадку, коли координати противника визначаються засобами артилерійської розвідки.
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Порівнюючи ці результати з даними рис. 1, можна помітити, що застосування бездротової
мережі суттєво скорочує час нанесення вогню відповіді. Але для цього випадку перший
снаряд БрАГ попадає у визначену позицію приблизно в час, коли САУ „Цезар” покидає її.

Рис. 3. Порівняння часових інтервалів

Інша ситуація складається при використанні розвідки БПЛА (рис. 4). Якщо виявлення
САУ „Цезар” здійснено ще на етапі його маршу, то визначення координат САУ може бути
проведено на протязі приблизно 40 секунд з моменту її зупинки, і як наслідок, перший
снаряд відповіді БрАГ потрапляє у позицію САУ „Цезар” приблизно за 1 хвилину до її
від’їзду. Отже, цей час залишається для корегування вогню (ТКВ на рис. 4) та здійснення (за
потреби) додаткових пострілів.

Рис. 4. Порівняння часових інтервалів

Таким чином, з приведеного вище можна зробити висновок, що за допомогою
бездротової мережі передачі даних суттєво покращуються часові характеристики підготовки
та нанесення удару при контрбатарейній боротьбі (рис. 3,4).

Необхідно зазначити, що подальше зменшення часу реагування БрАГ на непланову ціль
може бути досягнуто за рахунок вдосконалення сучасних артилерійських систем, а саме
впровадження системи автоматичного наведення, коригування стрільби та топоприв’язки.

Враховуючи існуючу систему управління бригадною артилерійською групою,
пропонується ієрархічна структура перспективної мережі передачі даних цієї
ланки (рис. 5).
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* – спрощене автоматизоване робоче місце

** – повнофункціональне автоматизоване робоче місце

Рис. 5. Ієрархічна структура мережі передачі даних ланки самохідного
артилерійського (реактивного) дивізіону БрАГ

На рис. 5 введено наступні скорочення:
КБрАГ – командир БрАГ;
кда – командир самохідного артилерійського дивізіону;
кдр – командир реактивного артилерійського дивізіону;
кба – командир самохідної артилерійської батареї;
кбр – командир реактивної артилерійської батареї;
нша – начальник штабу самохідного артилерійського дивізіону;
ншр – начальник штабу реактивного артилерійського дивізіону;
соба – старший офіцер самохідної артилерійської батареї;
собр – старший офіцер реактивної артилерійської батареї;
ксау – командир самохідної артилерійської установки;
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кбм – командир бойової машини реактивної артилерії;
ВП – вогнева позиція.
На схемі рис. 5 двома зірочками позначені ті посадові особи, яким доцільно мати

повнофункціональне автоматизоване робоче місце (військовий термінал або військовий
ноутбук),  яке підключене до бездротової МПД і може вирішувати розрахункові задачі та
забезпечувати передачу даних мережею. А однією зірочкою – посадові особи, яким
достатньо спрощеного терміналу (приймач текстових повідомлень та команд, аналогічний за
функціональністю пейджера). До них відносяться артилерійські батареї (окремі вогневі
засоби), яким необхідна інформація для наведення вогневого засобу на ціль, та команда
„ВОГОНЬ”.

Далі розглянемо питання вимог до пропускної спроможності МПД ланки БрАГ. Для її
визначення необхідно оцінити очікуваний обсяг інформації, який необхідно передавати
засобами МПД і час на його передачу. Зазначені величини визначались методом
безпосередніх експертних оцінок, який детальніше описаний в [10, 11]. Експертиза
проводилась шляхом анкетування офіцерів (всього 18 експертів), які проходять (проходили)
службу на посадах рівня командира бригади (дивізії)  або його заступника не менше одного
року.

Експертизі підлягало більше 20 документів (повідомлень, доповідей, тощо), які існують
в сучасній системі управління. Отримані результати показали, що для ланки БрАГ
основними за об’ємом та терміновістю (які і визначають вимоги до пропускної
спроможності) є бойовий наказ командира бригади (в частині, що стосується дивізіонів
БрАГ), цілевказівки по неплановим цілям (які потребують негайного вогневого ураження і,
як наслідок, максимально швидкої передачі), а також інформація про поточну обстановку,
яка має бути відображена у вигляді відповідних значків на електронних картах командирів
різних ланок.

Оцінка обсягу інформації документів полягала в наступному.
Експертам були задані питання: "Зазначте, в яких межах лежить типовий обсяг

документів згідно приведеного в анкеті списку. Обсяг необхідно зазначати в кількості
аркушів А4 (діапазон від ___ до ___ аркушів)".

Обсяг документу розглядаємо як дискретну випадкову величину X (точність обсягу
краще ніж в один аркуш для цієї задачі не потребується). Ствердження експерта, що типовий
обсяг документу знаходиться в межах a-b,  будемо трактувати,  як декілька реалізацій
випадкової величини Х (від a до b), які спостерігались експертом. Наприклад, якщо експерт
№1 стверджує, що ця величина лежить в межах 8-11 аркушів, то цю інформацію будемо
трактувати як 4 реалізації випадкової величини Х (а саме х1=8; х2=9; х3=10; х4=11), які
спостерігались відповідним експертом. Проведення експертизи надає нам статистику, на базі
якої можливо побудувати закон розподілу Х (статистичний ряд або гістограму [9]), оцінити
найбільш ймовірний та максимально очікуваний обсяг документу. Для цього розрахуємо
частоту попадання *

ip  величини Х у відповідний i-й інтервал (значення Х виражене в
аркушах). Для визначення найбільш ймовірного розміру документу необхідно обчислити
моду Md отриманої гістограми, яка за визначенням показує найбільш ймовірне значення
випадкової величини, а також розрахуємо статистичну функцію розподілу випадкової
величини ( )kxF * ,  яка показує оцінку ймовірності ( )kxXP < ,  тобто що обсяг документу не
перевищить значення xk. [9].

Результати обчислень для обсягу зазначеного вище бойового наказу надані на рис. 6. З
графіків бачимо, що найбільш ймовірне значення випадкової величини рівне 8=dM ,  а
найбільший обсяг документу 12=dmV  аркушів.

Знаючи обсяг документу в аркушах А4 (текстовий редактор Word), неважко оцінити
об’єм інформації в кБ, з врахуванням, що при передачі документу необхідно передати тільки
дані (без форматування тексту та стилів, які накладаються редактором Word).  Тому при
розмірах шрифтів 12–14 пт і одинарному інтервалі текст на аркуші А4, при переводі в
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формат „*.txt” (текстовий редактор „Блокнот”), має об’єм приблизно 2,5–3,7 кБ. Для
подальших розрахунків будемо використовувати значення 4 кБ на аркуш (з невеликим
запасом, враховуючи необхідність передавання службової інформації згідно стандартних
мережевих протоколів). Тоді маємо 32=dM  кБ, 48=dmV  кБ.

а) гістограма б) статистична функція розподілу

Рис.6. Гістограма та статистична функція розподілу величин для очікуваного обсягу документу.

Далі визначимо час, необхідний для передачі типових документів в МПД. Всі
документи (повідомлення, доповіді, тощо), які існують в сучасній системі управління, були
розділені на 3 категорії терміновості передачі. І категорія – ті документи, які потребують
негайного реагування (розвідувальні дані, відомості про високоточну зброю противника,
інформація про різку зміну обстановки,  тощо).  ІІ категорія –  термінові за значенням
документи системи управління підрозділами. ІІІ категорія – документи, які в існуючий
системі управління доводяться при особистому спілкуванні відповідних посадових осіб, або
фельд'єгерською поштою (найнижча категорія за терміновістю).

Експертам було запропоновано надати оцінку максимально допустимого часу, за який
необхідно передавати документи описаних трьох категорій терміновості, враховуючи, що
при суттєвому скороченні цього часу вимоги до МПД стають вкрай жорсткими, а її апаратна
реалізація потребуватиме неприпустимо великих економічних затрат. Крім того, експертам
було запропоновано віднести кожен вид документу (повідомлення) до однієї з трьох
категорій терміновості. Як результат експертизи, в якості категорії документа обиралось те
значення, для якого спостерігалось максимальна кількість оцінок експертів.

Для обчислення часу, необхідного для передачі документів, визначалась мода
отриманої гістограми Md. Її математична сутність показує наступний результат. Переважна
кількість опитаних експертів вважають, що саме цей час є найбільш доцільним в аспекті
„терміновість передачі – складність (вартість) реалізації”. Цей результат і був використаний
для подальших досліджень.  Розрахунки для документів ІІ і ІІІ категорії терміновості
проводились аналогічно, але, враховуючи більший розкид оцінок експертів, частота *

ip
розраховувалась за інтервалами 5 с і 30 с відповідно (рис. 7). Результати показали, що для
документів І категорії терміновості зазначений час складає 5 с, для ІІ – 30 с, для ІІІ – 4-5 хв.
Необхідно зауважити, що більшість документів ІІІ категорії терміновості є текстовими із
відносно невеликим обсягом. Враховуючи можливості сучасних систем передачі даних
тактичної ланки, цей час може бути зменшений до 1 хв. І навіть у цьому випадку потрібна
пропускна здатність для їх передачі не перевищує 3 кбіт/с.

При відомому об’ємі документу Vd та часі на його передачу Tpd можливо визначити
вимоги до пропускної спроможності Fps для відповідної ланки МПД, де він передається.

pd

d

st
ps T

V
k

F 1
=                                                                      (5)



Збірник наукових праць  ВІТІ НТУУ „КПІ” № 1 – 2009
════════════════════════════════════════════════════════

60

а) І категорія б) ІІ категорія в) ІІІ категорія

Рис.7. Гістограма для часу передачі документів І-ІІІ категорії

У виразі (7) враховане середнє значення коефіцієнту стиснення інформації для різних
методів. Для розрахунків будемо використовувати 5,2=stk .

Отже, підрахунки для типового обсягу бойового наказу командира бригади (в частині
що стосується БрАГ) за описаною методикою дають наступне:

– найбільш ймовірний обсяг – 32 кБ;
– максимально можливий – 48 кБ.
За таких умов необхідна пропускна здатність для передачі бойового наказу Fps має

значення до 2,6 кбіт/с.
За аналогією були розраховані вимоги до пропускної спроможності, необхідної для

передачі даних, які доцільно відображати у вигляді значків та позначень на електронних
картах командирів різних ланок управління БрАГ. При цьому методами експертних оцінок
визначалась середня кількість значків на карті, кількість кБ на один значок (враховуючи
можливу додаткову інформацію яка може супроводжувати його) та загальний очікуваний
обсяг інформації електронної карти. Повний обсяг інформації електронної карти командира
рівня командир дивізіону – до 83 кБ (без стискання інформації) при ІІ категорії терміновості.
Необхідна пропускна спроможність МПД – до 2,8 кбіт/с.

Проводились також оцінки необхідної пропускної спроможності для передачі
цілевказівок по неплановим цілям. Не зважаючи на І категорію терміновості, при обсязі 20-
40 слів на одну передачу зазначені вимоги складають менше 1 кбіт/с, що не викликає
труднощів для технічної реалізації навіть найпростішими апаратними засобами.

Перелічимо основні завдання, які доцільно вирішувати за допомогою бездротової МПД
в БрАГ ОМБр:

– автоматичний збір та обробка інформації, необхідної для нанесення вогневого удару
(данні артилерійської та метеорологічної розвідки);

– передача бойових наказів (розпоряджень);
– організація взаємодії між підрозділами БрАГ та іншими підрозділами ОМБр;
– автоматизація розрахунків щодо наведення і визначення заряду із врахуванням

метеорологічних даних та коригування стрільби після першого пострілу;
– автоматизація процесу забезпечення за всіма видами (боєприпаси, пальне, тощо).
Проведений аналіз дозволяє сформулювати основні вимоги до бездротової МПД в

ланці БрАГ:
– структурна схема МПД повинна забезпечувати функціональні зв’язки БрАГ зазначені

на рис. 5;
– для типових задач, пов’язаних з передачею даних в ланці управління БрАГ, достатньо

пропускної спроможності МПД порядку одиниць кбіт/с в ланці управління БрАГ (що
можливо реалізувати існуючими засобами зв’язку, які розробляються фірмою Телекарт);

– враховуючи ділянку розгортання ОМБр, бездротова МПД для ланки „БрАГ–
 КП ОМБр” має забезпечувати зазначену пропускну спроможність на відстанях до 30 км.



Збірник наукових праць  ВІТІ НТУУ „КПІ” № 1 – 2009
════════════════════════════════════════════════════════

61

Висновки
Таким чином,  впровадження бездротової МПД в структуру управління ОМБр –  це

перспективний напрямок вдосконалення системи управління ОМБр, що дозволить суттєво
зменшити час на передачу розвідінформації, бойових наказів та розпоряджень, підвищити
швидкість реагування бригади. Крім того, використання бездротової мережі передачі даних в
якості мережі бойового управління БрАГ надасть такі переваги:

– скорочення часу передачі даних про ціль від підрозділів артилерійської розвідки або
штабу ОМБр;

– скорочення часу передачі команди від командира БрАГ на вогневі позиції;
– передача команд та координат цілі без спотворень, можливих у засобах голосового

зв’язку;
– скорочення часу та підвищення точності розрахунків за рахунок їхньої автоматизації;
– можливість миттєвих автоматичних розрахунків для кожної САУ у разі їхнього

розосередженого розташування на місцевості.
В ході подальших досліджень буде розглянуто питання організації мережі на рівні

армійського корпусу та вище,  а також взаємодії між підрозділами різних родів військ з
перспективою інтеграції до системи автоматичного наведення та коригування стрільби.
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УДК 621.391.8       к.т.н. Кувшинов О.В. (ВІТІ НТУУ „КПІ”)
Липський О.А. (ВІТІ НТУУ „КПІ”)

МЕТОДИКА ОПТИМАЛЬНОГО ВИБОРУ ДОВЖИНИ КАДРА І ВИДУ МОДУЛЯЦІЇ
В СИСТЕМІ РАДІОРЕЛЕЙНОГО ЗВ’ЯЗКУ ПРИ ДІЇ НАВМИСНИХ ЗАВАД

Викладено методику оптимального вибору параметрів системи радіорелейного зв’язку. Запропонована
методика дозволяє підвищити пропускну спроможність маршрутизатора, який з’єднує радіорелейний канал
передачі з мережею обробки і передачі даних.

В статье изложена методика оптимального выбора параметров системы радиорелейной связи.
Предложенная методика позволяет повысить пропускную способность маршрутизатора, который соединяет
радиорелейный канал передачи с сетью обработки и передачи данных.

In the article the method of optimum choice of parameters is expounded in microwave relay communication
networks. The offered method allows to promote the carrying capacity of router which connects the microwave relay
channel of transmission with the network of treatment and communication of data.

Ключові слова:радіорелейний зв'язок, методика вибору кадру та модуляцій, навмисні завади.
Сучасні тенденції із створення систем обробки і передачі інформації йдуть шляхом

об’єднання інформаційно-телекомунікаційних послуг в єдине інформаційне поле на основі IP
(Internet protocol) мереж. В системах радіорелейного зв’язку (СРРЗ) інтеграція з IP мережами
забезпечується застосуванням технологія TDM over IP. Основу технології TDM over IP
представляє процес перетворення синхронного потоку E1/ИКМ-30 в асинхронний IP потік.
Це здійснюється за допомогою маршрутизатора, який інкапсулює потік E1/ИКМ-30 в кадри
Ethernet ІЕЕЕ-802.3.

Методи формування і обробки сигналів в СРРЗ є об’єктом інтенсивних теоретичних
досліджень протягом останніх років. Однак практично всі існуючі результати [1–2]
отримані без врахування впливу навмисних завад і кадрового режиму передачі.

Отже задача оптимального вибору довжини кадру і виду модуляції в умовах зміни
відношення сигнал-шум, що спричинено дією навмисних завад є актуальною.

Метою статті є розробка методики оптимального вибору довжини кадра і модуляції, що
підвищує ефективність функціонування СРРЗ при обмеженнях на відношення сигнал-шум
викликаних дією навмисних завад.

Постановка задачі. Задано множину сигналів { } Mii tsS == )( , де M  змінюється в
залежності від модуляції: BPSK, QPSK, PSK-8, 16, 32, 64, QAM-16, 64; маршрутизатор, що
перетворює синхронний потік сигналів )(tsi  в кадри довжиною L ; система постановки
навмисних завад, яка вводить обмеження на ефективність використання сигналів )(tsi  із
множини S .

Необхідно: для системи радіорелейного зв’язку забезпечити максимальне значення
пропускної спроможності при дії навмисних завад, за рахунок оптимального управління
параметрами модулятора і маршрутизатора.

Методика складається із трьох етапів. На першому етапі здійснюється визначення
відношення сигнал-шум, на підставі оцінки тестової послідовності, що знаходиться в
преамбулі кадра. На другому і третьому етапі визначається оптимальне значення довжини
кадра і виду модуляції.

Оцінка тестової послідовності. Для оперативної оцінки якості радіорелейної лінії при
радіоелектронному подавлені здійснюється контроль показників якості передачі
інформації [9]. Це забезпечується вводом тестової послідовності на вхід радіорелейної
станції, а по результатам прийому оцінюється працездатність системи.

Визначення оптимального значення довжини кадра і виду модуляції.
Одним з важливих показників ефективності системи передачі інформації є пропускна

спроможність. В системі радіорелейного зв’язку, що здійснює передачу кадрів в
дуплексному режимі відповідно із стандартом ІЕЕЕ-802.3 Ethernet 10 Base-T full-duplex
пропускна спроможність в заданій смузі частот [3],
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К2 )(log PVM
L

HLC S
-

= , (1)

де L  – довжина кадра ІЕЕЕ-802.3 Ethernet в бітах;
H  – заголовок кадра ІЕЕЕ-802.3 Ethernet в бітах;

SV - швидкість передачі символів в СРРЗ;

M  – кількість символів багатопозиційної маніпуляції;

КP - ймовірність успішної передачі кадра в радіорелейному каналі зв’язку при впливі
навмисних завад.

Необхідно зазначити, що збільшення пропускної спроможності СРРЗ за рахунок
збільшення довжини кадра L  можливо лише у тому випадку, коли ймовірність успішної
передачі кадра прямує до одиниці. У всіх інших випадках збільшення довжини кадра при

0К >-P  приводе до зниження пропускної спроможності системи,  так як мережа буде
змушена повторно передавати великі порції інформації.

Визначення довжини кадра L  здійснюється на транспортному рівні стека протоколів
OSI і на прикладному рівні, якщо розробник заклав ці можливості [4].

Зростання пропускної спроможності на фізичному рівні СРРЗ обмежено канальною
швидкістю символів SV , видом модуляції і ймовірністю правильного прийому кадра:

M
L

SРP 21 log
К )( -= , (2)

де SР  – ймовірність помилкового прийому символу.
Аналіз формул (1)–(2) показує, що при 1>-КP  і ( ) 1>-- LHL )(  значення пропускної

спроможності обмежено частотною ефективністю [5],

S

I

F
V

=g , (3)

де IV  – швидкість інформації в каналі;

SF  – смуга частот спектра сигналу.
В роботі [6] розглянуто вплив характеристик потенційно небезпечних навмисних завад:

шумової загороджувальної завади, шумової завади в частині смуги, багатотональної завади;
ретрансльованої завади (завади у відповідь). Дія навмисних завад привод до зниження
енергетичної ефективності СРРЗ, що не дає змогу використовувати більш ефективні види
маніпуляції.

Із врахуванням впливу навмисних завад енергетична ефективність СРРЗ,
( )

S

I

Р
GGV НЗ0

1
+

=b , (4)

де 0G - спектральна щільність потужності завади (шуму);

НЗG - спектральна щільність потужності навмисної завади;

SР - потужність сигналу.
Таким чином, сформулюємо оптимізаційну задачу оптимального управління

параметрами СРРЗ.
При впливі навмисних завад на систему радіорелейного зв’язку необхідно забезпечити

максимальне значення пропускної спроможності системи за рахунок оптимального вибору
виду маніпуляції, довжини кадра, при обмеженнях на частотну і енергетичну
ефективність системи.
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( ) dTLМhuLМhСQ
T

ò=
К

0
НЗНЗ ),,(,,,max , (5)

грb£b  , грg£g , (6)

де Q  – основний показник якості системи радіорелейного зв’язку, який називають критерієм
оптимальності;

НЗ0
НЗ GG

Eh S

+
=  – відношення енергії сигналу SE  до спектральної щільності шуму 0G  і

навмисної завади НЗG ;
),,( НЗ LМhu  – функція управління параметрами модулятора і маршрутизатора;

КТ  – тривалість передачі кадра.
Вирішення задачі (5)–(6) можливо за допомогою класичного метода знаходження

екстремуму і динамічного програмування Белмана [7-8].
Зафіксуємо у виразі (1)–(2) значення SР , SV , M  і за допомогою класичного методу

диференціювання знайдемо,

)1ln(4)1(ln)1ln(
log2
22

2
max

SSS PHPHPH
MHL

---+-
= . (7)

Далі на проміжку іhНЗD , де і  змінюється від 1 до N , знайдемо значення

S

іі

F
LМhС ),,(

max maxНЗDD
, при різних видах маніпуляції.

На рис. 1 приведена залежність SFС  від НЗh , при maxL .  Із рис.  1  видно,  що PSK-16,
PSK-32 і PSK-64 мають низьку ефективність в порівнянні з іншими видами маніпуляції при
однакових значеннях НЗh .

Рис. 1
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Із добутку
S

іі

F
LМhС ),,(

max maxНЗDD
 отримуємо оптимальний критерій якості системи,

å
=

DD
=

N

i S

іі

F
LМhС

Q
1

maxНЗ ),,(
max . (8)

На основі апроксимації функціональної залежності (8) знаходимо ),,( maxНЗ LМhuМ  –
функція управління параметрами модулятора радіорелейної станції (РРС), яка змінюється за
дискретним законом.

Таким чином, на основі оптимізації функціоналу,

( )dT
F

LМhuLМhСQ
T

S

Mò=
К

0

maxНЗmaxНЗ ),,(,,, , (9)

отримано екстремальне значення, яке дозволяє досягти максимальне значення пропускної
спроможності при обмеженнях на частотну і спектральну ефективність системи в залежності
від дії навмисних завад.

У запропонованій методиці,  на відміну від розроблених раніше,  адаптація до стану
завадової обстановки здійснюється за рахунок зміни виду модуляції і довжини кадра, що
дозволяє підвищити пропускну спроможність системи радіорелейного зв’язку в умовах
впливу навмисних завад при забезпеченні заданого рівня показників завадозахищеності

грb  і грg .
Оцінка ефективності розробленої методики показала, що схема оптимального

управління параметрами модулятора РРС і маршрутизатора забезпечує в середньому виграш
до 15 % в порівнянні із системами без адаптації.
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УДК 621.391.8      Липський О.А. (ВІТІ НТУУ „КПІ”)

ОПИС ПРОЦЕСУ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ В УМОВАХ
ДІЇ РАДІОЕЛЕКТРОННИХ ЗАВАД НА РАДІОРЕЛЕЙНИЙ КАНАЛ ПЕРЕДАЧІ

У статті розглянутий процес функціонування системи передачі даних в умовах дії радіоелектронних
завад на радіорелейний канал передачі. Отримано формула для розрахунку завадозахищеності. Результати
роботи можуть бути застосовані при розробці радіорелейного обладнання.

В статье рассмотрен процесс функционирования системы передачи данных в условиях действия
радиоэлектронных помех на радиорелейный канал передачи. Получено формула для расчета
помехоустойчивости. Результаты работы могут быть применены при разработке радиорелейного
оборудования.

In the article the process of functioning of the system of communication of data is considered in the conditions of
operating of hindrances of radios electronic on the radio relay channel of transmission. It is got formula for the
estimation of noise-immunity. Job performances can be applied at development of microwave relay equipment.

Ключові слова:функціонування радіорелейної  системи передачі, радіоелектронні завади.
У роботах, що розглядають завадозахищеність [1] систем спеціального зв’язку і

автоматизації [2] в умовах дії радіоелектронних завад (РЕЗ) [3], багато уваги приділяється
питанням скритності, стійкості, живучості і надійності. Ці важливі категорії не повинні
розглядатися у відриві від сучасних технічних можливостей радіоелектронної
апаратури, методів радіорозвідки і можливостей застосування навмисних завад. Нарешті, всі
вищезазначені питання повинні бути розглянуті на прикладі конкретної структурної
схеми функціонування систем спеціального зв’язку і автоматизації в умовах впливу РЕЗ .
Приведемо один із можливих варіантів впливу станції РЕЗ на систему спеціального
зв’язку і автоматизації на прикладі радіорелейного каналу передачі даних.

На рис. 1 показана структурна схема радіорелейного каналу передачі, що функціонує в
умовах дії РЕЗ. Структурна схема радіорелейного каналу передачі складається із
передавальної і приймальної сторін радіорелейного тракту, антени передачі 1A  і прийому

2A , маршрутизатора розміщеного на передавальній і приймальній стороні. Станція РЕЗ
містить канал перехоплення, антена прийму 1пA  і передачі 2пA , приймач, блок
пеленгування, електронно-обчислювальну машину (ЕОМ) керування, передавач [4].

Розглянемо процес передачі даних на прикладі моделі взаємодії відкритих систем OSI
(Open System Interconnection). Зі сторони передачі прикладне програмне забезпечення
формує потік даних, який поступає на протокол управління передачею Transmission Control
Protocol  (TCP).  Протокол TCP базується на можливостях,  що надає мережевий протокол IP
(Internet Protocol). Основним завданням протоколу TCP є забезпечення надійної передачі
даних [5]. Основними функціями протоколу є: реалізація взаємодії в режимі із встановленням
з’єднання; забезпечення дуплексного зв’язку; передача даних у потоковому режимі;
встановлення  преорітету при передачі даних; розподілення програмних модулів по логічних
портах протоколу; забезпечення механізму управління навантаженням і цілісності
передачі даних.

Мережевий протокол IP  відповідає рекомендації [5]  і забезпечує:  обмін інформації
пакетами, що називають сегментами (максимальний розмір сегмента 65535 байт); взаємодію
без встановлення логічного з’єднання; адресацію в мережі (використовується адрес
довжиною 4 байта); фрагментацію ІР пакетів у разі необхідності.

На фізичному рівні еталонної моделі OSI, ІР пакети надходять до стека протоколу
HDLC (High Level Date Link Control – протокол високорівневого управління передачею
даних) [6]. Стек цього протоколу забезпечує формування контрольної послідовності кадра
(FCS – Frame Check Sequence), яке створюється на основі циклічного коду (CRC – Cyclical
Redundancy Check). Стек протоколів HDLC включає: LAPB (Link Access Procedure for
Balanced), LAPD (Link Access Procedure D-channel) застосовується в цифрових мережах
ISDN, протокол LLC (Link Access Procedure) реалізований у мережах 10/100 BASE T із
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багатостанційним доступом, а також інші протоколи [6].
Конвертор маршрутизатора перетворює кадри IEEE 802.3 Ethernet 10/100 Base із

довжиною L  біт в цифровий потік Е1 [7], який поступає на радіорелейну станцію.
Потік даних Е1 складається із символів Ttitai ££= 02,1)( , які входять до

кінцевого алфавіту { } 2, ³= kaA k
i . Дані поступають на кодер, що може працювати в

режимі із використанням коректувального коду. Це дозволяє знизити вимоги до відношення
сигнал-завада радіорелейного каналу передачі на 3  –  6  дБ [9].  При цьому необхідно
збільшити простір сигналів Mii tsS == )}({  в два рази за рахунок використання перевірочних
символів.  Розширений,  таким чином,  потік даних поступає в модулятор де блоку із b  біт
ставиться у відповідність сигнал )(tsi . Кількість біт b  на один символ )(tsi  визначається:

Mb 2log= , де M  –кількість сигналів із сигнального простору. Далі вважатиме, що в даній
роботі коректувальні коди не використовується.

)(tx

)(1 tx

)(ˆ tai

)(ˆ ts i

В загальному випадку сигнали )(tsi , 2,,1 ³= MMi , ],0[ STtÎ , можна представити у
вигляді функціональної залежності [10] :

),,,,,()( tjw= Si TAtFts , (1)
де A  – амплітуда сигналу, w  – частота сигналу, j  – фаза сигналу, ST  – період сигналу, t  –
затримка сигналу. Зміна функціоналу F  відбувається за законом повідомлення )(tai , та
випадкового процесу )(tx .

Для характеристики частотно-часових властивостей сигналів застосовують базу
сигналу SSTFB = , де SF  – ширини спектра сигналу )(tsi , а ST  його тривалість.

Систему із M сигналів характеризують за допомогою кореляційної функції і
спектральної щільності сигналів. Кореляційна функція описується [11]:
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dttsts
T

R
ST

ji
S

ij ò t-=t
0

)()(1)( , (2)

де Mi ,1=  і Mj ,1=  – номери сигналів із простору S . У випадку коли ji =  функціонал iiR
називають автокореляційною функцією сигналів )(tsi ,  а при )( ji ¹ jiR –
взаімокореляційною функцією сигналів )(tsi  та )(ts j .

Спектральна щільність потужності сигналу визначається, як пряме перетворення Фур’є
від автокореляційної функції )(tiiR :

tj
ii eRfS p-

¥

¥-
ò t

p
= 2)(

2
1)( . (3)

Однією із важливих характеристик сигналу є енергетична відстань між сигналами:

( )( )ò --=
T

jijiji dttstststsD
0

*)()()()( , (4)

де * – знак комплексного спряження.
Відстань між сигналами, що отримаємо на стороні прийому, пов’язано із ймовірністю

помилки на біт SР , наприклад, для гаусівського каналу із двійковою модуляцію:

ú
ú
û

ù

ê
ê
ë

é

÷
÷

ø

ö
ç
ç

è

æ
-=

0

2,1

2
1

2
1

G
D

QРS , (5)

де dttxQ
x
ò
¥

÷÷
ø

ö
çç
è

æ
p

=
2

exp
2
1)(

2

– функція Лапласа, 0G  – спектральна щільність білого шуму.

Чим більше відстань між сигналами, тим менше ймовірність помилки.
Нехай за час T  в радіорелейному каналі передачі буде передано N  сигналів )(tsi ,

],)1[( ss nTTnt -Î , Nn ,1= , Mi ,1= .
NTT s= , (6)

причому на кожному n -му інтервалі передається тільки один із сигналів. Введемо
припущення, що радіорелейний канал передачі в умовах прямої видимості характеризується
відсутністю селективних завмирань, тому в каналі прийому і перехоплення будуть завади із
гаусівським законом розподілення [12]. На приймальній стороні (рис. 1) при відсутності
навмисних завад з боку станції РЕЗ реалізація випадкового процесу )(txi  в приймачі РРС:

)()()( ttstx ii x+= , ],)1[( ss nTTnt -Î , Nn ,1= , Mi ,1= . (7)
На приймальній стороні (рис. 1) на вхід приймача подається реалізація процесу )(txi  із

виходу якого оцінка )(tsi  подається на демодулятор. Він оцінює )(tsi  і видає послідовність

кодових символів. Декодер відновлює інформаційну послідовність символів { }k
iii aAa 1=Î .

Конвертор перетворює потік біт у кадри із довжиною L  біт за стандартом IEEE  802.3
Ethernet 10/100 Base.

Для того,  щоб кадр поступив на інші рівні OSI,  стек протоколів HDLC  перевіряє
значення контрольної суми кадру сформоване на стороні передачі зі значенням
розрахованим на приймальній стороні, якщо значення співпадають то кадр поступає на
інший рівень OSI. У разі коли значення поля не співпадає то кадр відкидається.

За повторну передачу кадра відповідає стек протоколів ТСР, який реалізує механізм із
селективним перезапитом [13]. Тому для прийому кадра довжиною L  біт необхідно вірно
прийняти всю послідовність із bL  сигналів, що потребує забезпечення заданого рівеня
ймовірності помилки в радіорелейному каналі.
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Розглянемо процес пошуку і виявлення сигналів )(tsi . Станція РЕЗ зазвичай
географічно віддалена від передавача РРС, і тому сигнали )(tsi  піддаються значно більшому
ослабленню від 1A  до П1A . В каналі перехвату РЕЗ на сигнал )(tsi  діє адитивна завада )(ξ1 t , і
тому реалізація )(ty  має вид :

)()()( 1 ttsty ii x+= , ],)1[( ss nTTnt -Î , Nn ,1= , { }Mi ,1= (8)
У загальному випадку приймач станції РЕЗ може функціонувати за алгоритмами

сумісного виявлення і оцінювання сигналів, або за алгоритмами послідовного аналізу [14].
Дані з виходу приймача РЕЗ подаються на блок пеленгування, де ЕОМ керування на основі
отриманої інформації синтезує оптимальну заваду )(η t  в напрямі РРС [4].

Структура навмисних завад РЕЗ може бути самою різною. Приклади типових завад РЕЗ
і методи їх генерації приведені в [15]. Ефективним методом постановки навмисних завад є
генерація завад у вигляді гармонійного коливання, що модулюється за амплітудою і фазою
випадковим гаусівським процесом, зі спектральною щільністю )(η fG  [4].  Тоді завада )(η t
може бути записана :

],0[)),(ψωcos()()(η SS TttttVt Î+= , (9)
де Sω  – несуча частота передачі сигналу )(tsi , SS Fπ2ω = , )(tV  – амплітуда навмисної
завади, )(ψ t  – фаза навмисної завади.

РЕЗ )(η t  при дії на РРС додається до випадкового процесу )(txi . Оскільки частота
передачі SF  сигналів )(tsi  невідома, навмисна завада в точці прийому 2A  з’явиться із
затримкою 0τВ > , відносно початку передачі сигналів )(tsi  (рис. 2,г). Приймач станції РЕЗ
здійснює пошук і виявлення факту передачі в смузі робочих частот РРС. Після виявлення
сигналів )(tsi  станція РЕЗ починає здійснює випромінювання навмисних завад )(η t . Введемо
індикаторну функцію )τ|(γ Вt , яка визначається:

при В0 t££ t ,

î
í
ì

=tg
,1
,0

)|( Вt
при ¥<<t tВ .

(10)

За початок передачі сигналів )(tsi  в радіорелейному каналі передачі встановимо час
00 ³t , тоді реалізація сигналів )(txi  на вході приймача РРС можна записати:

)(η)τ|(γ)(ξ)()( В ttttstx ii ++= , (11)

],)1([ 00 ss nTtTntt +-+Î , Nn ,1= , Mi ,1= ,
де ],0[τВ TÎ  – представляє собою час необхідний станції РЕЗ для постановки навмисних
завад, де SNTT =  [3].  Станція РЕЗ проводить пошук і виявлення факту передачі сигналів по
реалізаціях )(tyi  у дискретні проміжки часу 0А >T , то АВτ kT= , Nk ,,1 K= . Час аналізу АT
на кожному кроці пошуку і аналізу сигналів )(tsi  має бути величина 0А >T . Для зручності
аналізу припустимо, що sTT =А , тоді за T  – час передачі даних, станція РЕЗ зможе зробити
k  кроків з виявлення сигналів )(tsi :

АT
Tk = . (12)

Для кількісного аналізу параметрів системи РЕЗ необхідно знати розподіл випадкової
величини Вτ , математичне очікування та дисперсію.



Збірник наукових праць  ВІТІ НТУУ „КПІ” № 1 – 2009
════════════════════════════════════════════════════════

70

Припустимо,  що апріорно відомо смуга частот в якій працює РРС НВРРС FFF -=  –
ширина смуги частот РРС, ВF  – верхнє значення смуги частот РРС, НF  – нижнє значення
смуги частот РРС. Для пошуку і виявленні сигналів )(tsi  станції РЕЗ необхідно
проаналізувати m  частот :

А

НВ
АНА Δ

],,1[,Δ
F

FFmmkFkFF -
=Î+= .  (13)

Дискретну множину частот АF ,  де відбувається пошук сигналів )(tsi  визначимо через
{ }

miiF
=

=Ω  [16]. Зробимо також припущення, що кожен крок з виявлення сигналів співпадає

із початком передачі сигналів )(tsi ,  а також те,  що SFF =АΔ . Алгоритми пошуку сигналів
)(tsi  у множині W  можна класифікувати : циклічний одноканальний із послідовним

аналізом; багатоканальний з одночасним аналізом всіх m  частот ΩÎiF ; паралельно-
послідовний пошук [17].

Основна відмінність даної роботи від відомих [19]  полягає в тому,  що пошук і
виявлення здійснюватися за кінцеве число кроків ],1[ NkÎ , або за кінцевий час передачі

SNTT = . Так при генерації навмисних завади із затримкою T³Вτ  приводе до появи завади
після передачі сигналів )(tsi , і подавлення не відбувається.

Приведемо діаграму впливу навмисних завад на радіорелейний канал (рис. 2). Для
спрощення припустимо 00 =t . В цьому випадку реалізація сигналу на вході приймача РРС
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можна представити:
)(η)τ|(γ)(ξ)()( В ttttstx ii ++= , (14)

],)1[( ss nTTnt -Î , SkT=Вτ , { }Nk ,,1 KÎ Nn ,1= , Mi ,1= , STTN = .
На (рис. 2, в) показана завада )(ξ t , що є стаціонарним випадковим процесом з

нульовим значенням математичного очікування і кінцевою дисперсією:
0σ)(ξ,0)(ξ 2 >== tDtM ,  (15)

де M – оператор математичного очікування, D  – оператор дисперсії, s  – середнє
квадратичне відхилення випадкової величини.

 На (рис. 2, г) показаний процес )(η t  появи навмисних завад з нульовим значенням
математичного очікування і кінцевою дисперсією:

0σ)(η,0)(η 2
η ³== tDtM ,  (16)

де 2
ησ  – дисперсія навмисної завади в точці 2A ,
Введемо суми завад, що приходять в точку прийому 2A :

)()|()()|( ВВ tttt htg+x=tx , ],[ 00 Tttt +Î , (17)
де )τ|(ξ Вt  – дисперсія визначається:

)τ|(ξ)τ|(σ ВВ
2 tDt = , ],[ 00 Tttt +Î , 0τВ ³ . (18)

Оскільки процеси )(ξ t , )(η t  статистично незалежні, то дисперсія )τ|(σ В
2 t  може бути

записана:
2
ηВ

2
ξВ

2 σ)τ|(γσ)τ|(σ tt += , ],[τ, 00В Tttt +Î .  (19)

Визначимо )τ|(σ В
2 t  в різні проміжки часу роботи РРС і засобів постановки навмисних

завад :
при В00 t+££ ttt ,

ïî

ï
í
ì

s+s=s

s=s
=ts

hx

x

,

,
)|(

222
1

22
0

В
2 t

при Ttt ££t+ В0 .

(20)

Залежність )τ|(σ В
2 t  від часу показана на (рис. 2, д).

Відношення сигнал-завада у випадку дії тільки однієї завади )(ξ t  позначимо через 0q
[18,19]:

SS
S TFh

G
Eq 2

0

2
0

== , 2
0

2

σ
SPh = ,  (21)

де SSS TEP =  – середня потужність сигналів, 0G  –  рівномірна спектральна щільність
гаусівського шуму Вт/Гц.

Для спрощення розрахунків припустимо, що лінійний тракт передачі РРС має ідеальну
прямокутну характеристику із загальною шириною смуги SF .

Нехай навмисна завада )(η t  має рівномірну спектральну щільність ηG  [Вт/Гц].
Визначимо відношення сигнал-завада при дії навмисних завад і гаусівського шуму:

SS
SS TWh

G
E

GG
Eq 2

1η0

2
1

1
==

+
= , 2

1

2
1 σ

SPh = , (22)

де η01 GGG +=  – спектральна щільність суми завад )(η)(ξ)(ξ1 ttt += , 2
1σ  – дисперсія суми

завад.
Введемо відношення сигнал-завада:

при В00 t+££ ttt ,
ïî

ï
í
ì

=t
,

,
)|( В 2

1

2
02

q

q
tq

при Ttt ££t+ В0 .

(23)
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На (рис. 2, д) показаний процес зміни дисперсії )τ|(σ В
2 t , а на (рис. 2, е) процес зміни

величини відношення сигнал-завада )τ|( В
2 tq .

Відомо, що практично в будь-якій схемі прийому [11] при розрізненні сигналів
ймовірність помилки є монотонно убиваюча функція від величини відношення сигнал-завад.
Зі зменшенням відношення сигнал-завада ймовірність помилки сигналу збільшується,

10 qq > , )()( 10 qPqP SS < . Позначимо )( 00 qPP SS = , )( 11 qPP SS = .  В умовах застосування РЕЗ
значення )(2 tq  змінюється (рис. 2,е), тому і ймовірність помилки змінюватись теж.
Залежність )(qPS  від часу ],[ 00 Tttt +Î ,  (рис.  2,  ж).  Таким чином,  якщо виявлення факту
передачі відбувається у випадкові моменти часу ],[τ 00В Ttt +Î , то перші STk Вτ=  сигналів

)(tsi  приймаються на фоні завади )(ξ t , а інші kN -  на фоні суми завад )(η)(ξ)(ξ1 ttt += .
Розрізнення ],,1[ Nk KÎ  сигналів проводиться із ймовірністю )( 00 qPP SS = , а розрізнення
решти kN -  сигналів із ймовірністю )( 11 qPP SS = .

Якщо зафіксувати SkT=Вτ ,  то отримаємо середню ймовірність помили для всієї
передачі із N сигналів )(tsi , яку позначимо )|( kNPS .

Нескладні викладення приводять до результату:

10 )1()|( SSS P
N
k

N
kPkNP -+=

, ],,1[ Nk KÎ .  (24)

З цього виразу видно, що випадку коли Nk = , то 0)|( SS PkNP = . Це означає, що на
перехоплення сигналів )(tsi  був витрачений весь час,  і прийом інформації відбувся без
впливу навмисних завад.  З іншого боку,  якщо 0=k ,  що є ідеальним випадком прийом
інформації відбувається тільки при дії навмисних завад. Формула (24) характеризує
завадозахищеність радіорелейного каналу передачі в умовах дії РЕЗ.

Введемо формулу для розрахунку ймовірності помилки на кадр [20]:

bL

SS P
N
k

N
kPP ÷÷

ø

ö
çç
è

æ
÷
ø
ö

ç
è
æ -+--= 10К )1(11 , ],,1[ Nk KÎ .  (25)

Таким чином, отриманий аналітичний вираз для розрахунку завадозахищеності
радіорелейного каналу передачі. Дана формула (25) враховує енергетичні і часові
характеристики радіорелейного каналу, а також  часові і ймовірнісні характеристики станції
радіоелектроних завад. Основною відмінністю цієї формули є те, що вона визначає
завадозахищеність кадру в радіорелейному каналі передачі при впливі
радіоелектроних завад.

Отримані результати можуть бути застосовані при розробці радіорелейного обладнання
для систем спеціального призначення, що дозволить підвищити завадозахищеність при
впливі навмисних завад.
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ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ МЕТОД МАРШРУТИЗАЦІЇ
В МОБІЛЬНИХ РАДІОМЕРЕЖАХ (MANET)

В статті пропонується метод маршрутизації інформаційних потоків в мережах з динамічною
топологією, суть якого полягає у динамічному виборі цільової функції управління маршрутами, типу
маршрутизації, кількості маршрутів та способу зондування мережі при побудові нового та підтриманні
існуючого маршруту передачі.

В статье предлагается метод маршрутизации информационных потоков в сетях с динамической
топологией, идея которого заключается в динамическом выборе целевой функции управления маршрутами,
типа маршрутизации, количества маршрутов и способа зондирования при построении нового и поддержании
существующего маршрута передачи.

In the article presents new routing method for the mobile Ad-Hoc networks, consists in dynamic selection of
control efficiency function, routing mode, quantity of the routes and probing method for the routes construction and
routes maintenance.

Ключові слова: мобільна радіомережа, метод маршрутизації.
Актуальність досліджень
Розглядається динамічна архітектура побудови мобільних радіомереж (МР), яка

передбачає відсутність базових станцій і фіксованих маршрутів передачі інформації (так
звані мережі MANET – Mobile Ad-Hoc Networks) [1, 2]. Усі вузли мережі мобільні та
обмінюються інформацією безпосередньо між собою чи застосовують ретрансляцію пакетів.
Під вузлом мережі розуміється радіотермінал з функціями маршрутизатора чи переносний
комп’ютер, який оснащений маршрутизатором і прийомопередавачем. Прикладами
застосування таких мереж можуть служити мережі радіозв’язку, які створюються в умовах
надзвичайних ситуацій, при обміні інформацією під час проведення різних конференцій,
олімпіад, а також перспективна МР тактичної ланки управління [1] тощо. Дані мережі
характеризуються:

– динамічною топологією (вузли мережі мобільні; канали радіозв’язку нестабільні і
мають обмежені дальність зв’язку і пропускну здатність);

– обмеженою енергетичною можливістю деяких вузлів;
– значною розмірністю (сотні та тисячі вузлів);
– обмеженою безпекою.
Однією з основних задач оперативного управління МР є маршрутизація інформаційних

потоків [2]. Особливості МР обумовлюють ключові вимоги до методів маршрутизації (ММ):
розподілене функціонування; мінімальне завантаження мережі службовою інформацією при
реакціях на зміни в мережі; відсутність зациклення маршрутів; швидка збіжність. Крім того,
необхідність передачі різних типів трафіка вимагає різних мережевих та вузлових ресурсів, з
метою забезпечення відповідних вимог до якості обслуговування (QoS).

Аналізу та синтезу методів маршрутизації для МР присвячена велика кількість робіт
[3–8], однак вони розраховані на визначену величину зміни топології мережі та її розмірність
(не адаптовані до реальної ситуації в мережі), не враховують інформацію про поточний стан
мережі, не здатні приймати інтелектуальні рішення з пошуку маршруту [2]. Тому розробка
нових ММ, здатних виправити зазначені недоліки, є актуальним завданням на
сьогоднішній день.

Аналіз останніх досліджень і публікацій
Усі відомі методи маршрутизації можна розділити на три основні класи:  таблично-

орієнтовані, зондові та гібридні [2]. Для таблично-орієнтованих методів маршрутизації
відомі два підходи для обчислення найкоротшого шляху в мережі в залежності від того, якою
інформацією володіє вузол про стан мережі:

1. Кожен вузол мережі має повну інформацію про стан мережі (у мережі Internet
найкоротший шлях обчислюється за алгоритмом Дійсктри – протокол OSPF) [2, 9].
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2. Кожен вузол мережі має часткову інформацію про стан мережі (для пошуку
найкоротшого шляху використовується алгоритм Белмана-Форда – протокол RIP у
Internet) [2, 9].

На жаль, жоден з цих підходів не відповідає сформульованим вимогам. Підхід з повною
інформацією для обчислення найкоротшого шляху в мережі вимагає великої кількості
інформації про стан мережі, що надійно доставлялася б кожному вузлу від всіх інших вузлів
мережі. Ця інформація повинна посилатися при кожній зміні структури мережі чи  вартості
каналу.  Затримки в доставці такої інформації,  особливо в МР,  а також додаткове
навантаження на мережу службовими повідомленнями значні. Алгоритм Белмана-Форда
вимагає рішення проблеми „кінцевого рахунку”, викликає зациклення маршрутів протягом
його виконання, вимагає n ітерацій (де n – кількість вузлів у мережі) для збіжності.

Основна відмінність зондових методів маршрутизації від таблично-орієнтованих
методів у тім, що вузли формують маршрут передачі інформації у разі необхідності, шляхом
розсилання мережею спеціальних пакетів (зондів-запитів) і збору зондів-відповідей, які
містять інформацію про можливі маршрути передачі інформації. Тому зондова
маршрутизація припускає два основних етапи функціонування: створення маршруту і його
підтримка в актуальному стані.  Представниками зондових методів маршрутизації є DSR,
AODV,  TORA,  ABR,  SSR  тощо [1,  2].  Для зондових методів маршрутизації характерний
значний службовий трафік і визначена інерційність у побудові маршрутів.

Проведені дослідження [2, 10] показали, що таблично-орієнтовані методи
маршрутизації ефективні при незначній динаміці мережевої топології, зондові методи – при
середньому і високих значеннях зміни топології. Загальна порівняльна характеристика
зондових і табличних методів представлена в таблиці 1.

Таблиця 1
Порівняльна характеристика зондових і табличних методів маршрутизації

Методи маршрутизації

Характеристика
Зондові Таблично-орієнтовані

Побудова маршрутів

До певних вузлів у разі
необхідності на основі зондування

мережі
(–) Затримка в отриманні
маршруту
(+) Побудова у разі необхідності

Постійно, кожним вузлом до всіх вузлів
на основі обміну маршрутними

таблицями та обчислення маршруту
(+) Маршрут вибирається без затримки
(–) Постійний службовий трафік

Об’єм службового трафіка:
– висока динаміка

топології
– низька динаміка
топології

(+) менше
(–) більше

(–) більше
(+) менше

Як видно з (табл.  1)  зондові ММ в більшій мірі відповідають характеристикам
мобільних радіомереж (мобільність вузлів та нестабільність радіоканалів), а також раніше
зазначеним вимогам до ММ. Однак, і вони характеризуються деякими недоліками:

– значний об’єм службового трафіка Vст, викликаний хвильовим характером поширення
зонду-запиту;

– значний час побудови tпм маршруту;
– використання єдиної метрики вибору найкоротшого шляху: кількість ретрансляцій

(AODV та DSR);
– зростання заголовку пропорційно до розміру мережі та ін.
З метою підвищення ефективності функціонування мережі запропоновано використати

наступні способи усунення вказаних недоліків зондових ММ [11, 14]: обмеження кількості та
об’єму зондів, які передаються; зменшення часу побудови маршруту та передачі інформації;
використання методів багатопараметричної, багатошляхової та активної маршрутизації.
Зазначені способи можуть бути реалізовані наступними підходами:
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1. Інтелектуалізація процесів прийняття рішення з маршрутизації;
2. Динамічне формування метрик вибору маршруту;
3. Наявність можливості побудови декількох незалежних маршрутів;
4. Функціонування в мережі декількох методів маршрутизації;
5. Управління топологією МР, як складовою частиною маршрутизації в МР [12] тощо.
Також слід зазначити, що кожен тип трафіка при передачі в мережі, вимагає побудови

та підтримання маршрутів передачі з метою забезпечення відповідної якості обслуговування.
Тому для досягнення ефективного функціонування МР, в залежності від динаміки мережевої
топології та вимог до передачі різних типів трафіка, пропонується інтелектуалізувати процес
прийняття рішення з маршрутизації шляхом використання апарата нечіткої логіки, основним
компонентом якого є база правил нечітких продукцій, що займає центральне місце в
процедурах нечіткого виводу.

Отже, виникає актуальне наукове завдання,  що полягає в розробці нового
інтелектуального методу маршрутизації (НІММ) в мобільних радіомережах шляхом
застосування апарата нечіткої логіки.

Метою наукового дослідження, суть якого викладено в статті, є інтелектуалізація
процесу прийняття рішень з вибору маршрутів передачі шляхом використання нечіткої
логіки для забезпечення передачі інформації із заданою якістю обслуговування.

Опис нового інтелектуального методу маршрутизації
Суть методу. Розробка будь-якого ММ повинна включати синтез наступних основних

функцій: збір і розсилання інформації про стан мережі, збереження маршрутної інформації,
обчислення маршрутів та ін. [2]. В НІММ пропонується введення ієрархії процесу прийняття
рішення з пошуку маршруту заданої якості,  яка включає наступні етапи:  вибір цільової
функції управління маршрутами (побудова маршруту мінімальної (заданої) вартості за
вибраними метриками), типу маршрутизації, кількості маршрутів та способу зондування в
мережі. Виконання цих функцій можливе тільки за умови реалізації системи управління в
кожному вузлі МР, до складу якої буде входити підсистема управління маршрутизацією [13].
Розглянемо зазначені функції детальніше.

а) Вибір цільової функції управління маршрутами, шляхом визначення відповідних
метрик пошуку маршруту (багатопараметрична маршрутизація).

В більшості запропонованих ММ використовується однопараметрична маршрутизація,
яка при виборі найкоротшого шляху враховує тільки один параметр (зазвичай, кількість
ретрансляцій або час доставки повідомлень). Однак, вимоги до передачі інформації із
заданою якістю обслуговування можуть виражатися наступними параметрами: пропускна
спроможність, затримка передачі, кількість ретрансляцій, ймовірність доставки, кількість
адресатів, ємність батарей, безпека та ін. Ці параметри будуть визначати стан мережі
(напрямку) в кожен момент часу її функціонування, а відповідно і ціль її функціонування
(максимізація пропускної спроможності та „часу життя” батарей, мінімізація часу доставки
інформації та потужності передавачів). Тобто необхідно говорити про оптимізацію
зазначених параметрів або про маршрут із заданою якістю обслуговування (QoS–
маршрутизація) [2].

б) Вибір типу маршрутизації (однокористувальницька чи групова). Умови
функціонування МР передбачають розсилання інформації певній групі користувачів. В
якості багатоадресної інформації можуть виступати групові аудіо/відео конференції, сумісна
робота групових прикладних програм, поширення різної інформації (новин, метеоданих,
телеметрія та ін.). тому для ефективного використання мережевих ресурсів виникає задача
групової маршрутизації (multicasting), яка передбачає побудову і підтримання маршрутів
передачі інформації типу „один-до-багатьох” або „багато-до-багатьох”.

в) Вибір кількості маршрутів (один чи декілька). Використання багатошляхової
маршрутизації дозволить: збільшити надійність доставки інформації (при відмові одного
каналу використовується альтернативний канал), підвищити безпеку передачі інформації
(передача пакетів одного повідомлення різними маршрутами ускладнить їх перехоплення),
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- вибір цільової функції управління ма-
ршрутами;
- перевірка наявності маршрутів у вуз-
ловій базі;
- вибір способу зондування.

Інформація
для передачі

- обробка зонду-відповіді з інформацією
про виявлені маршрути;
- вибір необхідного типу та кількості
маршрутів передачі з врахуванням стану
напрямку a-b та вимог до передачі.

МЕРЕЖА

Зонд-запит

Зонд-відповідь Адресат
прийняття рішення з вибору
маршруту (маршрутів) заданої
якості адресатом та форму-
вання зонду-відповіді

Передача
інформації

Проміжні вузли
оцінка параметрів маршруту
проміжними вузлами, запов-
нення та пересилання зонду-
запиту адресату

скоротити обсяг службового трафіка (рідше здійснюється перебудова маршруту) і зменшити
час доставки інформації (при розподілі вхідного навантаження за декількома незалежними
маршрутами передачі).

г) Вибір способу розсилання службової інформації в мережі. Одними з основних
недоліків зондової маршрутизації є значні об’єми службового трафіка та час побудови
маршруту, який залежить від глибини зондування та розміру зонду-запиту. Тому
пропонується використовувати сукупність способів усунення зазначених недоліків [14]:

1. Локальне зондування (обмеження зони розсилання зондів величиною hp):
мінімізація кількості зондів-запитів Nзз,  які розсилаються в мережі,  може бути здійснена
шляхом введення в формат зонду поля TTL  (Time-To-Live), hp = TTL. В результаті, кожен
вузол при ретрансляції зонду віднімає з поточного значення TTL одиницю. Якщо значення
TTL = 0, то зонд знищується.

2. Випереджаюча побудова нового маршруту: для різних типів трафіка, наприклад
мови, величина часу передачі tпд має граничне значення. Можливим рішенням в даній
ситуації є прогнозування часу існування маршруту та випереджаюча побудова нового
маршруту (відправником або проміжними вузлами).

3. Побудова маршрутів (зондування) адресатом. Організаційно-технічна побудова
мережі може визначати перелік адресатів, з якими буде постійно підтримуватися
інформаційний обмін більшістю вузлів мережі. Тому для скорочення кількості зондів-запитів
при побудові маршрутів відправниками доцільно покласти функцію побудови маршрутів на
адресата. Він буде здійснювати періодичне зондування мережі для постійного підтримання
маршрутів до відправників.

Процес побудови маршрутів здійснюється згідно правил функціонування зондових
методів маршрутизації. Схематично процес взаємодії вузлів зображено на (рис. 1).

Рис. 1. Схема взаємодії вузлів мережі при зондовій маршрутизації

У разі необхідності передачі інформації вузлом-відправником відбувається звернення
до підсистеми управління маршрутизацією. Перевіряється наявність маршруту у вузловій
базі маршрутів. За відсутності маршруту заданої якості в базі, відправником ініціюється
створення зонду-запиту, за допомогою якого буде проводитися збір інформації про стан
мережі. При передачі зонду-запиту мережею, проміжними вузлами проводиться оцінка
параметрів маршруту. Значення параметрів записуються у відповідні поля зонду-запиту,
після чого зонд передається адресату. Адресат, отримавши зонд-запит, приймає рішення з
вибору маршруту передачі інформації заданої якості і формує зонд-відповідь, який
передається відправнику. Зонд-відповідь, проходячи через проміжні вузли, резервує їх
ресурси з врахуванням вимог до передачі того чи іншого типу трафіка. На боці відправника,
після отримання зонду-відповіді,  визначається тип маршрутизації та кількість маршрутів
передачі з врахуванням ситуації на інформаційному напрямку a–b та вибраної цільової
функції управління маршрутами.

Математична постановка задачі зондової маршрутизації
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Модель мережі. Мережа представляється направленим графом
G = (V, E), де { } NnvV n ,1, ==  – множина випадково розташованих вузлів та { } JjeE j ,1, ==
– множина каналів. Кожен вузол має ідентифікаційний номер, топологія мережі визначена.

Задані:
Параметри МР: кількість вузлів N ≤ 100; радіоканали симетричні і напівдуплексні;

ємність батареї вузла Eб(t) = || б
ie (t)||; тип інформації – ξ = 3,1 , де 1 – відео, 2 – мова, 3 – дані;

кількість адресатів при кожній сесії |b| = 1,1 -N  (багатокористувальницька передача);
інтенсивність вхідних потоків Г bα-

ξ (t) =||g bα-
ξ (t)||, baba gtg -- £ maxξ )(  на напрямку a-b;

baba t -- £ maxω)(ω  – інтенсивність зміни топології; пропускна спроможність напрямку baba ss -- £ max ;
радіозв’язність між вузлами мережі підтримується одним з протоколів канального рівня.

Множина вимог до методу маршрутизації {Вq}, q= 5,1 : мінімальна завантаженість
мережі службовою інформацією; можливість одночасного використання кількох метрик
пошуку маршруту; можливість побудови групових маршрутів; можливість передачі
інформації кількома маршрутами; отримання маршруту в разі необхідності; забезпечення
заданої якості обслуговування трафіка ξ-типу ( ξ

доп
ξ ss ³ , ξ

допз
ξ
з tt £ ).

Необхідно:
1. Здійснити синтез методу маршрутизації, який забезпечить побудову маршрутів

заданої якості UМ на інформаційному напрямку між відправником a та адресатом b при
задоволенні користувальницької оптимізації (1):

))(),((minmaxarg)( М
Ω)(

М
М

tUtXCtU bababa

tU

ba ---

Î

*- = ; (1)

)}(),(,)(),({ бз XXpXtXSC bababababa ----- = E ; (2)
{ })(,)(Б,)(О),(ω),(),(),(ξ)( ξб tbtttttettX bababababαbαba -------= Γ ;    (3)

при виконанні обмежень на ресурс та вимог до якості обслуговування ξ-го типу трафіка
},ωω,,,{Ω maxббmax

ξ
maxз

ξ
зmaxmax eettsspp i

baba
ijijijij £££££= -- ,

та виконанні умов системної оптимізації U*(t) = {UМ(t)}
U*(t) = ),)(,(minarg Мст)(

tUXV
tU

*

WÎ
(4)

де baC -  – ціль управління мережею на напрямку a–b, що визначається параметрами стану
маршруту )}({ txX i

ba =- , Ii ,1= ; )(М tU ba-  – вплив ММ; baS -  – пропускна спроможність; bat -
з

– середній час затримки передачі пакетів; bap -  – потужність передачі; )(ω tba-  –
інтенсивність зміни топології на напрямку a–b; )(ξ tbα-Γ  – вхідне навантаження на напрямку a–

b; ieб  – ємність батарей і-го вузла; sij –  пропускна здатність каналу ij; pij –  потужність
передачі в каналі ij; ξ

зt  – час затримки передачі пакетів ξ-типу, Vст – об’єми службового
трафіка; )(О tba-  – об’єм інформації; )(Б tba-  – вимоги до безпеки інформації; )(tb ba-  –
кількість адресатів. З метою спрощення позначень, змінні у виразі (3) запишемо у вигляді

{ }7654321 ,,,,,, xxxxxxxX = , де 71 xx -  – параметри стану інформаційного напрямку.
Як видно з виразу (2), в ході функціонування МР може виникати декілька цілей

(критеріїв)  управління мережею,  при чому всі вони мають різну фізичну природу,  а також
частина з них повинна мінімізуватися (tз, P),  а інші (S, Eб)  – максимізуватися.  Це породжує
задачу багатокритеріальної (векторної) оптимізації процесу функціонування МР, причому
сама мережа виступає в якості динамічної системи зі змінними критеріями якості [15].

Існує велика кількість методів вирішення задач багатокритеріальної оптимізації, які
детальніше розглянуті в [15 – 17]. Враховуючи, що вимоги до обслуговування різних типів
трафіка відмінні і можуть змінюватися навіть в ході передачі інформації, а ситуація в мережі
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вимагатиме управління системою пошуку маршруту за тими критеріями, які в даний момент
часу мають найбільше значення, то одним з можливих шляхів вирішення даного завдання є
пошук компромісних рішень методом послідовних уступок, який полягає у впорядкуванні
(ранжируванні) критеріїв за їх важливістю. Крім того, з врахуванням зазначеного,
пропонується проводити динамічне ранжирування критеріїв (5) з метою забезпечення
заданої якості обслуговування трафіка ξ-типу в різних умовах функціонування МР.

Нехай перевага критеріїв має наступний вигляд:
.4,1),(...)()( 21 =--- kXCXCXC ba

k
baba fff (5)

Тоді вирішується здача максимізації (мінімізації) одного критерію )(1 XC ba- :
max,)(1 ®- XC ba

а знайдене максимальне значення критерію позначимо як )(max 1 XC ba- . Виходячи з вимог до
якості обслуговування певного типу трафіка і прийнятої точності, призначаємо деяку
уступку 1Δ  для першого критерію,  яку можна допустити,  щоб оптимізувати критерій

)(2 XC ba- . Тобто вирішується задача математичного програмування:
max;)(2 ®- XC ba

.Δ)(max)( 111 -³ -- XCXC baba

Далі визначається уступка 2Δ  і вирішується задача:
max;)(3 ®- XC ba

;Δ)(max)( 111 -³ -- XCXC baba

,Δ)(max)( 222 -³ -- XCXC baba

і, відповідно,
max;)(4 ®- XC ba

;Δ)(max)( 111 -³ -- XCXC baba

;Δ)(max)( 222 -³ -- XCXC baba

.Δ)(max)( 333 -³ -- XCXC baba

Через динамічну поведінку МР, складність формування повної системи показників їх
функціонування, неповноту й невірогідність контрольної інформації про стан
інформаційного напрямку, пропонується приймати рішення з вибору цільової функції
управління мережею з допомогою нечіткого контролера (рис. 2), який для їхнього прийняття
використовує апарат нечіткої логіки [18].

Рис. 2. Нечіткий контролер у підсистемі управління маршрутизацією
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Контролер використовує нечіткий опис керованого процесу та системи його управління
(у вигляді нечіткої бази знань),  а також перетворює нечіткий опис у послідовність команд
для досягнення цілей управління маршрутизацією.

Етапи функціонування НІММ
Новий інтелектуальний метод маршрутизації передбачає два основні етапи: побудова

маршрутів та їх підтримання.
Етап побудови маршрутів. На даному етапі вузол виконує дві основні функції: пошук

маршрутів (що відповідають вимогам до передачі ξ-того типу трафіка) серед наявних в базі
маршрутів; у разі відсутності маршруту заданої якості вибирає спосіб побудови нового
маршруту. Схема алгоритму пошуку маршруту заданої якості відправником зображена
на (рис. 3).

Рис. 3. Схема алгоритму пошуку маршруту на боці відправника

У запропонованому підході етап побудови маршруту включає підетапи вибору цільової
функції управління маршрутами (багатопараметрична маршрутизація), способу зондування
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Задані

вимоги до пропускної
спроможності

та безпеки

18
Передача інформації за

маршрутом
(маршрутами)

16 Знайдений(і)
маршрут(и) відповідає(ють)

вимогам до передачі
ξ-трафіка

10

Використання
багатошляхового методу

передачі

11 Маршрут(и)
задовольняє(ють) заявленим

вимогам до передачі
ξ-трафіка

Вибір цільової функції
управління мережею

4
В залежності від стану інформаційного
напрямку та типу трафіка вибирається
цільова функція управління маршрутами
за формулами (1-3, 5)
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(локальне зондування, випереджаюча побудова нового маршруту, побудова маршрутів
адресатом та ін.), вибору кількості маршрутів (одномаршрутна та багатомаршрутна
передача) і типу маршрутизації (групова чи однокористувальницька).

У разі необхідності передачі інформації від вузла а до вузла b, вузлом a ініціюється
запит до підсистеми управління маршрутизацією (блок 2), з метою перевірки відповідності
параметрів мережі вимогам трафіка, що передається. Запит обробляється підсистемою збору
інформації про стан інформаційного напрямку. Відбувається вибір цільової функції у1, яка
визначатиметься з врахуванням стану інформаційного напрямку та вимог до передачі
трафіка ξ-типу (блок 4)  (рис.  4а).  Далі проводиться пошук маршрутів серед наявних в базі
маршрутів з врахуванням вимог до передачі трафіка ξ-типу (кількість адресатів,  вимоги до
пропускної спроможності та безпеки передачі інформації). Приймається рішення про тип
маршрутизації та кількість маршрутів (боки 5–11). У випадку, коли маршрут з необхідними
параметрами міститься в базі знань, він використовується для передачі повідомлень до
адресата b (блок 18).

У разі, відсутності такого маршруту відправник а розпочинає пошук нового маршруту
шляхом розсилання всім вузлам мережі зонду-запиту (блоки 12,  13).  Зонд-запит включає
ідентифікатори відправника та адресата, вимоги до маршруту у вигляді необхідних
параметрів (метрик вибору маршруту).

На стороні приймача проводиться обробка зонду-запиту, прийняття рішення про стан
інформаційного напрямку a–b та формування зонду-відповіді (рис. 4б). Передбачається, що
інформація про тип трафіка та його об’єм отримується із заголовків повідомлень, які
надходять з прикладного рівня моделі OSI.

Відправник, отримавши зонд-відповідь приймає рішення з вибору типу маршрутизації
та кількості маршрутів (рис. 4б).

Рис. 4. Етап побудови нового маршруту

При функціонуванні мережі через кожен вузол буде проходити значна кількість зондів
та інформаційних пакетів, що дозволить вузлам записувати в пам’ять нові маршрути,
коригувати старі та використовувати їх в ході подальшого функціонування.

Якщо знайдені маршрути (блок 16)  відповідають вимогам до передачі трафіка ξ-типу,
то відправник а передає інформацію, в іншому випадку відбувається відстрочка передачі
пакетів на деякий проміжок часу τ, після чого процес пошуку маршруту повторюється
(блок 17).

На відміну від більшості ММ, які використовуються в провідних мережах і враховують
тільки один параметр при визначенні найкоротшого маршруту, запропонований метод
використовує множину метрик пошуку маршруту в залежності від цільової функції
управління маршрутами, вимог до якості маршрутів і ситуації, яка склалася в мережі.

Етап підтримання маршрутів. Проміжний вузол k виявивши відмову радіоканалу
(який є складовою частиною активного маршруту для вузла а), надсилає зонд-відмову
вузлам а та b. При отриманні відправником а чи адресатом b зонду-відмови вони ініціюють

відправник

адресат

а) розсилання  зонду відправником а
(параметри x1–x7) –
Вибір цільово ї функції управління
маршрутами  (y1 ), та способу зондування
(y4)

а

b
б) адресатом b проводиться визначення стану
напрямк у a–b  та відправка зонду-відповіді  –
Вибір типу маршрутизації (y2), кількості
маршрутів (y3) приймається відправником а –

а

b

y4=f y4 (x1, x4, x5)

y1=f y1 (x1, x2, x3, x4)

y3=f y3 (x1, x6)

y2=f y2 (x7)

)}({ txX i=
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процес створення нового маршруту. Відбувається вибір способу зондування у4 на основі
параметрів x1, x4, x5 та прогнозованого часу існування каналу іс

bat -  (рис. 4а). Основною
умовою прийняття рішення про побудову нового маршруту є нерівність іс

bat -  ≤ tпд , де tпд – час
передачі даних в межах однієї сесії.  В залежності від ситуації,  що склалася в мережі,
використовуються різні способи зондування. З метою обмеження кількості зондів, які розсилаються
в мережі, застосовується локальне зондування, яке передбачає розсилання зондів в обмеженій зоні
мережі та побудову дерева зондування. Однак ці способи можуть збільшити час побудови
маршруту при значній відстані до адресата.

У випадку, коли при передачі певного типу інформації критичним параметром є величина
часу затримки tз, можливим рішенням в даній ситуації є побудова нового маршруту адресатом та
використання направленого зондування. Схема алгоритму підтримання маршруту заданої
якості зображена на (рис. 5).

Рис. 5. Схема алгоритму підтримання маршруту

Математична модель інтелектуальної системи пошуку маршруту. Кожен канал
Ee rl Î= )ν,ν(  і будь-який вузол Vvl Î  на момент часу t може характеризуватися вектором

параметрів 7,1, == ixX i  – вектор фіксованих значень змінних, що поступають на вхід

нечіткого контролера вузла Vvi Î  [16, 17]. Користувальницька (вузлова) оптимізація буде
досягатися шляхом вибору цільової функції управління маршрутами, типу маршрутизації,
кількості маршрутів та способу зондування. Вираз (1) перепишемо в наступному вигляді:

},,,{=)( 4321М ууууtU ,
},,,{ 3211 1

xxxfу y= (6)
},,,{ 5412 2

xxxfу y= (7)
},{ 73 4

xfу y= (8)
},,{ 614 4

xxfу y= (9)
де )(M tU  – рішення з вибору маршруту; y1 – вибір цільової функції управління маршрутами;
y2 – вибір типу маршрутизації; y3 – вибір кількості маршрутів; y4 – вибір способу зондування;
x1 – тип трафіка, x2 – об’єм інформації, x3 – залишкова ємність батарей, x4 – інтенсивність

5

Побудова нового маршруту

ПОЧАТОК

НІ

ТАК

ТАК

НІ

КІНЕЦЬ

Продовження передачі трафіка
існуючим маршрутом

3

2
Параметри

маршруту дозволяють
передавати інформа-

цію ξ-типу

1

Введення даних про
стан маршруту

x1-x5, іс
bat -

4 Допустиме погіршення
якості маршруту

– Проміжний вузол відновлює
(перебудовує) тільки ділянку
маршруту;
– відправник відповідає за пере-
будову всього маршруту.
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потоків ξ-типу (розмір черг в проміжних вузлах), x5 – мобільність мережі, x6 – забезпечення
безпеки інформації, x7 – кількість адресатів.

Ієрархію процесу прийняття рішень підсистемою управління маршрутизацією з пошуку
маршруту заданої якості зображено на (рис. 6). Кожен вузол здійснює цикл управління, який
складається з етапів: збір даних про стан вузла та стан напрямку зв’язку; аналіз та
ідентифікація поточної ситуації у вузлі-передавачі та мережі; прийняття керуючих рішень та
їх реалізація з метою вибору тієї цільової функції управління мережею,  яка найточніше
відповідатиме вимогам до передачі того чи іншого типу трафіка та стану інформаційного
напрямку a–b.

ПІДСИСТЕМА УПРАВЛІННЯ МАРШРУТИЗАЦІЄЮ

Вибір цільової функції управління
маршрутами, y1

Аналіз стану інформаційного напрямку a-b

Реалізація прийнятих рішень
(побудова і підтримання маршруту)

Вибір способу
зондування, y4

Локальне зондування

Побудова дерева
зондування

Направлене зондування

Побудова маршруту
адресатом

x1 x2 x3 x4 x5

)()()()( бз XXpXtXS babababa ---- Efff

)()()()( бз XXpXSXt babababa ---- Efff

)()()()( бз XXtXSXp babababa ---- Efff

)()()()( зб XpXtXSX babababa ---- fffE

Вибір кількості
маршрутів, y3

Вибір типу
маршрутизації, y2

Аналіз вимог до передачі
x1 x6

Групова

Однокористувальницька Одномаршрутна
передача

Багатомаршрутна
передача

x7

Визначення метрик вибору
маршруту

Рис. 6. Ієрархія процесу прийняття рішень з пошуку маршруту заданої якості

Аналіз та ідентифікація стану напрямку a–b та вимог до передачі у вузлах полягає в
побудові математичної моделі, яка встановлює зв’язок між вхідними (x1–x7) та вихідними
змінними (у1–у4) за експериментальними даними. При ідентифікації складних об’єктів та
процесів,  до яких відноситься система пошуку маршруту в мережах з динамічною
топологією, використання класичних методів моделювання стає неможливим, через
необхідність використання результатів натурних експериментів або статистичних даних.
Крім того,  система управління мобільною мережею повинна володіти властивостями
„самонавчання” (здатність послідовно мінімізувати відхилення фактичного результату
діяльності від деякого бажаного еталону) та лінгвістичності (здатність виражати природною
мовою знання, отримані в результаті навчання). Математичним апаратом, який на відміну від
класичних методів, враховує ці властивості є теорія нечітких множин, яка має засоби
формалізації натурно-мовних висловлювань та логічного виводу [16, 17].

Модель системи вибору цільової функції управління, вибору типу маршрутизації,
кількості маршрутів та способу розсилання зонду будується шляхом проектування та
налаштування нечітких баз знань, які являють собою сукупність лінгвістичних висловлювань
типу:

Ri : ЯКШО x1 рівний iF1 та ... та xn рівний i
nF , ТО y рівний Gi,

де x1, ..., xn, y – відповідно вхідні та вихідна лінгвістичні змінні, а i
jF , Gi – нечіткі множини.

Основна ідея полягає в тому, що налаштовуючи нечітку базу знань можна ідентифікувати
нелінійні залежності з необхідною точністю.

В загальному випадку алгоритми поведінки, що реалізуються інтелектуальною
системою управління, повністю визначаються наявною базою знань.

Побудова нечіткої бази знань. Нечітка база знань –  це матриця,  яка являє собою
таблицю, сформовану за певними правилами.
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Матриця знань визначає систему логічних висловлювань «ЯКЩО <умова> ТО <дія>,
ІНАКШЕ…», які зв’язують значення вхідних змінних x1 ÷ xI стану напрямку зв’язку з одним
із можливих типів рішення yg, (g= G,1 ). Мінімальна кількість параметрів бази знань нечіткої
системи управління вибором метрики пошуку маршруту, типу маршрутизації, кількості
маршрутів та способу зондування зображена в таблиці 2.

Для оцінки значень лінгвістичних змінних x1–x7 будемо використовувати шкалу
лінгвістичних термів p

ia , які формують базу знань. Кожен з цих термів являє собою нечітку
множину, задану з допомогою відповідної функції приналежності. Як видно з таблиці 2, тільки
вхідні змінні x3–x5 задаються нечітко, решта змінних – є чіткими значеннями параметрів, що
отримуються з різних рівнів моделі OSI. Враховуючи різну природу вхідних лінгвістичних
змінних,  функції приналежності будуються окремо для кожної змінної.  Однак,  з метою
забезпечення максимальної швидкості виконання математичних операцій малопотужними
процесорами мобільних вузлів, пропонується використовувати параметричні, нормальні,
унімодальні, трикутні функції приналежності [16, 17].

Таблиця 2
Параметри бази знань нечіткої системи управління

Змінні Значення змінних Примітка
1 2 3

Вхідні змінні

x1 – тип трафіка, що
передається

1
1a – відео; 2

1a – мова; 3
1a – дані

Чіткі попередньо
запрограмовані значення
величин

x2 – об’єм інформації 1
2a – високий; 2

2a – середній; 3
2a – низький

Чіткі значення величин, що
отримуються з прикладного
рівня

x3 – залишкова ємність
батарей

1
3a – висока; 2

3a – середня; 3
3a – низька

x4 – розмір черг в
проміжних вузлах

1
4a – високий; 2

4a – середній; 3
4a – низький

x5 – мобільність мережі 1
5a – висока; 2

5a – середня; 3
5a – низька

Дані про параметри
отримуються з фізичного,
канального та транспортного
рівнів моделі OSI,
потрапляють на вхід
фазифікатора і
перетворюються на нечіткі
величини

x6 – забезпечення
безпеки інформації

1
6a – так; 2

6a – ні;
Чіткі попередньо
запрограмовані значення
величин

x7 – кількість адресатів 1
7a – один; 2

7a – багато;
Чіткі значення величин, що
отримуються з прикладного
рівня

Вихідні змінні

y1 – вибір цільової функції
управління мережею

1
1d – )()()()( бз XXpXtXS babababa ---- Efff ;
2
1d – )()()()( бз XXpXSXt babababa ---- Efff ;
3
1d – )()()()( бз XXtXSXp babababa ---- Efff ;
4
1d – )()()()( зб XpXtXSX babababa ---- fffE

Чіткі значення впорядкувань
критеріїв, за якими буде
проводитися оцінка стану
інформаційного напрямку

y2 – тип маршрутизації 1
2d – однокористувальницька; 2

2d – групова Чіткі значення типу
маршрутизації

y3 – кількість маршрутів 1
3d – один; 2

3d – декілька Чіткі значення кількості
маршрутів

y4 – спосіб розсилки
зонду-запиту

1
4d – локальне зондування
2
4d – побудова дерева зондування
3
4d – направлене зондування
4
4d – побудова маршруту адресатом

В залежності від ситуації, що
склалася на інформаційному
напрямку, використовуються
різні способи зондування
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Користуючись введеними якісними термами та знаннями експертів, представимо
співвідношення 6, 7, 8, 9 у вигляді таблиць 3–6.

Для проведення розрахунків таблиці 3–6 переписуються у вигляді нечітких рівнянь,
компактний запис яких має вигляд [17]:

úû
ù

êë
éÙÚ=

==
)(μ)...,,,(μ

1121 i
a

I

i

k

pI
d xxxx

jp
i

j
j , i= I,1 , j= J,1 .

де
jp

iam – функція приналежності значення вхідної змінної ix  терму p
ia ; ai

jp – лінгвістична
оцінка вхідної змінної xi. Кількість нечітких рівнянь відповідає кількості рядків у таблицях.

Перетворення системи логічних висловлювань (таблиці 3-6) у логічні рівняння полягає
в представленні вхідних і вихідної змінної у вигляді нечітких множин. Лінгвістичні оцінки
ai

jp змінних x1 ÷ xI,  що входять в логічні висловлювання про рішення dj, розглядаються як
нечіткі числа, що визначаються на універсальних множинах [ ]iii xxX ,= ,  i= I,1 , j= J,1 .

Тобто здійснюється заміна: лінгвістичних оцінок ai
jp на функції приналежності )( i

a x
jp

im ,

i= I,1 , j= J,1 ; )...,,,( 21 I
d xxxjm  – залежана від I змінних функція приналежності вектора

вхідних змінних )...,,,( 21 IxxxX =  значенню вихідної змінної y=dj, i= I,1 , j= J,1 .

Таблиця 3
Знання про співвідношення (6)

x1 x2 x3 x4 y1

a1
1

a1
1

a1
1

a1
1

a1
1

a1
1

a1
1

a1
1

a1
1

a1
3

a1
3

a1
3

a1
2

a2
1

a2
1

a2
1

a2
1

a2
1

a2
1

a2
2

a2
2

a2
3

a2
1

a2
1

a2
2

a2
1

a3
1

a3
1

a3
1

a3
2

a3
2

a3
2

a3
1

a3
1

a3
1

a3
1

a3
2

a3
1

a3
1

a4
3

a3
2

a3
1

a4
3

a4
2

a4
1

a4
3

a4
2

a4
3

a4
3

a4
2

a4
1

a4
1

d1
1

a1
2

a1
2

a1
2

a1
2

a1
2

a2
1

a2
1

a2
1

a2
2

a2
2

a3
1

a3
1

a3
2

a3
1

a3
1

a4
3

a4
2

a4
3

a4
3

a4
2

d1
2

a1
1

a1
2

a1
3

a2
1

a2
1

a2
1

a3
2

a3
2

a3
2

a4
1

a4
1

a4
1

d1
3

a1
1

a1
2

a1
3

a2
1

a2
1

a2
1

a3
3

a3
3

a3
3

a4
3

a4
3

a4
3

d1
4

Таблиця 4
Знання про співвідношення (7)

x7 y2

a7
1 d2

1

a7
2 d2

2
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Таблиця 5
Знання про співвідношення (8)

x1 x6 y3

a1
1

a1
2

a1
3

a6
1

a6
1

a6
1

d3
1

a1
1

a1
2

a1
3

a6
2

a6
2

a6
2

d3
2

Таблиця 6
Знання про співвідношення (9)

x1 x4 x5 y4

a1
1

a1
1

a1
2

a1
2

a1
3

a1
3

a4
1

a4
2

a4
1

a4
2

a4
1

a4
2

a5
1

a5
2

a5
1

a5
2

a5
1

a5
2

d4
1

a1
1

a1
2

a1
3

a4
3

a4
3

a4
3

a5
3

a5
3

a5
3

d4
2

Обчислення значень вихідних змінних у1–у4 проводиться з використанням алгоритму
ідентифікації об’єкта з дискретним входом, який детально описаний в [17].

Висновки
В статті запропоновано новий інтелектуальний метод маршрутизації для мереж з

динамічною топологією. На відміну від існуючих методів зондової маршрутизації,
розроблений НІММ передбачає:

– введення додаткових функцій маршрутизації, які будуть реалізовані поетапно: вибір
цільової функції управління маршрутами (побудова маршруту мінімальної (заданої) вартості
за вибраними метриками), типу маршрутизації, кількості маршрутів та способу зондування в
мережі;

– інтелектуалізацію процесу прийняття рішень з вибору маршрутів передачі даних на
основі використання апарата нечіткої логіки;

– прийняття рішення про вибір маршрутів, на відміну від існуючих методів,
проводиться з врахуванням стану інформаційного напрямку та вимог до передачі різних
типів трафіка.

Оцінка ефективності НІММ за локальними показниками (часова складність,
алгоритмічна складність, зв’язна складність) показала, що виграш розробленого методу
незначний. В ході подальших досліджень буде проведено налаштування системи логічних
рівнянь, а також побудовано імітаційну модель МР для оцінки розробленого НІММ, в
порівнянні з існуючими зондовими ММ, за глобальними показниками – час доставки пакетів,
ширина смуги пропускання та об’єм службового трафіка.
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УДК 681.39                                                                                            к.т.н. Приходько С.Б.(НУК)
Шевченко А.С. (ВІТІ НТУУ „КПІ”)

СУМІСНЕ ЗАСТОСУВАННЯ МАНІПУЛЯЦІЇ ВИПАДКОВОГО ПРОЦЕСУ І
ДВОРІВНЕВОЇ КВАДРАТУРНОЇ АМПЛІТУДНОЇ МОДУЛЯЦІЇ ДЛЯ ПЕРЕДАЧІ

ІНФОРМАЦІЇ В ЦИФРОВИХ СИСТЕМАХ РАДІОЗВ’ЯЗКУ
Розглядається сумісне застосування маніпуляції випадкового процесу і дворівневої квадратурної

амплітудної модуляції для передачі цифрової інформації в системі радіозв’язку. Випадкові процеси
генеруються за допомогою стохастичної диференціальної системи, які потім проходять квадратурну
амплітудну модуляцію.

Рассматривается совместное применение манипуляции случайного процесса и двухуровневой
квадратурной амплитудной модуляции для передачи цифровой информации в системах радиосвязи. Случайные
процессы генерируются при помощи стохастической дифференциальной системы, которые потом проходят
квадратурную амплитудную модуляцию.

Compatible application of manipulation stochastic process and two-tier quadrature amplitude modulation is
examined for the transmission of digital information in the radio system. Stochastic processes are generated by the
stochastic differential system, which pass quadrature amplitude modulation then.

Ключові слова:цифрові системи радіозв’язку, квадратурна амплітудна модуляція.
Вступ. В останні роки з метою покращення властивостей систем передачі інформації в

цифрових системах радіозв’язку робляться спроби застосування у якості несучої
негармонійні сигнали, в тому числі і випадкові. Таке їх використання дає змогу покращити
як захищеність інформації, так і завадостійкість системи передачі. В [1] вперше було введено
поняття так званої маніпуляції випадкового процесу (stochastic process shift keying, SPSK),
суть якої полягає у тому, що на заданому часовому інтервалі один випадковий процес задає
біт нуль, а інший випадковий процес задає біт одиниця. В [1] було запропоновано
застосовувати SPSK для захисту інформації, яка передається, а у якості випадкових процесів
використовувати процеси авторегресії ковзняного середнього. Отримані в [1] результати з
точки зору відношення енергії інформаційного сигналу, яка припадає на один біт, що
передається, до енергії шуму виявилися досить скромними: всього 20 дБ при ймовірності
появи бітової похибки 510- . В [2] було запропоновано створювати несучі інформацію
випадкові процеси (сигнали) за допомогою стохастичної диференціальної системи (СДС).
При цьому через параметри СДС у випадковий процес підмішуються дані і синхросигнал. В
[3] була показана можливість реалізації запропонованого в [2] способі передачі даних при
впливі на випадковий сигнал у каналі зв’язку широкосмугових завад до значень відношення
енергії сигналу до енергії шуму, рівних 5,0-  дБ. Створення випадкових процесів за
допомогою СДС дозволяє формувати сигнали з певним спектром і використовувати їх у
якості несучих, безпосередньо у каналі зв’язку. Але враховуючи на те, що зараз краще
розвинуті традиційні методи модуляції, пропонується використовувати двоступеневу
модуляцію: на першій стадії виконувати SPSK, а на другій – здійснювати дворівневу
квадратурну амплітудну модуляцію (КАМ) або чотирьохпозиційну КАМ (КАМ-4)
отриманого на першій стадії випадкового процесу.  Сама ідея двоступеневої модуляції не є
новою [4]. Але в такій комбінації вона ще не розглядалася. Тому мета даної роботи полягає у
тому, щоб показати можливість здійснювати передачу цифрової інформації шляхом
двоступеневої модуляції, на першому етапі якої використовується SPSK на основі
модифікації запропонованого в [2] способі передачі, а на другому етапі генерований
випадковий процес модулюється за допомогою КАМ-4.

Постановка задачі. Нехай випадковий сигнал ( )tx  – компонента випадкового процесу
( )tx  – генерується СДС, стан якої описується стохастичним диференціальним рівнянням

(СДР) 1-го
dW(t)txGdttxfd ),,(),,(x q+q= ,                                        (1)

де )(tW – векторний процес Вінера; q – вектор управляючих параметрів, через які вводяться
цифрова інформація (данні) і синхросигнал.
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Нехай на інтервалі часу D , коли параметри є постійними, випадковий процес ( )tx  – є
рішенням СДР (1) на [ ]T,0=D  з початковою умовою ( ) n=0x . Також нехай випадковий
сигнал ( )ty  – компонента випадкового процесу ( )ty  – генерується СДС, стан якої описується
СДР Іто з такою же структурою як (1), а на інтервалі часу D  випадковий процес ( )ty  –  є
рішенням цього СДР на [ ]T,0=D  з початковою умовою ( ) n=0y .

Сигнали ( )tx  і ( )ty  надходять на входи модулятора КАМ. На виході модулятора КАМ
отримуємо сигнал ( )ts  з частотою несучої cw , який визначається як
( ) ( ) ( ) ttyttxts cc w+w= sincos .  Припускається,  що в канал зв’язку з передавача надходить

сигнал ( )ts  і всі впливи на ( )ts  можна звести до впливу адитивного білого шуму ( )tm . На
вході приймача маємо випадковий процес ( )tz , який складається з додатку ( )ts  та ( )tm .
Потрібно за процесом ( )tz  поновити синхросигнал та детектувати інформацію, яка була
передана (знайти оцінку вектора параметрів q ).

Рішення задачі. Послідовність значень компоненти випадкового процесу ( )tx  можна
отримати, якщо для (1) записати різницеві рівняння, використовуючи один з методів
чисельного рішення СДР. Для методу Ейлера ці рівняння представляються як

( ) ( ) ( ) ttntxGttxfxx iiiiiii Dq+Dq+=+ ,,,,1 ,                                    (2)
де )( itn  – значення білого шуму в момент часу it ; tD  – крок дискретизації за часом.

З (2) знаходяться значення випадкового сигналу )(tx , який є носієм інформації.
Аналогічно знаходяться і значення випадкового сигналу ( )ty ,  який також є носієм
інформації. На виході модулятора КАМ отримуємо сигнал ( )ts , послідовність значень якого
знаходимо як ( ) ( ) ( ) iciicii ttyttxts w+w= sincos . На вході приймача згідно з постановкою
задачі отримуємо випадковий сигнал ( )tz , послідовність значень якого визначається як

)()()( iii tmtstz += . Сигнал ( )tz  надходить на вхід демодулятора КАМ. В результаті
демодуляції поновлюємо сигнали )(tx  і ( )ty , значення оцінок яких знаходимо як
( ) ( ) ici ttztx w= cosˆ  та ( ) ( ) ici ttzty w= sinˆ .

Для рішення задачі поновлення синхросигналу, як і в [2, 3], використовуємо
дискримінантну процедуру, яка заснована на порівнянні імовірнісних характеристик
випадкового процесу у двох сусідніх часових вікнах і дозволяє виявляти імпульсні зміни
управляючих параметрів, спостерігаючи за зміною значень величини

( ) [ ] ( ) ( )[ ]iSiSididiH 2
2

2
1

2
21 )()( +-= ,                                          (3)

де )(1 id , )(2 id  і )(2
1 iS , )(2

2 iS  – вибіркові середні і вибіркові дисперсії дискримінантної
функції ( )jd  в двох сусідніх часових вікнах ( )iNi w ,1+-  і ( )ww NiNi -+- ,12
довжиною wN .

У якості значень дискримінантної функції в i-ий момент часу у формулі (3) беруться
значення не сигналу ( )tz  як в [3], а значення сигналу ( )twk , який формується за допомогою
фільтра –  СДС тої ж структури,  що СДС передавача,  з відповідними управляючими
параметрами, на вхід якого подається сигнал ( )tx̂ . При цьому послідовність значень сигналу

( )twk  визначається як

( ) ( ) ( ) ttxtwgttwfww iikikikikkiki Dq+Dq+=+ ˆ,,,,1 .                          (4)
Зазначимо, що при поновленні синхросигналу в (4) ті параметри, через які передають

інформацію, беруть рівними нулю. Синхроімпульси – моменти зміни управляючих
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параметрів СДС знаходять шляхом порівняння значень ( )iH  у різні моменти часу:  якщо
значення ( )iH  перевищує певний поріг і відстань між двома найближчими такими
значеннями знаходиться у визначених межах. Аналогічно поновлюється синхросигнал за
( )tŷ , тільки у (4) замість ( )tx̂  беруть ( )tŷ .

Для детектування інформації із сигналів ( )tx̂  і ( )tŷ  можна запропонувати два способи.
Перший спосіб – традиційний. Він базується на використанні кореляційного приймача [5],
якій складається з M кореляторів. Кожний вихід корелятора описується наступним
інтегралом:

( ) ( ) ( ) Mkdttwtxtr k

T

k ...,1,ˆ
0

== ò ,                                          (5)

де )(twk  – k-ий опорний сигнал, який надходить у k-ий корелятор. Далі значення )(Trk

надходять до компаратора, який обирає сигнал ( )twk  з максимальним )(Trk .
Складність використання кореляційного приймача для детектування інформації з

випадкового сигналу ( )tx̂  або ( )tŷ  полягає у формуванні опорних сигналів. Послідовність
значень опорних сигналів ( )twk  пропонується, як і в [3], формувати за допомогою
рівняння (4).

Другий спосіб детектування інформації, який тут пропонується, базується на рішенні
задачі параметричної ідентифікації СДС – знаходженні оцінки q̂  компонент вектора q  за
сигналами ( )tx̂  або ( )tŷ . Суть цього способу полягає у наступному. За сигналом ( )tx̂  або
( )tŷ  знаходять оцінки відповідних статистичних моментів a. Оцінка q̂  визначається

узагальненим методом моментів як

( ){ } ( ){ }aa= ,,minargˆ qmWqmq T

q
,                                                (6)

де ( )aq,m  – вектор моментних умов; W  – додатна напіввизначена матриця. Вектор
моментних умов ( )aq,m  та матриця W  можуть бути отримані на основі формули І то і
рівняння (1) так, як це запропоновано в [6].

Знайдені оцінки компонент вектора q̂  порівнюють з можливими варіантами компонент
вектора q . Для кожного k-го варіанту обчислюють норму відповідних відносних похибок
оцінок q̂ :

( )
kj

jjjk å qq-q=e ˆ .                                               (7)

За мінімальним значенням норми ke  вибирають значення компонент вектора q  і
дані, які їм відповідають.

Запропонований спосіб розглянемо на прикладі, коли випадковий сигнал )(tx
генерується СДС, стан якої описується наступним СДР:

( ),9
9

7
7

5
5

3
3121 tnxcxcxcxcxcxxbxbx =+++++++ &&&&&                               (8)

де ( )tn  – білий шум з інтенсивністю 0N .
Позначимо xx =1 ,  а xx &=2 . Перетворимо (8) в систему рівнянь 1-го порядку та

застосувавши метод Ейлера для цієї системи, отримаємо наступні різницеві рівняння (2):

( ) ,

;

0
9
19

7
17

5
15

3
13112222122

211

1

1

tNtxcxcxcxcxcxxbxbxx

txxx

iiiiiiiiiii

iii

Dz+D++++++-=

D+=

+

+
       (9)



Збірник наукових праць  ВІТІ НТУУ „КПІ” № 1 – 2009
════════════════════════════════════════════════════════

91

де iz  – i-е значення нормально розподіленої випадкової величини з нульовим математичним
сподіванням і одиничною дисперсією.

Рівняння (9) застосовують для генерації випадкового сигналу )(tx , у якості якого
обрана компонента 2x . При цьому параметри 1c , 3c , 5c , 7c  і 9c  використовують як
управляючі: через 3c , 5c  і 7c  задають данні, а через 9c  здійснюють контроль за
декодуванням інформації (аналог контрольної суми).  В цій роботі на відміну від [2,  3]
пропонується синхронизацію формувати не через зміну параметра 1c , якій залишається
постійним, а за рахунок того, що між окремими реалізаціями випадкового сигналу 2x
створювати детерміновані постійні сигнали. При чому їх довжина повинна складати
приблизно 10 % від довжини сигналу 2x . Це дозволить зменшити ширину смуги частот при
передачі даних. Такі ж рівняння (9) застосовуються для генерації випадкового сигналу )(ty ,
у якості якого обирається компонента 2y . На виході модулятора КАМ отримуємо сигнал
( )ts , значення якого визначаються як ( ) icici tytxts

ii
w+w= sincos 22 . На сигнал ( )ts  при

проходженні каналу зв’язку діє адитивний білий шум )(tm  з інтенсивністю mN . В приймач

надходить сигнал )(tz , значення якого обчислюються як ( ) ( ) tNtstz mii Dz+= i .
Формування випадкового сигналу )(twk  здійснюється за допомогою наступних

рівнянь (4):

( ) .ˆ

;

2
9
19

7
17

5
15

3
13112222122

211

1

1

txtwcwcwcwcwcwwbwbww

twww

iiiiiiiiiii

iii

D+D++++++-=

D+=

+

+
  (10)

Оцінка параметрів СДР (8) виконується узагальненим методом моментів шляхом
рішення задачі (6) з моментними умовами, які приведені в [6].

Результати моделювання. На основі рівнянь (9) здійснювалося комп’ютерне
моделювання випадкових сигналів )(tx і ( )ty  – компонент 2x  і 2y . У формуванні 2x  і 2y
брав участь цифровий інформаційний сигнал, який вводився через параметри 3c  (3; 5; 9; 11) і

5c  (–34; –23; –12; –1). Це дозволяє передавати чотири біта за час D  на кожну компоненту.
Параметри 1c  і 7c  не змінювалися і дорівнювали 1 і –1  відповідно. Значення 9c  наведені у
таблиці 2.  Синхроімпульси з амплітудою 0,3  і довжиною 20  часових відліків формувалися
між окремими реалізаціями 2x  і 2y . Значення 3c  і 5c , які використовувалися при

формуванні 2x  і 2y  ( 04,01 =b ; 0,22 =b ; 4
0 1044,4 -×=N ),  для певних часових інтервалів

наведені в таблиці 1.
Таблиця 1.

Параметри для 2x Параметри для 2yЧасовий
інтервал

3c 5c 3c 5c
0–180 3 -1 5 -34

180–200 0 0 0 0
200–380 5 -12 11 -23
380–400 0 0 0 0
400–580 5 -12 3 -12
580–600 0 0 0 0
600–780 11 -23 9 -23

На рис. 1 наведений відповідний сигнал ( )ts . На рис. 2 наведений сигнал )(tz ,
отриманий адитивним накладанням білого шуму )(tm  з інтенсивністю 2103,7 -×=mN  на
сигнал ( )ts . Значення )(iH в i-ті моменти часу наведені на рис. 3 ( 910-=mN ) і рис. 4
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( 2103,7 -×=mN ). У якості значень дискримінантної функції в формулі (3) бралися значення

1w , які знаходилися за рівняннями (10). Часові вікна мали довжину 10 відліків.
На основі рис. 3 і рис. 4 можна відмітити, що величина )(iH  реагує на зміни

управляючих параметрів СДС, що вказує на можливість застосування дискримінантної
процедури для розпізнавання синхросигналу і при наявності шуму, навіть коли енергія шуму
більша за енергію корисного сигналу. У варіанті моделювання, коли 2103,7 -×=mN ,
відношення дисперсії сигналу )(tz  к дисперсії шуму )(tm  складало 6,1-  дБ, а в перерахунку
на один біт, це відношення вже дорівнює 6,10-  дБ.

Рис. 1. Сигнал s Рис. 2. Сигнал z

Рис. 3. Значення )(iH  для 910-=mN           Рис. 4. Значення )(iH  для 2103,7 -×=mN

У результаті рішення задачі (6) для часового інтервалу [200, 380] були отримані
наступні оцінки для сигналу ( )tx̂ : 59,4ˆ3 =c ; 16,12ˆ5 -=c ; 93,18ˆ9 -=c . Для сигналу ( )tŷ  вони
склали: 00,11ˆ3 =c ; 077,16ˆ5 -=c ; 488,28ˆ9 -=c . Для сигналів ( )tx̂  і ( )tŷ  в таблиці 2 подані
значення норми ke , які обчислювалися за формулою (7), і – величини )(Trk  – відношення
значення на виході корелятора )(Trk , визначаємого за (5), до добутку оцінок
середнєквадратичних відхилень сигналів ( )tx̂  або ( )tŷ  та )(twk .

Для ( )tx̂  мінімальному значенню норми ke , яке дорівнює 0,189, і максимальному

значенню kr , рівному 0,6014 для 910-=mN  (77,0 дБ) і 0,3595 для 2103,7 -×=mN  ( 6,1-  дБ),
відповідає сьомий варіант, для якого 53 =c  і 125 -=c . Для ( )tŷ  мінімальному значенню

норми ke , яке дорівнює 0,368 для 2103,7 -×=mN  ( 6,1-  дБ), і максимальним значенням kr
відповідає чотирнадцятий варіант, для якого 113 =c  і 235 -=c .

Звертає на себе увагу те, що зі збільшенням інтенсивності шуму mN  зменшується
значення kr . Подібні результати були отримані і для інших часових інтервалів.
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Таблиця 2.
( )tx̂ ( )tŷ

kr krk 3c 5c 9c

77,1 дБ –1,6 дБ
ke

–1,6 дБ 77,1 дБ –1,6 дБ
ke

–1,6 дБ

1 3 -34 112,39 -0,0523 -0,0362 2,751 -0,0022 -0,0095 4,447
2 3 -23 57,80 0,0632 0,0148 2,745 0,0276 0,0491 4,461
3 3 -12 3,21 0,0215 0,0084 7,813 -0,0189 0,0856 12,878
4 3 -1 -51,38 -0,1425 -0,0385 12,218 0,0340 0,0774 18,189
5 5 -34 90,28 -0,1098 -0,0259 2,021 -0,0414 0,0912 3,043
6 5 -23 35,69 0,0017 0,0289 2,176 -0,0106 0,0204 3,299
7 5 -12 -18,90 0,6014 0,3595 0,189 -0,0202 -0,0869 2,047
8 5 -1 -73,49 0,1994 0,2173 11,558 0,0064 0,0714 16,889
9 9 -34 46,06 0,0370 -0,0682 2,424 -0,0628 -0,0893 2,368
10 9 -23 -8,53 -0,0733 -0,0182 2,057 0,0989 0,1473 2,863
11 9 -12 -63,12 0,0367 0,0720 1,088 -0,1745 -0,1664 1,111
12 9 -1 -117,71 0,0303 -0,0362 11,856 0,5813 0,3823 16,057
13 11 -34 23,95 0,0489 0,0659 2,917 -0,1839 -0,1915 2,717
14 11 -23 -30,64 0,0019 -0,0427 1,352 0,7352 0,5147 0,368
15 11 -12 -85,23 -0,0162 0,0317 1,282 -0,0772 -0,0194 1,005
16 11 -1 -139,81 -0,0052 0,0148 11,998 -0,0362 -0,0208 15,873

Висновки. В роботі показана можливість здійснення цифрового зв’язку із
застосуванням двоступеневої модуляції, на першому етапі якої використовується SPSK на
основі модифікації запропонованого в [2] способу передачі, а на другому етапі сгенерований
випадковий процес модулюється за допомогою КАМ-4. Запропонований спосіб детектування
цифрової інформації, оснований на рішенні задачі параметричної ідентифікації СДС
узагальненим методом моментів. Комп’ютерне моделювання випадкових сигналів, які
генеруються нелінійною СДС передавача у разі опису її стану СДР 2-го порядку, а також
результати поновлення даних показали працездатність запропонованого способу
детектування інформації при відношенні енергії сигналу до енергії широкосмугового шуму
до –1,6 дБ. В подальшому дослідження планується вести у напрямку удосконалення
математичної моделі СДС та застосування інших типів КАМ для збільшення швидкості
передачі інформації.
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НАБЛИЖЕНИЙ МЕТОД ВИРІШЕННЯ РІВНЯННЯ РАДІОЗВ’ЯЗКУ

При організації зв’язку в рухомих і стаціонарних радіосистемах вплив на якість каналів передачі
інформації мають неоднорідності рельєфу земної поверхні на трасі. У статті наводиться наближений метод
вирішення задачі отримання максимального значення дальності стійкого радіозв’язку для моделі землі у
вигляді рівнинної місцевості та пересіченого рельєфу на трасі.

При организации связи в подвижных и стационарных радиосистемах влияние на качество каналов
передачи информации имеют неоднородности рельефа земной поверхности на трассе. В статье приводится
приближенный метод решения задачи получения максимального значения дальности устойчивой радиосвязи
для модели земли в виде равнинной местности и пересеченного рельефа на трассе.

At the organization of communication in mobile and stationary radiosystems influence on quality of channels of
transfer of the information have heterogeneity of a relief of a terrestrial surface on a line. In article the approached
method of the decision of a problem of reception of the maximal value of range of a steady radio communication for
model of the ground in the form of flat district and the crossed relief on a line is resulted.

Ключові слова:рельєф місцевості, дальність радіозв’язку.
Вступ. Експлуатація радіосистем каналів передачі інформації різного призначення в

діапазонах дециметрових і метрових довжин хвиль показує, що їх тактико-технічні
можливості можуть бути значно розширені, якщо вони встановлюються на місцевості з
урахуванням впливу рельєфу та характеру підстилаючої поверхні. Цим самим найкращим
чином реалізуються потенційні можливості засобів радіозв’язку на реальних трасах. Тому
необхідно обрати таку модель земної поверхні, параметри якої дозволяють найбільш
ефективно використовувати характер траси для отримання максимальної дальності стійкого
зв’язку наявними радіозасобами. Подібна задача вирішується [1–3], але при цьому не
враховуються такі параметри як дальність для пануючої висоти, радіус кривизни вершини і
характер підстилаючої поверхні на вершині пануючої висоти.

Огляд літературних джерел. У більшості публікацій,  зокрема в [1–4], приділяється
значна увага впливу пересіченого рельєфу місцевості на напруженість електромагнітного
поля у точці спостереження. Однак моделі пересіченого рельєфу обмежуються наявністю на
трасі перешкод у вигляді клину чи напівплощини, результати дифракції на яких оцінюються
виразом (9). Подібний підхід не враховує параметрів, що характеризують елементи рельєфу і
підстилаючої поверхні, тому у даній роботі приділено увагу саме вирішенню цієї задачі.

Постановка задачі. Необхідно отримати числове значення максимальної дальності
радіозв’язку (dm) (хоча б математичне очікування і дисперсію), якщо відомі дальність
радіозв’язку у вільному просторі (d0), висота приймальної антени радіозасобу зв’язку (hA) та
статистичні характеристики величин, які характеризують розподіл радіохвиль на трасі.

Основні результати досліджень. Першим етапом вирішення поставленої задачі буде
наступне. Відомі d0, hA і параметри,  від яких залежить множник послаблення (V) на трасі
радіозв’язку. Необхідно знайти dm, як функцію параметрів множника послаблення у формі,
зручній для отримання числових характеристик дальності.

Оскільки перелік та зміст параметрів, що характеризують умови розповсюдження,
будуть залежати від характеру траси, то необхідно окремо розглянути два випадки:

– пересічена місцевість;
– рівнинна місцевість.

У зв’язку із тим, що рівняння радіозв’язку для рівнинної місцевості вирішується
класичним шляхом [1], розглянемо випадок для пересіченої місцевості.

Відоме рівняння радіозв’язку
dm = d0 V (dГ, hA, α, dГВ, λ, аЗ, а),                                                       (1)

де α – кут закриття на трасі;
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dГ – дальність прямої видимості;
dГВ – дальність до пануючої висоти;
λ – довжина хвилі;
аЗ – ефективний радіус землі;
а – середнє значення радіуса кривизни пануючої висоти, в межах суттєвої для
розповсюдження радіохвиль області.
Необхідно визначити dm.

Визначаючи V як функцію заданих величин будемо виходити із можливості
використання моделі землі у вигляді сферичної землі з однією переважаючою висотою.

Характер залежності множника ослаблення на трасі від дальності такий,  що дозволяє
грубо наближено вказати дальність радіозв’язку в залежності від hA, α, d0.

Дійсно, якщо hA є таким, що dГ ≤ d0, то можна очікувати

dm ≈ dГ,                                                                             (2)
де dГ – дальність прямої видимості (рис. 1).

Рис. 1

Рівність (2) витікає з того факту, що V швидко міняється, коли точка hА перетинає лінію
горизонту, у межах від 1 до дуже малої величини.

Якщо ж hA таке, що dГ > d0 та одночасно з цим d1 < (1 + Р) d0, де d1 – дальність до точки
прийому, яка знаходиться в першому максимумі напруженості поля; Р – коефіцієнт відбиття
в області, суттєвій для відбиття; то можна вважати, що

dm ≈ d1.                                                                            (3)
Якщо ж hA таке, що d1 > (1 + Р) d0 та одночасно d2 < (1 + Р) d0, то можна очікувати, що

     dm ≈ d2,                                                                   (4)
де d2 – дальність до точки, яка знаходиться на висоті hA, у якій спостерігається 2-й максимум
напруженості поля. Співвідношення (2), (3), (4) дозволяє використати наступний
наближений метод вирішення рівняння радіозв’язку.

Якщо виконуються умови
dГ < d0,                                                                            (5)
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то V розкладається у ряд навколо точки dm = dГ та у розкладенні утримуються перші два
члена. Отримуємо лінійне рівняння відносно величини dm, що шукається.

Якщо виконуються умови
dГ > d0 та d1 < (1 + Р) d0                                                               (6)

або
d1 > (1 + Р) d0 та d2 < (1 + Р) d0,                                                      (7)

то V розкладається у ряд навколо d1 або d2 відповідно та у розкладенні утримуються перші
два відмінні від нуля члени. Отримуємо рівняння, які вирішуються відносно dm.  Ця ж ідея
придатна і для вирішення рівняння зв’язку у випадку рівнинних трас.

Вирішення рівняння радіозв’язку для випадку dГ < d0.

Розкладаємо у ряд по (dm – dГ) навколо dm ≈ dГ

V (d)= V(dГ) + Vd
/ (dГ) · (dm – dГ).

Підставляємо в рівняння (1)
dm = [V(dГ) + Vd

/ (dГ) · (dm – dГ)] d0.

Відомо,  що з великою точністю V(dГ) @ 0,5. Враховуючи це, вирішуємо останнє
рівняння відносно dm

                                                       dm = d0
)(1

)(5,0
Г

/
0

ГГ
/

dVd
ddV

d

d

-
- .                                                           (8)

Визначимо dГ та Vd
/(dГ) через величини, відомі у задачі. Скористаємося рис. 2.

Рис. 2

Використовуючи теорему синусів та представлення cos α і cos (α+γГ) ступеневим
рядом, отримуємо квадратне рівняння відносно γГ

γГ
2 + 2 αγГ –

З

/
A2

a
h = 0.

Рішення рівняння буде у вигляді:
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Помножуючи аЗ на γГ отримуємо dГ

dГ = (– α +
З

/
A2 2α

a
h

+ ) аЗ.

У межах лінії горизонту V представляється залежністю двох параметрів ξ та β (1)

ξ = Θ
21
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+

; β = 3

λ
π3 a

21
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λ
π
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rr
+

,

де а – радіус кривизни пануючої висоти; Θ – кут дифракції.

r1, r2 показані на рис. 3

λ
α

>> → β >> 1. Вважаємо β → ∞. Виразимо ξ через величини, відомі в задачі

r1 + r2 ≈ d; r2 ≈ d – dГВ; r1 ≈ dГВ.

Визначимо наближене значення Θ. Позначимо m =
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π ГВГВ - , тоді ξ =

Θ·m. А якщо врахувати, що γ ≈
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d  та γГВ ≈
З
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а
d

, то в кінцевому рахунку отримаємо Θ = α +
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При d = dГ → Θ = 0.

Рис. 3

Повертаємося до
/

dV (ξ, β).
/

dV (ξ, β) =
/

ξV · ξd
/ +

/
βV · β d

/

/
βV = 0, тому що при β → ∞ V (ξ, β) = V (ξ, ∞)

ξd
/ = Θd

/· к + Θ · кd
/
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При d = dГ, що нас і цікавить

ξd
/ кddd ×==

/Θ
Г d = dг , тому що Θ 0
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==dd .

Таким чином:
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В кінцевому рахунку
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Скориставшись виразами (8), (11) отримуємо dm.
Вирішення рівняння радіозв’язку для випадку dГ > d0.
Розкладемо множник ослаблення V(d) у ряд по ступенях d – d1,2 навколо точки d = d1,2.
Навколо точок d = d1 або d = d2 множник послаблення описується співвідношенням

V(d) = Δcos21 2 rкРР -+ ,

де Р – модуль коефіцієнта відбиття; к =
λ

2p , Δr – різність ходу прямої та відбитої хвиль.

При розкладанні V(d) у ряд будемо виходити з того, що Р – практично не залежить від
d (Р ≈ const), а також враховувати, що

π3ΔтаπΔ
2

1
==

-= dddd rкrк

При цьому V(d) набуває максимального значення, що дорівнює 2, та буде відповідати
напрямку максимального випромінювання.

У загальному вигляді
/

dV = /
rVD · Δrd

/                                                                   (12)

При d = d1,2
/
rVD = 0, тому що

                                                     Sin (кΔr)
1.2dd= = Sin p = 0                                                         (13)

Р
кРV r +
×

-=
1

2
//

Δ

З (12, 13) виходить, що
/

dV
1.2dd= = 0                                                                                   (14)

Відповідно необхідно шукати //
ddV .
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//
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rVD · Δrd
/)/ = ( /
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При d = d1,2 останній складник в (15) дорівнює нулю в силу (13). Тоді

//
ddV = //

rVD (Δrd
/)2 =

Р
кР

+
×

-
1

2

(Δrd
/)2

Залишилося виразити Δrd
/ через величини, відомі у задачі.

Повернемося безпосередньо до вирішення рівняння радіозв’язку (1), яке доцільно
привести до вигляду

dm = d0· V(d),

де V(d) = V(d1,2) + Vd
/(d1,2) (dm – d1,2) +

//
ddV ......

!2
)( 2

2,1ddm -

В силу (14) отримуємо

V(d) = V(d1,2) +
//

ddV
2

)( 2
2,1ddm - .

Тоді:

dm = [V(d1,2) +
//

ddV (d1,2)
2

)( 2
2,1ddm - ] d0.

Враховуючи, що V(d1,2) = 1+ Р та вирішуючи рівняння відносно 2,1md отримаємо:

2,1md =
[ ]

02,1
//

02,12,102,1
//

02,1
//

)(
)()(21)(1

ddV
ddVdddVddV

dd

dddd -+±+

Другий з коренів дає відстань від точки випромінювання до дальньої межі зони
відсутності зв’язку, його ми опускаємо.
Тому

2,1md = d0
[ ]

2
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//
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//
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//

)(
)()(21)(1

ddV
ddVdddVdddV

dd

dddd -+-+                        (16)

Всі величини, що входять у формулу (16), повинні вираховуватися при d = d1 або d = d2.
Зокрема, V(d1) = V(d2) = 1 + Р.
Залишається виразити d1, d2 через відомі величини, а також (Δrd

/)2 при d = d1 або d = d2.
Для визначення Δr необхідно скористатися рис. 4

Рис. 4
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де а – радіус кривизни пануючої висоти.
Δr = АМ0 (1 – cos АÐ )

Δr @  АМ0
2

)А( 2Ð ; Δr @ 2Г )А(
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- аd

В результаті ряду перетворень отримуємо
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Висновок. Отримані нові розрахункові співвідношення математичного очікування
максимальної дальності стійкого радіозв’язку для пересіченої місцевості, представленої у
вигляді моделі землі з єдиною пануючою висотою та з урахуванням найбільш ефективних
параметрів підстилаючої поверхні вершини пануючої висоти (8), (16). Отримані
співвідношення дозволяють застосувати комп’ютерний спосіб вирахування основних
характеристик позиції радіозасобу, а також висот антен випромінювання і прийому.
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УДК 355.233                                                                                    к.в.н. Романенко І.О. (ГШ ЗСУ)

ОБҐРУНТУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ
ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ ПІДГОТОВКИ ВІЙСЬК (СИЛ)

В статті приводяться результати аналізу процесу підготовки військ (сил), що проводився з метою
обґрунтування показників оцінки ефективності інформаційного забезпечення заходів підготовки на основі
врахування коефіцієнта відповідності умов проведення заходу для наступного математичного моделювання.

В статье приводятся результаты анализа процесса подготовки войск (сил), который проводился с
целью обоснования показателей оценки эффективности информационного обеспечения мероприятий
подготовки на основе учета коэффициента соответствия условий проведения мероприятия для последующего
математического моделирования.

The results of analysis of process of preparation of troops (forces) are presented in the article, which conducted
with the purpose of ground of indexes of estimation of efficiency of the informative providing of measures of
preparation on the basis of account of coefficient of accordance of terms of lead through of measure for  a  next
mathematical design.

Ключові слова: підготовка військ, інформаційне забезпечення, коефіцієнт відповідності, рівень
підготовленості.

Актуальність досліджень
В теперішній час існує проблема автоматизації управління системою підготовки військ

(сил), це викликано тим, що на практиці заходи підготовки є неоднорідними за
інформаційним змістом, що надається об’єктам навчання. Виникає необхідність
систематизації підходів щодо оцінки ефективності процесу підготовки військ (сил) та
побудови системи показників, яка враховує ефективність інформаційного забезпечення
цих заходів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій
Програма оперативної і бойової підготовки Сухопутних військ США [1] направлена на

підвищення ефективності сумісного застосування різнорідних формувань. Вона передбачає
проведення заходів підготовки в три етапи. Третій етап поділений на три фази і на кожній з
них передбачається використання засобів комп'ютерного моделювання або інтерактивного
комп'ютерного навчання командувачів і офіцерів штабів.

В [2] методологічні засади інтегрованої навчально-тренувальної системи оперативної та
бойової підготовки військ Збройних Сил України вказують на важливість інформаційного
забезпечення заходів підготовки.

В [3,4] розглядаються критерії якості підготовки спеціалістів. В [4] запропоновано
підсумкову оцінку якості професійної підготовки фахівців в педагогічному вузі представляти
у вигляді комплексу з чотирьох груп критеріїв: якість цільових установок суб'єктів
освітнього процесу, якість змісту підготовки, якість освітніх технологій і якість результату
підготовки майбутніх фахівців.

В [5] розглядаються методологічні аспекти розвитку педагогічної науки.
Мета дослідження. Провести аналіз процесу підготовки військ (сил) для обґрунтування

показників оцінки ефективності інформаційного забезпечення заходів підготовки військ
(сил).

Математична постановка задачі
Задано: мета підготовки об’єкта навчання iМ , комплекс заходів різних організаційних

форм iФ , коефіцієнт адекватності засобів навчання ak .
Необхідно: обрати систему показників S оцінки ефективності інформаційного

забезпечення заходів підготовки військ (сил) на основі розмежування на категорії всієї
множини неоднорідних за інформаційним змістом заходів підготовки та введенні
коефіцієнту відповідності умов, який враховує особливості проведення цих заходів.

В системі підготовки військ (сил)  Збройних Сил України (рис.1)  в якості об’єктів
навчання виступають: особовий склад, військові формування (частини та підрозділи), органи
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управління військами (командири та штаби), а складовими процесу підготовки є підпроцеси:
засвоєння знань, формування вмінь та придбання навичок.

В загальному випадку метою системи є підготовка об’єктів навчання до діяльності в
певних умовах, тобто підготовка до сукупності завдань, що будуть вирішуватися в
майбутньому.

Таким чином, мету підготовки можна визначити як
{ } ,,1, miММ i ="= (1)

де: iМ – окрема мета (або завдання) підготовки для досягнення якої в системі проводиться
комплекс заходів різних організаційних форм iФ .

Рис. 1. Організація підготовки військ (сил)

Майбутня діяльність об’єктів підготовки може бути розкрита за допомогою вимог, що
висуваються, тобто переліком знань, вмінь та навичок, якими повинен володіти фахівець, що
готується.

{ },Ф,Ф,Ф,ФФ КНВЗ
iiiii =    (2)

де: ЗФ i – комплекс заходів по засвоєнню знань, необхідних об’єкту підготовки для
досягнення i- ї мети, ВФ i –  комплекс заходів по формуванню вмінь, НФ i –  комплекс заходів
для придбання навиків об’єктами підготовки, КФ i  – комплекс контрольних  заходів.

Необхідно відмітити той факт,  що існує залежність між вказаними заходами:  не
можливе формування вмінь без досягнення певного рівня знань, неможливо також придбати
навики без досягнення певного рівня знань та наявності вмінь. Для досягнення iМ  потрібно
провести комплекс заходів ЗФ i щодо засвоєння тактико-технічних характеристик та
матеріальної частини озброєння або військової техніки (ОВТ), правил безпеки, тощо. Після

ЗФ i проводиться комплекс заходів ВФ i , щодо формування вмінь експлуатації ОВТ. І лише
після здачі заліків (контролю готовності) проводиться комплекс заходів НФ i  – виконання
вправ (нормативів) на ОВТ.

Головною метою процесу підготовки військ є навчання веденню бойових дій. Тому
серед всієї множини заходів підготовки Ф виділяємо заходи, що спрямовані на вирішення
головної мети і являють собою множину заходів гФ .  Так, що

гФ Î Ф

Виховна, культурно-освітня
і спортивно-масова робота

Педагогічні аспекти службово-бойової,
суспільної і інших видів діяльності

Суб’єкт Об’єкт

Засвоєння
знань

Формування
вмінь

Придбання
навичок
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Решту заходів доцільно класифікувати як допоміжні заходи підготовки допФ , що
безпосередньо не надають інформаційної бази для виконання бойового завдання.
Інформаційна база заходу підготовки представляє собою множину знань, вмінь та навичок,
що надаються тим, з ким проводиться захід.

Ф = гФ + допФ
Аналіз заходів множини гФ показує, що заходи, які входять до неї розрізняться по:
- інформаційній базі, що надається об’єктам навчання;
- засобам навчально-матеріальної бази, що застосовуються для проведення заходів;
- методам проведення заходів підготовки;
- по масштабам залучення об’єктів навчання.
Показники другий та третій можливо об’єднати в комплексний коефіцієнт відповідності

умов проведення заходу підготовки. Інформаційна база, що надається у ході окремого заходу
підготовки відповідає елементам навчально-матеріальної бази, що застосовуються для його
проведення, тому цей показник також входить до комплексного показника. На ефективність
інформаційного забезпечення заходу впливає і рівень підготовленості до заходу суб’єкта, що
буде проводити цей захід.

Таким чином оцінку ефективності інформаційного забезпечення процесу підготовки
військ (сил) можна проводити за допомогою комплексного коефіцієнта відповідності умов

( )вав RMkIfk ,,,= , (3)

де: I – інформаційна база заходу підготовки (множина знань, вмінь та навичок), ak –
коефіцієнт адекватності засобу навчально-матеріальної бази, що застосовується для
проведення заходу, М –  метод проведення заходу, Rв – рівень підготовленості до заходу
суб’єкта навчання.

Фізичним змістом коефіцієнту адекватності засобів навчання ak  є співвідношення
ефективності заходу, що проводиться з використанням будь-яких навчально-тренувальних
матеріалів до ефективності цього ж заходу, що проводиться з використанням штатного ОВТ.
Оцінку значень коефіцієнту можна зробити, використовуючи експертів. Що стосується
наприклад тренажера – то фізичну суть коефіцієнта адекватності можна інтерпретувати як
кількість функцій, які реалізовані на тренажері по співвідношенню до ОВТ, що вони
моделюють:

оз

тртр

N
N

ka = ,

де: трN – кількість функцій, що реалізовані на тренажері, озN  –  кількість функцій,  що
доступні на зразку ОВТ.

З часом,  що пройшов після проведення заходу рівень знань,  вмінь та навичок,  що
отриманий під час їх проведення у тих хто навчається знижується. Це вимагає враховувати
при математичному моделюванні такий показник як періодичність проведення однотипних
заходів підготовки, особливо при плануванні підготовки на тривалий термін.

Класифікація заходів підготовки за періодичністю проведення дозволяє зробити
висновок про наявність наступних категорій заходів:

– проводяться одноразово за період навчання (цикл підготовки);
– проводяться періодично.
При цьому, заходи першої категорії, якщо врахувати можливість планування підготовки

на термін більший за один календарний рік, переходять до категорії періодичних з великим
періодом повторення.

У свою чергу заходи другої категорії у відповідності з величиною періоду проведення
поділяються на заходи малої та великої періодичності. До заходів малої періодичності відносять
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такі заходи підготовки, час між проведеннями настільки малий, що за цей інтервал часу зниження
набутого рівня підготовленості не перевищую деякого прийнятого значення ∆P.

Проведений аналіз заходів підготовки на сьогоденному етапі показує, що основний
рівень підготовленості як особистої, так і обслуг, підрозділів, частин (з’єднань) складає
множина заходів підготовки бойового злагодження, які входять до множини заходів
підготовки малої періодичності. Заходи підготовки множини Ф об’єднані у групи по
застосуванню елементів навчально-матеріальної бази, інформаційній базі та методам
навчання  у переліку, що наданий нижче і розташовані у порядку зростання коефіцієнту
відповідності вk :

нпФ – підмножина заходів, при проведенні яких використовуються наочні посібники;

трФ – підмножина заходів, при проведенні яких використовуються заштатні тренажери;

імФ  – підмножина заходів, при проведенні яких використовуються імітатори;

озФ – підмножина заходів підготовки на штатному озброєнні або техніці.
З цього ж погляду можемо виділити і відповідні коефіцієнти:

нп
вk  – коефіцієнт відповідності умов проведення заходу, при проведенні якого

використовуються наочні посібники;
тр
вk – коефіцієнт відповідності умов проведення заходу, при проведенні якого

використовуються тренажери;
ім
вk – коефіцієнт відповідності умов проведення заходу, при проведенні якого

використовуються імітатори;
оз
вk – коефіцієнт відповідності умов проведення заходу, при проведенні якого

використовується штатне озброєння або техніка.
При цьому

0 < нп
вk < тр

вk < ім
вk < ( оз

вk = 1). (4)
Ефективність процесу підготовки військ (сил) прийнято оцінювати за допомогою

показника P , що відображає рівень підготовленості об’єкту навчання до виконання
покладених на нього завдань після закінчення циклу підготовки. Рівень підготовленості, що
формується в процесі, поступово зростає і залежить від кількості заходів, що були проведені,
ефективності інформаційного забезпечення та індивідуальних здібностей об’єкту навчання.
Враховуючі неоднорідність заходів, для оцінки рівня підготовленості доцільно ввести
наступні позначки:

( )nнпP – рівень підготовленості, якого можливо досягти за рахунок проведення n
заходів підготовки з використанням наочних посібників;

( )nтрP – рівень підготовленості, якого можливо досягти за рахунок проведення n
заходів підготовки з використанням тренажерів;

( )nімP – рівень підготовленості, якого можливо досягти за рахунок проведення n
заходів підготовки з використанням імітаторів;

( )nозP – рівень підготовленості, якого можливо досягти за рахунок проведення n
заходів підготовки з використанням озброєння та техніки.

Рівні підготовленості, що можуть бути отримані шляхом проведення цих заходів
підготовки відповідно співвідносяться як:

( )nнпP < ( )nтрP < ( )nімP < ( )nозP
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Апріорно не існує можливості досягти рівня підготовленості  P = 1 при вk < 1, у зв’язку
з тим,  що тільки заходи підготовки,  що проводяться на бойовій техніці в місцях виконання
обов’язків у складі бойових обслуг можуть мати величину коефіцієнта відповідності вk = 1.

Тому при математичному моделюванні доцільно використовувати наступні позначки:
нп
maxP  –  максимальний рівень підготовленості,  якого можливо досягти за рахунок

проведення заходів підготовки з використанням наочних посібників;
тр
maxP  –  максимальний рівень підготовленості,  якого можливо досягти за рахунок

проведення заходів підготовки з використанням тренажерів;
ім
maxP  –  максимальний рівень підготовленості,  якого можливо досягти за рахунок

проведення заходів підготовки з використанням імітаторів;
оз
maxP  –  максимальний рівень підготовленості,  якого можливо досягти за рахунок

проведення заходів підготовки з використанням озброєння та техніки.
По аналогії маємо

0 < нп
maxP < тр

maxP < ім
maxP < ( оз

maxP = 1). (5)
Розглянуті показники дають змогу провести моделювання процесу інформаційного

забезпечення на основі врахування коефіцієнта відповідності умов проведення заходів
підготовки. За результатами математичного моделювання існує можливість запропонувати
методи управління підготовкою та автоматизувати процес інформаційного забезпечення.

Висновки:
1. Запропонована система показників оцінки ефективності інформаційного

забезпечення процесу підготовки військ (сил) дозволить оцінити вплив умов проведення
заходу на рівень підготовленості об’єктів навчання та побудувати математичну модель
управління системою підготовки, що враховує різнорідність заходів за змістом.

2.  Категорії заходів підготовки,  що в якості засобів навчання використовують
тренажери, імітатори та озброєння забезпечують різний рівень підготовленості до виконання
бойового завдання для кожної з перелічених категорій.

3. Проведення класифікації заходів підготовки і об’єднання їх у класифікаційні групи за
ознакою наявної інформаційної бази розширює можливості формалізації процесу підготовки.
Формалізовані показники дозволять зробити оцінку ефективності альтернативних планів
підготовки шляхом отримання потрібного рівня підготовленості об’єктів навчання.

4. Аналіз та класифікація всієї множини заходів підготовки показує, що кожна із
класифікованих груп несуть певний обсяг загальної інформаційної бази (вміння, навички та
знання), що необхідна для виконання бойового завдання.
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Маньківський В.Б.( НТУУ „КПІ”)
РЕГРЕСІЙНА МОДЕЛЬ КОЕФІЦІЄНТА ВИКОРИСТАННЯ КАНАЛІВ ГІЛКИ

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОЇ МЕРЕЖІ
В даній статті представлена регресійна модель гілки мережі, в якій для опису аналітичних

залежностей коефіцієнта використання каналів запропоновані емпіричні диференційовані функції.
В результаті дослідження даної аналітичної моделі були запропоновані практичні рекомендації, що можуть
бути використані в процесі вирішення задачі формування раціонального плану розподілення навантаження.

В данной статье представлена регрессионная модель ветви сети, в которой для описания
аналитических зависимостей коэффициента использования каналов предложены эмпирические
дифференцируемые функции. В результате исследования данной аналитической модели были предложены
практические рекомендации, которые могут быть использованы в процессе решения задачи формирования
рационального плана распределения нагрузки.

In this article a regressive model of the network branch has been presented. In this model empiric differentiated
functions to describe analytical dependences of channels coefficient usage are suggested. As a result of this analytical
model research practical recommendations which can be used in the process of solving the task of forming load
partition rational plan were suggested.

Ключові слова:регресійна модель, канал телекомунікаційної мережі.
Вирішення задач проектування телекомунікаційних мереж, забезпечення показників

якості обслуговування і формування раціонального плану розподілу навантаження в умовах
зміни структури і величини навантаження в напрямках зв’язку вимагає розробки аналітичних
моделей. При цьому важливо, щоб відповідні аналітичні вирази відображали процеси, що
протікають в мережі, мали достатній рівень адекватності і були дифереційовані в діапазоні
досліджуваних значень [1]. Один з найбільш зручних показників оцінки ефективності
функціонування телекомунікаційних мереж, що виражається кількісно, має точний фізичний
зміст і опосередковано відображає вартісні показники мережі є коефіцієнт використання
каналів (КВК). Для гілки мережі з комутацією каналів КВК може бути представлений
у вигляді:

,)(
const== pV

pYК

де K  – коефіцієнт використання каналів;
)( pY – пропускна спроможність гілки;

V   – число каналів в гілці;
p  – ймовірність відмови у встановленні з’єднання.

Пропускна спроможність гілки при найпростійшому потоці навантаження Z
визначається виразом:

).
!

!1()1()(

0
å
=

-=-= V

i

i

V

iZ

VZZpZpY (1)

Тоді аналітичний вираз для визначення коефіцієнта використання каналів, після
простих математичних перетворень, набере вигляду:

.
!

)!!(

0

0

å

å

=

=
-

=
V

i

i

VV

i

i

iZV

VZiZZ
К (2)

В процесі вирішення мережевих завдань необхідно забезпечити раціональне
співвідношення між числом каналів,  навантаженням і втратами на гілках мережі при
забезпеченні заданих вимог до якості обслуговування в напрямках зв’язку [2]. Для цього
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необхідно аналізувати залежності типу К=f (V) при p = const, К=f (Z) при p = const, К=f (p)
при Z = const та інші.

Проведення аналізу значно простіше і точніше, якщо аналітичні вирази, що
використовуються диференційовані, а залежність одного параметра від іншого може бути
представлена в явному вигляді. Вираз (2) не відповідає цим вимогам і його використання при
практичних розрахунках має значні труднощі.

Тому пропонується апроксимація виразу (2) за допомогою диференційованих
емпіричних функцій з високою ступіню адекватності, вигляд яких визначається за
допомогою математичного апарата чисельного аналізу [3].

Побудова емпіричних формул складається з двох етапів:
1. З’ясування загального виду цієї формули.
2. Визначення найкращих її параметрів.

Для заданої системи значень const|),( =pii VK , const|),( =pii ZK , const|),( =Zii pK  і

const|),( =Vii pK  ( ni ....,,2,1= ) була вибрана формула вигляду:

),,;(~ cbaxfy = , (3)

де cba і,,  – деякі постійні. В результаті аналізу було з’ясовано, що найбільша
відповідність досягається при використанні степеневих функцій виду [3]:

caxK b += . (4)
Звідси .baxck =-
При логарифмуванні цей вираз, він матиме вигляд:

xback lglglg |||| +=- , 0|| ¹- ck , 0|| ¹a .

Звідси, вважаючи, що Kck =-lg  і Xx =lg
отримуємо лінійну залежність

abXK lg+= . (5)
Визначення параметрів формули (4) починаємо із знаходження значення с. Для цього

складаємо середнє геометричне ns xxx 1= , де 1x  і nx  крайні значення змінної, а також
користуючись методом лінійної інтерполяції для sx , знайдемо значення:

)(
1

1
is

ii

ii
is xx

xx
kk

kk -
-
-

+=
+

+ ,

де ix і 1+ix  – проміжні значення, між яким знаходиться sx  ( 1+<< isi xxx ).
Припускаючи, що точки 1M ( 11, kx ), sM ( ss kx , ), nM ( nn kx , ) розміщені на кривій

(4), будемо мати три рівності:
baxck 11 += ,
b
ss axck += ,
b
nn axck += .

Зводячи ns xxx 1=  в ступінь b  і умножаючи на a , отримаємо b
n

bb
s axaxax 1= .

або ( )( ).1 ckckck ns --=-
Вирішуючи останню рівність відносно c , знаходимо

.
21

2
1

sn

sn
kkk

kkk
c

-+
-

=
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Коли c  визначено, будуємо точки iN =  ( ii XK , ), де ii xX lg= , )(lg ckK ii -=

( ni ....,,2,1= ). Оскільки вони розташовуються майже прямолінійно, то це підтверджує
правильність вибору залежності (4) [3]. Визначення найкращих параметрів a , b
апроксимуючої функції було проведено методом найменших квадратів. Вибір даного методу
обумовлений тим, що його застосування дає найменше відхилення, з початковими даними, в
порівнянні з методом середніх.  Також,  метод найменших квадратів володіє важливою
перевагою, а саме якщо сума S  квадратів відхилень ie  мала, то самі ці ухилення також малі
за абсолютною величиною. Згідно методу найменших квадратів (МНК) найкращими
коефіцієнтами вважаються ті, для яких сума квадратів відхилень

min2))...,,,;(~),...,,( ][
1

2121 ®å
=

-=
n

i
imim kaaaxKaaaS (6)

буде мінімальною. Звідси, використовуючи необхідні умови екстремуму функції декількох
змінних, одержуємо так звану нормальну систему:

miaaaS
x m

i
...,,2,1,0)...,,,( 21 ==

¶
¶ (7)

для знаходження параметрів (коефіцієнтів) maaa ...,,, 21  [4]. Система спрощується якщо

емпірична функція )...,,,,(~
21 maaaxf  лінійна відносно параметрів. Остаточно,

нормальна система матиме вигляд:
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Так, як після логарифмування [5] емпірична формула (4) має лінійний вигляд (5) то
нормальну систему рівнянь можна записати у вигляді:

,
].[][lg][

];[][lg
2ïî
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í
ì
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XKbXaX

KbXan
(9)

де n  – кількість точок, що аналізуються;
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Рішення системи нормальних лінійних рівнянь (9), з симетричною квадратною

матрицею коефіцієнтів, було проведено за допомогою формул Крамера [6, 7]. Тобто систему
лінійних рівнянь записуємо за допомогою визначників:
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í
ì

D=D´b
D=D´a

b

a
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;
, (10)

де в нашому випадку
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Причому при 0¹D  система нормальних лінійних рівнянь має єдине рішення:

,;
D

D
=b

D
D

=a ba (11)

де alg=a , b=b  – шукані постійні емпіричної формули (4).
Причому повинна виконуватися умова (12) при остаточному складанні емпіричної

формули:

ïî

ï
í
ì

¹->+´

¹->-´

.0||,якщо),1(

;0||,якщо),1(

ckcka

ckkсa

ii

ii
(12)

На основі розглянутого теоретичного матеріалу визначимо вид емпіричної формули для
функції коефіцієнта використання каналів ( )iK f V=  при const=p ; )( iZfK =  при

const=p ; )( ipfK =  при const=V ; )( ipfK =  при const=Z . Отримані значення даних
залежностей і сумарні середньоквадратичні відхилення приведені в таблиці 1.

Таблиця 1
Отримані емпіричні формули K~ та їх середньоквадратичні відхилення

const K~ å
=

-=
n

i
ii kkS

1

2)~(

1 2 3

001,0=p 3399,12359,1 1241,0 -´V 0,001576

005,0=p 2477,83753,8 0274,0 +´- -V 0,001501

01,0=p 6440,27669,2 0983,0 +´- -V 0,000919

02,0=p 7115,18264,1 1769,0 +´- -V 0,000719

05,0=p 3013,13804,1 2872,0 +´- -V 0,000452

001,0=p 4640,16368,1 736,0 -´ Z 0,000230

005,0=p 9549,21652,3 0420,0 -´ Z 0,000405

01,0=p 5212,62994,6 0244,0 +´- -Z 0,000312

03,0=p 5429,22772,2 0749,0 +´- -Z 0,000121

05,0=p 8407,15542,1 1199,0 +´- -Z 0,000186

3=V 0068,09419,0 4079,0 +´ p 0,000007

5=V 0268,09497,0 0268,0 +´ p 0,000006
8=V 733,0)ln(07,0 +p 0,000984
25=V 8952,0)ln(053,0 +p 0,002276
5=Z 2550,06039,0 2337,0 +´ p 0,000004

8=Z 3336,06934,0 2724,0 +´ p 0,000152

10=Z 3838,08670,0 3362,0 +´ p 0,000245

20=Z 4361,06124,0 2100,0 +´ p 0,000015
Для наочності та зручності аналізу на рисунках 1, 2, 3, 4 отримані результати

представлені у вигляді графіків.
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Рис. 1. Графіки апроксимації K  від V  при const=p

Рис. 2. Графіки апроксимації K від Z  при const=p
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Рис. 3. Графіки апроксимації K від p
при const=V

Рис. 4. Графіки апроксимації K від p при const=Z

Виходячи з попередніх результатів, була визначена аналітична модель КВК гілок
мережі, тобто вирішувалась задача згладжування експериментальних залежностей, так як
принципіальний вигляд )( iVfK =  при const=p ; )( iZfK =  при const=p ; )( ipfK =  при

const=V ; )( ipfK =  при const=Z  – приблизно відомий (набрали статистику в залежності
від параметрів мережі). Потім за допомогою математичного апарата емпіричних формул та
методу найменших квадратів були знайдені числові параметри cba ,, ;
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),,;(~ cbaxKK = , які були невідомі. Тому задача згладжування експериментальних
залежностей зводиться до знаходження оцінок цих параметрів cba ,,  даної функції.

Оцінку адекватності отриманих параметрів представленої аналітичної моделі можна
провести за допомогою математичного апарата лінійного регресивного аналізу. Для цього
проведемо статистичний аналіз оцінок лінійної моделі скориставшись методом найменших
квадратів. Необхідно представити результати спостережень ,...,,2,1),,( niyx ii =

наступним чином [8]:

,)(.....)()( 111100 iikkiii xaxaxay e+b++b+b= --
де ie  – випадкові помилки спостереження.

Припустимо, що помилки спостережень ie  мають нульові математичні очікування

[9, 10], які рівні дисперсії 2
es  і не корельовані, тобто виконуються умови:

ïî

ï
í
ì

¹

=s
=

=e

e

,,0

,,

,0][
2

ji

ji
k

M

ij

i

де ijk  – коваріація випадкових величин ie  і ....,,2,1,, njij =e

Необхідно відмітити, що МНК – оцінки незалежно від об’єму вибірки n  (за умови, що
kn ³ , де k  – число параметрів, що оцінюється), якщо помилки спостережень не корельовані

njii ...,,2,1,, =e  та мають нормальне розподілення ),0( 2
esN  (і в цьому випадку

спостереження також незалежні) то оцінки, отримані по МНК, співпадають з оцінками, які
були розраховані за методом максимальної правдоподібності [10, 11].

Нехай 110 β~,β~β~ -k...,,  – оцінки параметрів лінійної моделі. Розрахуємо залишкову
суму квадратів eQ :

2
111100110 )](~.....)(~)(~[)~....,~,~( ikkiiike xaxaxayQ --- b--b-b-=bbb å , або в матричних

позначеннях:

YAYYAYAYQ TTTT
e b-=b-b-= ~)~()~( .

В нашому випадку необхідно використовувати:

|~||| YAYYQ TTT
e b-= . (13)

Незміщена оцінка дисперсії помилок визначається за формулою:

kn
Qs e
-

==s ee
22~ . (14)

А оцінка коваріаційної матриці МНК – оцінок параметрів рівна

.)( 12 -
e= AAsK T

m (15)
Якщо припустити, що помилки спостережень не корельовані та мають нормальне

розподілення в цьому випадку оцінки параметрів представленої аналітичної моделі
,1....,,1,0, -=b kjj  також мають нормальне розподілення.

Границі довірчих інтервалів в цьому випадку визначаються згідно формули:
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jjj asknt ea
-

-±b )(~

2
1

, (16)

де jja  – елемент матриці 1)( -AAT , а a  – заданий рівень значимості.
Знайдемо довірчі інтервали для параметрів отриманих аналітичних залежностей

(емпіричних формул). Отримані результати представлені в табл. 2.
Причому для практичних розрахунків достатньо прийняти рівень значимості 05,0α = і

використати розподілення студента.
Таблиця 2

Оцінка параметрів отриманих емпіричних формул

const K~ α Îa Îb

001,0=p 3399,12359,1 1241,0 -´V 0,05 (1,2433; 1,2297) (0,1262; 0,1220)

005,0=p 2477,83753,8 0274,0 +´- -V 0,05 (– 9,1911; – 7,6319) (0,0086; – 0,0634)
01,0=p 6440,27669,2 0983,0 +´- -V 0,05 (– 2,7905; – 2,7398) (– 0,0948; – 0,1018)
02,0=p 7115,18264,1 1769,0 +´- -V 0,05 (– 1,8501; – 1,8030) (– 0,1719; – 0,1819)

05,0=p 3013,13804,1 2872,0 +´- -V 0,05 (– 1,3897; – 1,3712) (– 0,2846; – 0,2898)

001,0=p 4640,16368,1 736,0 -´Z 0,05 (1,6580; 1,6174) (0,0780; 0,0692)

005,0=p 9549,21652,3 0420,0 -´ Z 0,05 (3,2324; 3,0993) (0,0496; 0,0344)

01,0=p 5212,62994,6 0244,0 +´- -Z 0,05 (– 6,4833; – 6,1208) (– 0,0143; – 0,0345)

03,0=p 5429,22772,2 0749,0 +´- -Z 0,05 (– 2,2989; – 2,2557) (– 0,0716; – 0,0782)

05,0=p 8407,15542,1 1199,0 +´- -Z 0,05 (– 1,5632; – 1,5452) (– 0,1179; – 0,1219)

3=V 0068,09419,0 4079,0 +´ p 0,05 (1,0218; 0,8682) (0,4203; 0,3955)

5=V 0268,09497,0 0268,0 +´ p 0,05 (1,0119; 0,8914) (0,3028; 0,2844)
8=V 733,0)ln(07,0 +p 0,05 (0,0821; 0,0678)
25=V 8952,0)ln(053,0 +p 0,05 (0,0632; 0,0442)
5=Z 2550,06039,0 2337,0 +´ p 0,05 (0,8288; 0,4779) (0,2753; 0,1921)

8=Z 3336,06934,0 2724,0 +´ p 0,05 (1,0497; 0,5103) (0,3189; 0,2259)

10=Z 3838,08670,0 3362,0 +´ p 0,05 (1,2287; 0,6117) (0,3937; 0,2604)

20=Z 4361,06124,0 2100,0 +´ p 0,05 (0,6932; 0,5409) (0,2296; 0,1904)

Для вирішення завдань аналізу якості функціонування телекомунікаційних мереж,  а
саме оцінки пропускної спроможності представляє інтерес швидкість зміни КВК. Це
достатньо наочно демонструє перша похідна від знайденої емпіричної функції [12]:

1~ -=¢ babxK . (17)
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Використовуючи залежності (17) при тих же значеннях аргументів були одержані
графіки залежностей const)(~

==¢ piVfK , const)(~
==¢ piZfK , const)(~

==¢ VipfK ,

const)(~
==¢ ZipfK  і показані на рис. 5, 6, 7, 8.

Рис. 5. Графіки залежностей відношень max
~~ KK ¢¢  від V  при const=p

Рис. 6. Графіки залежностей відношень max
~~ KK ¢¢  від Z  при const=p
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Рис. 7. Графіки залежностей відношень max
~~ KK ¢¢  від p  при const=V

Рис. 8. Графіки залежностей відношень max
~~ KK ¢¢  від p  при const=Z

Одержані результати вказують на той факт, що найбільший приріст КВК
спостерігається на гілках мережі з малим навантаженням та малою чисельністю каналів. При
середньому та високому навантаженні приріст КВК на гілках мережі приблизно однаковий.
Тому при формуванні плану розподілу навантаження в телекомунікаційній мережі слід
дотримуватися наступних рекомендацій:

– якщо в мережі інтенсивність навантаження в напрямках зв’язку мала то потрібно
прагнути до рівномірного розподілу навантаження по гілках мережі;
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– якщо в мережі інтенсивність навантаження в напрямках зв’язку середня або висока то
потрібно прагнути до рівномірного розподілу втрат на гілках мережі.

Такий підхід забезпечить високу ефективність використання обладнання, і як наслідок,
мінімум необхідної чисельності каналів в мережі для забезпечення заданої
якості обслуговування.
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УДК 681.562                                                                      к.т.н.Самойлов І.В. (ВІТІ НТУУ „КПІ”)

ЗАСТОСУВАННЯ НЕЙРО-НЕЧІТКОЇ МЕРЕЖІ ДЛЯ ВИДОБУВАННЯ
НЕЧІТКИХ ВІДНОШЕНЬ ІНТЕРВАЛЬНОГО ТИПУ

У статті запропоновано послідовний підхід для видобування нечітких відношень інтервального типу,
використання яких дозволяє мінімізувати наслідки невизначеності через неточні вхідні дані.

В статье предложен последовательный подход для извлечения нечетких отношений интервального
типа, использование которых позволяет минимизировать последствия неопределенности, вызванные
неточными входными данными.

In the article is offered consistent approach for extraction of unclear relations of the interval type, which use
allows to minimize the consequences to uncertainties, caused inexact input data.

Ключові слова:видобування нечітких відношень, нейро-нечітка мережа.
Вступ. На сьогодні актуальною науково-технічною задачею є створення систем

діагностики, які можуть опрацьовувати нечітку діагностичну інформацію. При проектуванні
таких систем виникає проблема моделювання та мінімізації наслідків невизначеності. В
умовах невизначеності для моделювання причинно-наслідкових зв’язків зручно
використовувати нечіткі відношення (НВ)  і композиційне правило виведення Заде [1].  Для
побудови НВ можуть використовуватись наступні методи: модифікований метод парних
порівнянь Сааті [2], нейро-мереживий підхід для видобутку знань „причини-наслідки” [3],
статистична обробка експериментальних даних [4] тощо.

Зазначені вище підходи дозволяють будувати НВ І типу. При моделюванні причинно-
наслідкових зв’язків такі НВ визначають міру впливу причини на виникнення наслідку у
вигляді ступеня належності,  тобто числа від 0  до 1.  Такі відношення є точними і тому
нездатні моделювати невизначеність. НВ інтервального типу (ІІ типу) можуть стати
корисними, коли важко точно визначити ступінь впливу причини на виникнення наслідку.
Тому вони можуть бути використані, щоб оперувати з різними типами невизначеності.
Застосування НВ, значення яких задаються інтервалами, мають такі переваги: простота
виконання операцій над НВ; простота реалізації операції нечіткого логічного виведення.

Побудова НВ ІІ типу експертними методами [5]  або шляхом статистичної обробки
даних пов’язана з обчислювальними складностями. Тому в статті пропонується підхід, що
використовує для видобування інтервальних НВ точні НВ. При цьому НВ І типу можуть
бути отримані експертним шляхом або добуті із експериментальних даних. Для визначення
НВ ІІ типу пропонується використовувати нейро-нечітку мережу, яка є ізоморфною нечіткій
базі знань (БЗ), побудованій за допомогою інтервальних функцій належності.

Постановка задачі. Нехай навчальна вибірка задана у вигляді М пар
експериментальних даних:

M,p,Y,X pp 1=
))

,                                                                (1)

де ( )p
n

pp
p xxxX )

L
)))

,,, 21=  – вектор значень вхідних змінних в експерименті номер р;

( )p
m

pp
p yyyY )

L
)))

,,, 21=  – вектор значень вихідних змінних в експерименті номер р.
Необхідно перетворити експериментальні дані (1) на матрицю R НВ між причинами D

= (d1,  d2, … , dn) і наслідками S = (s1,  s2,  … ,  sm). Визначимо причину dі, n,i 1= , як деякий
нечіткий терм, що описує вхідну змінну xi та наслідок sj, m,j 1= , як деякий нечіткий терм,
що описує вихідну змінну yj. З даних (1) можуть бути добуті НВ інтервального типу:

SDRY,X pp
~~~

´Ì®
))

.

В загальному випадку зв’язок „причини (dі)  –  наслідки (sj)” можна представити у
вигляді експертної матриці знань (табл. 1).
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Таблиця 1
Матриця знань для визначення НВ інтервального типу

ЯКЩО „входи” ТО „виходи”

x1 x2 … xn y1 Вага y2 Вага … ym Вага

d~11 d~20 d n
~

0 ][ 1111 ww , ][ 1212 ww , ][ 11 ww mm ,

d~10 d~21 d n
~

0 ][
2121 ww , ][ 2222 ww , ][ 22 ww mm ,

… … … …
d~10 d~20 d n

~
1

s~1

][ 11 ww nn ,

s~2

][ 22 ww nn ,

… s m
~

][ w,w nmnm

Цій матриці відповідає нечітка БЗ:

ЯКЩО x1 = d~11  I x2 = d~20   I  …  I xn = d n
~

0     з вагою w1j;
АБО x1 = d~10   I x2 = d~21  I  …  I xn = d n

~
0     з вагою w2j;

АБО x1 = d~10   I x2 = d~20   I  …  I xn = d n
~

1     з вагою wnj,

ТО yj = s j~     для всіх m,j 1= ,                                                                                            (2)

де d i
~

1  ( d i
~

0 ) – нечіткий терм, що відповідає випадку, коли міра значимості причини dі

дорівнює 1 (0); wіj = 1][0,][ Ìw,w ijij – вага частини висловлювання з номером і.

Таким чином, задача видобування НВ з експериментальних даних може бути зведена
до видобування нечітких правил ЯКЩО „причини” ТО „наслідки”. Оскільки зміст термів в
нечітких БЗ (2) невідомий, то задача видобування НВ інтервального типу зводиться до
видобування матриці параметрів, що представлена в табл. 2 [6].

Таблиця 2
Матриця параметрів правил ЯКЩО-ТО з інтервальними функціями належності

ТО „наслідки”
ЯКЩО „причини”

),,( 111
~~~ sss сgg … ),,( ~~~

mmm sss сgg

),,( 111111
~~~ ddd сgg … ),,( 000

~~~
nnn ddd сgg ],[ 1111 ww … ],[ 11 mm ww

),,( 101010
~~~ ddd сgg … ),,( 000

~~~
nnn ddd сgg ],[ 2121 ww  … ],[ 22 mm ww

… … … … … …

),,( 101010
~~~ ddd сgg … ),,( 111

~~~
nnn ddd сgg ],[ 11 nn ww … ],[ nmnm ww

Задача побудови НВ інтервального типу може бути сформульована так. Нехай для
побудови нечітких правил (2) використовуються інтервальні функції належності (ФН), а для
моделювання неточності вхідних даних використовуються точні ФН. Тоді необхідно знайти:
вектори параметрів функцій належності вхідних змінних до термів )0(1)0(21)0(11

~
,,

~
,

~
nddd L  –

÷÷
ø

ö
çç
è

æ
=== )(),,( )0(1)0(21)0(11)0(1)0(1)0(21)0(21)0(11)0(11

~~~
~

~~~~~~
~~ nnn ddd

D
dddddd

DD c,,c,cC,g,g,g,gg,gGP KK ; вектори

параметрів ФН вихідних змінних до термів наслідків msss ~,,~,~
21 L  –
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÷
ø
ö

ç
è
æ === )c,,c,(cC,g,g,g,gg,g(GP mmm sss

S
ssssss

SS
~~~

~
~~~~~~

~~ 212211 ),, KK ; вектори параметрів концентрації

ФН, що моделюють неточність вхідних даних – CX = (с1*, с2*, …, сn*) та вектор ваг правил в
нечіткій базі знань (2)  – ( )),,,,(,),,,,,( 11111111~ nmnmmmnnR wwwwwwwwW KKK= , які
забезпечують мінімальну відстань між теоретичними і експериментальними виходами
об’єкта:

[ ]
RSDX W,P,PC

M

p

m

j

p

jRSDXpj y)WPPCX(f ,,,
~~~,1 1

~~~

2

min, =ú
û

ù
ê
ë

é
å å -
= =

))
.                         (3)

В статті для побудови НВ інтервального типу пропонується використовувати
послідовний підхід. Суть цього підходу полягає в тому, що побудова таких НВ здійснюється
не з нуля, а використовує результати побудови НВ І типу. Для побудови НВ інтервального
типу в даному випадку пропонується використовувати нейро-мережевий підхід. Етапи
побудови НВ ІІ типу приведені в табл.  3.  В табл.  3  перші три рядки відповідають етапам
побудови НВ І типу для точних функцій належності [7].  При побудові НВ ІІ типу для
інтервальних ФН та точних вхідних даних до вектора параметрів додаються вектори нижніх
та верхніх границь координат максимуму функцій належності SSDD GGGG ~~~~ ,,,  та нижніх

і верхніх границь ваг нечітких правил ., RR WW Параметри концентрації функцій
належності DC ~  та SC~  залишаються без змін. У випадку наявності вхідних даних з відомим
середнім відхиленням до вектора керувальних змінних додається вектор параметрів
концентрації функцій належності, що моделює неточність вхідних даних CX. Тому на
останньому етапі шляхом нейронної підстройки здійснюється уточнення розв’язку задачі (3)
на базі отриманого раніше розв’язку.

Таблиця 3
Етапи видобування НВ інтервального типу

Параметри навчання
Модель Вхідні

змінні
Вихідні
змінні

Нечіткі
відношення

Кількість
параметрів
навчання

Метод

GD GS WR 2n + nm + m Генетичний
алгоритм

Точні
вхідні
дані GD, CD GS, CS WR 4n + nm + 2mТочні

ФН Неточні
вхідні
дані

GD, CD, CX GS, CS WR 5n +nm + 2m

Точні
вхідні
дані

DDD CGG ~~~ ,, SSS CGG ~~~ ,, RR WW , 6n +nm + 3mФН
інтер-
валь-
ного
типу

Неточні
вхідні
дані

XDDD CCGG ,,, ~~~
SSS CGG ~~~ ,, RR WW , 7n +nm + 3m

Нейронна
мережа

На рис. 1 представлена структура нейро-нечіткої мережі інтервального типу,
ізоморфної БЗ (2). Зміст вузлів показаний в табл. 4. З рис. 1 видно, що нейро-нечітка мережа
ІІ типу складається з нижнього і верхнього фрагментів, що використовують нижні і верхні
функції належності І типу, відповідно. Вона має шість шарів: шар 1 – входи об’єкта; шар 2 –
нечіткі терми, що використовуються в БЗ (2); шар 3 – рядки-кон’юнкції нечіткої БЗ (2); шар 4
– правила, що об’єднуються в класи sj; шар 5 – пониження типу, тобто перехід від вихідної
нечіткої множини ІІ типу до інтервальної нечіткої множини І типу; шар 6 – дефазифікація
інтервальної нечіткої множини І типу.
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Рис. 1. Структура нейро-нечіткої мережі інтервального типу
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Число вузлів в нейро-нечіткій мережі визначається так:  шар 1  –  за кількістю входів
об’єкта;  шар 2  –  за кількістю нечітких термів в БЗ (2);  шар 3  –  за кількістю рядків-
кон’юнкцій в БЗ (2); шари 4, 5 та 6 – за кількістю виходів об’єкта. Кількість вузлів в шарах 2,
3, 4, 5 подвоюється, оскільки нейро-нечітка мережа ІІ типу складається з двох частин, що
відповідають верхній і нижній мережам І типу і визначають верхню і нижню границі ступеня
належності вихідної нечіткої множини.

Дуги графа на рис. 1 зважені таким чином: нижніми і верхніми функціями належності
входів до нечітких термів причин – дуги між 2-м і 3-м шарами; нижніми і верхніми
границями ваг правил (НВ) – дуги між 3-м і 4-м шарами; нижніми і верхніми функціями
належності виходів до нечітких термів наслідків – дуги між 4-м і 5-м шарами.

Таблиця 4

Елементи нейро-нечіткої мережі інтервального типу
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Суть навчання нейро-нечіткої мережі інтервального типу полягає в підборі таких ваг
дуг (параметрів нижніх і верхніх ФН вхідних (вихідних) змінних та нижніх і верхніх границь
ваг правил), які мінімізують різницю між теоретичними і експериментальними
виходами об’єкта.

Розглянемо задачу (3). В цьому випадку для навчання параметрів моделі F
використовується система рекурентних співвідношень:

;
)(

η)()1(
)0(1

)0(1)0(1 ~
~~

tg

Etgtg
i

ii
d

t
g

dd

¶

¶
-=+ ;

)(
η)()1(

)0(1

)0(1)0(1 ~
~~

tg

E
tgtg

i

ii

d
t

g
dd

¶

¶
-=+



Збірник наукових праць  ВІТІ НТУУ „КПІ” № 1 – 2009
════════════════════════════════════════════════════════

122

;
)(

η)()1(
)0(1

)0(1)0(1 ~
~~

tc

E
tctc

i

ii

d
t

c
dd

¶

¶
-=+

;
)(

η)()1(
tg

Etgtg
j

jj
s

t
g

ss

¶

¶
-=+ ;

)(
η)()1(

tg

Etgtg
j

jj
s

t
g

ss

¶

¶
-=+

;
)(

η)()1(
tc

Etctc
j

jj
s

t
c

ss

¶

¶
-=+

;
)(

η)()1(
tw

Etwtw
ji

t
wijij ¶

¶
-=+ ;

)(
η)()1(

tw
Etwtw

ji
t

wijij ¶
¶

-=+

,
)(

η)()1( *
**

tc
Etctc
i

t
ii

¶

¶
-=+                                                     (4)

які мінімізують критерій
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де )(,)( tytf jj
)  – теоретичний і експериментальний виходи об’єкта діагностики на t-ому

кроці навчання; )(,)(,)(,)(,)(,)(
~~~~~~

tctgtgtctgtg jjjiii sssddd  – параметри функцій належності
вхідних і вихідних змінних на t-ому кроці навчання; )(,)( twtw ijij  – нижня і верхня границі

ваг правил на t-ому кроці навчання; )(* tci  – параметр концентрації функцій належності
вхідних змінних на t-ому кроці навчання; wcg η,η,η  – параметри навчання.

Аналогічно правилу „back-propagation”, алгоритм навчання нейро-нечіткої мережі
інтервального типу складається з двох фаз. На першій фазі обчислюються модельні значення
виходів об’єкта ),,,( 21 mfff K , що відповідають заданій архітектурі мережі. На другій
фазі обчислюється значення нев’язки (Et) і перераховуються ваги міжнейронних зв’язків (4).

Розглянемо результати комп’ютерного експерименту, спрямованого на перевірку
можливості видобування нечітких відношень інтервального типу з експериментальних даних
за допомогою запропонованої нейро-нечіткої мережі та мінімізації наслідків невизначеності.

Нехай експериментальні дані про об’єкт генерувались моделлю:
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яка представлена на рис. 2.
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Рис. 2. Модель-еталон
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В результаті розв’язання задачі оптимізації (3) при неточних вхідних даних
(використовувались відомі для даної моделі нечіткі відношення І типу [8]) були отримані
інтервальні нечіткі відношення, які наведені в таблицях 5 та 6. Значення в чисельнику
відповідають вагам правил, які отримані у випадку нейронної підстройки розв’язку при
точних вхідних даних, значення в знаменнику – у випадку нейронної підстройки розв'язку
при неточних вхідних даних.

Таблиця 5
Матриця нижніх границь ваг нечітких правил ЯКЩО-ТО

ТО „наслідки”ЯКЩО
„причини” s1 s2 s3 s4

d1 0,0/0,1 0,8/0,8 0,2/0,2 0,0/0,0
d2 0,9/0,8 0,2/0,2 0,0/0,1 0,0/0,1
d3 0,0/0,0 0,3/0,4 0,0/0,0 0,1/0,2
d4 0,0/0,1 0,8/0,8 0,0/0,0 0,1/0,2

Таблиця 6
Матриця верхніх границь ваг нечітких правил ЯКЩО-ТО

ТО „наслідки”ЯКЩО
„причини” s1 s2 s3 s4

d1 0,4/0,3 1,0/1,0 0,5/0,4 0,3/0,2
d2 1,0/1,0 0,5/0,4 0,3/0,2 0,3/0,2
d3 0,3/0,2 0,6/0,5 0,3/0,2 0,3/0,2
d4 0,3/0,2 1,0/1,0 0,3/0,2 0,3/0,2

Матриці нечітких відношень, що представлені в табл. 5 та 6 забезпечують
апроксимацію об’єкта, яка показана на рис. 3. Показники ефективності методів видобування
нечітких відношень з експериментальних даних наведені в табл. 7 (значення показників для
точних ФН отримані в [8]). Значення критерію оптимізації (3), після нейронної підстройки
нечітких відношень ІІ типу,  становить 10,34,  що на 30  %  менші порівняно з моделлю,  яка
використовує точні функції належності. Використання функцій належності, що моделюють
неточність вхідних даних дозволило незначно покращити критерій оптимізації до
показника – 9,28.

y

0,6

-0,6

x
105

           Еталон
           НВ І типу
           НВ ІІ типу

Рис. 3. Апроксимація нечіткими відношеннями при неточних вхідних даних

В результаті експерименту встановлено, що використання функцій належності
інтервального типу при видобуванні нечітких правил ЯКЩО-ТО з неточних даних,
дозволило покращити точність апроксимації порівняно з моделлю на базі нечітких
відношень І типу. Це дозволяє зробити висновок, що нечіткі відношення ІІ типу (інтервальні)
здатні моделювати і мінімізовувати наслідки невизначеності, пов’язаної з неточністю
вхідних даних.
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Таблиця 7
Показники ефективності методів видобування нечітких відношень

Генетичний
алгоритм Нейронна мережаПоказники ефективності

Точні ФН Інтервальні ФН
Точні дані 22,53 5,74 - - -Критерій

оптимізації σx = ±5% 24,8 15,04 12,54 10,34 9,28
Час 22 хв. 2 хв. 1 хв. 2 хв. 1 хв.

Кількість ітерацій 10000 350 100 350 100

Таким чином, для видобування нечітких відношень інтервального типу пропонується
нейро-нечітка мережа. В якості початкового наближення використовуються нечіткі
відношення І типу, а також параметри функцій належності І типу вхідних (вихідних) змінних
до нечітких термів причин (наслідків). Результати експерименту доводять, що використання
нечітких відношень і функцій належності інтервального типу дозволяють мінімізовувати
наслідки невизначеності через неточні вхідні дані. При цьому точність апроксимації значно
покращилась порівняно з показниками, що забезпечуються НВ І типу за умови неточних
вхідних даних.
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МОДЕЛЬ ОПЕРАТИВНОГО ВІДНОВЛЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ
ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ МЕРЕЖ

В статті розглядається модель процесу оперативного відновлення функціонування інформаційно-
телекомунікаційних мереж, приведена її структура та теоретико-множинний опис.

В статье рассматривается модель процесса оперативного восстановления функционирования
информационно-телекоммуникационной сети, приведена ее структура и теоретико-множественное описание.

The model of the process of operative renewal of functioning of informational and telecommunication network is
examined in the paper, its structure and multi-theoretical description is given.

Ключові слова: модель функціонування, інформаційно-телекомунікаційна мережа.

Вступ. Інформаційно-телекомунікаційна мережа (ІТМ) - це складна система, яка
характеризується специфічними особливостями, які визначаються її функціональним
призначенням, архітектурою і складною динамікою функціонування, великою кількістю
територіально (ієрархічно) розподілених елементів і виконуваними ними функціями,
складністю алгоритмів вибору тих або інших управляючих дій і великими об’ємами
інформації, що при цьому перероблюються [1].

Зростання вимог до підвищення оперативності і якості функціонування ІТМ призводить
до необхідності постійного вдосконалення її системи управління. У цих умовах стає
очевидною визначальна роль людини - диспетчера по оперативному управлінню мережею з
метою підтримки її в постійній „бойовій” готовності.

Враховуючи те, що ІТМ належить до систем реального часу, серед задач управління
мережею найбільш відповідальною є задача оперативного відновлення її функціонування в
аварійних ситуаціях. На сьогоднішній день практика функціонування ІТМ різного
функціонального призначення показує, що задача оперативного відновлення, практично, не
автоматизована і диспетчери приймають рішення тільки на базі особистого досвіду та інтуїції,
суб’єктивно оцінюючи їх якість. А оскільки психофізіологічні можливості людини по
зберіганню і переробці інформації обмежені, то в умовах дефіциту часу вона не в змозі
оперативно приймати якісні рішення на основі тільки розумової діяльності. У зв’язку з цим
час, який витрачають диспетчери на пошук і локалізацію несправностей, як правило, не
відповідає часовим вимогам, що пред’являються до ІТМ, як систем реального часу. Ця
ситуація визначає необхідність нового підходу до виробки рішень диспетчером в процесі
оперативного відновленні функціонування мережі заснованого на таких засобах, які
дозволили б автоматизувати його логіко-аналітичну діяльність в цьому процесі.

На даний час стрімкими темпами ведуться розробки по створенню і застосуванню
експертних систем (ЕС) диспетчерського управління складними системами різного
функціонального призначення [2 - 8]. Так в роботі [2] описані принципи побудови ЕС і
проблеми, які виникають при розробці задач функціонального контролю і управління
мережею. У [3,4] розглянуті питання аналізу несправностей в інформаційних мережах і
виявлення дефектів в мережах зв’язку.  У [5,  6]  наводиться інформація про системи-
оболонки, призначені для створення інтелектуальних прикладних програм, які контролюють,
діагностують, і управляють динамічними подіями в мережевих і модельованих середовищах.
А в роботах [7, 8] описуються методики створення ЕС поточного планування режимів
функціонування електроенергетичними системами у реальному часі.

Разом з тим, питанням ідентифікації аварійних ситуацій і формування рекомендацій
диспетчеру по їх локалізації, як головному питанню оперативного управління систем реального
часу,  в даний час не заслужено мало приділяється уваги,  тому вони вимагають свого
невідкладного системного вирішення.

Теоретико-множинний опис моделі. Основними функціями диспетчера ІТМ в процесі
оперативного відновлення є аналіз аварійної ситуації, ідентифікація виниклого відхилення від
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нормального (штатного) режиму функціонування мережі, пошук можливих управляючих
рішень, оцінка наслідків прийняття рішень і, нарешті, видача команд на здійснення
необхідних управляючих дій. Оскільки в основі процесу відновлення лежить логіко-
аналітична діяльність людини, то формалізація цього процесу у вигляді систем
математичних рівнянь вкрай важка, а в деяких випадках принципово неможлива. Тому
рішення даної задачі доцільно здійснювати в рамках ситуативного підходу. Виходячи з
цього, модель процесу оперативного відновлення, з урахуванням ієрархічністю, можна
представити наступною структурою (рис. 1).

І

Т

М

А н ал із  та  о п и с
ав ар ій н о ї си туац ії

Р о зп ізн ан н я  авар ій но ї
си туац ії

Ф о р м ув ан н я
в ар іа н тів  п л ан у

відн о вл ен н я
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вп ли в ( i-й

р івен ь )

...
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Рис. 1. Структура моделі оперативного відновлення ІТМ

Функціонування моделі можна інтерпретувати таким чином. Диспетчер за допомогою
діагностичних програм безперервно здійснюється контроль стану мережі (підконтрольного
фрагменту мережі). Крім цього інформація про стан підконтрольного фрагменту мережі
може також бути отримана і від диспетчерів інших фрагментів ІТМ, які в даний момент часу
задіяні в процесі рішення функціональних задач.

При відхиленні характеристик від заданих значень диспетчер фіксує спостережуваний
стан мережі як аварійну ситуацію, здійснює її опис і переходить до розпізнання цієї ситуації,
висуваючи при цьому різні гіпотези про причину несправності.

Якщо вихідної інформації не достатньо для ідентифікації аварійної ситуації, диспетчер
здійснює пошук додаткових даних, як за допомогою діагностичних засобів, так і шляхом
взаємодії із диспетчерами інших рівнів мережі з метою підтвердження висунутих гіпотез.

Визначивши, таким чином, характер аварійної ситуації, диспетчер формує варіанти
плану відновлення мережі, при необхідності уточнюючи стан мережі. Потім ці варіанти
оцінюються по заданим критеріям ефективності і вибирається найбільш раціональний план
оперативного відновлення, який надається диспетчеру для прийняття рішення на його
реалізації. Приведемо теоретико-множинний опис моделі.

Нехай TODGKLS ,,,,,, - відповідно безліч поточних ситуацій і їх описів, класів
аварійних ситуацій, цілей функціонування, можливих планів відновлення, їх оцінок і
інтервалів часу. Тоді модель оперативного відновлення можна представити сукупністю
наступних відображень:

4321 МММММ ooo= ;
** ´®´ )()(:1 TSTSМ ;

22212 MMM o= ;
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** ´´®´ )()(:21 TLSTSМ ;
** ´´®´´ )()(:22 TSKTLSМ ;
** ´´®´´ )()(:3 TSDTSGМ ;

42414 MMM o= ;
** ´´®´´ )()(:41 TODTSDМ ;

TDTODМ ´®´´ *)(:42 ,

де ´ - знак декартового добутку; o  – знак композиції відображень; *a)( - система всіх
підмножин множини a .

Дані відображення описують наступні процеси: M - вироблене рішення на оперативне
відновлення; 1M - аналіз поточних ситуацій; 2M - опис і розпізнання аварійних ситуацій:

21M  – опис, 22M  – розпізнання; 3M - формування альтернативних планів відновлення; 4M
- оцінка і вибір раціонального плану: 41M  – оцінка, 42M – вибір.

Необхідно відмітити, що оскільки процес реалізації плану оперативного відновлення, як
правило, регламентований відповідними директивними документами і є досить типовим для
кожного органу диспетчерського управління, тому його можна виключити з області
розгляду. Приведемо формалізований опис структурних компонент даної моделі.

Аналіз та опис аварійної ситуації. Аналіз стану ІТМ здійснюється стандартними
процедурами із застосуванням відповідних діагностичних засобів. Основним змістом цього
процесу є виявлення відхилення параметрів заданих характеристик ІТМ від встановлених
значень, що служить підставою віднесення поточного стану ІТМ до стану нештатної
(аварійної) роботи мережі. Процедуру аналізу станів формально можна представити
наступним кортежем:

>=< PVVVА ,,,П ''' ,

де ', VV  − вектори вхідних і заданих параметрів, ''V  − вектор відхилень вхідних параметрів
від заданих значень, а P  − кореляційна процедура.

Розпізнання аварійної ситуації. Головна функція будь-якої ситуації управління
полягає у виробленні і видачі в необхідній формі управляючих дій на виконавчі механізми, в
якості яких в організаційних системах використовується людина. Необхідною умовою
правильності вироблених дій є безперервна достовірна оцінка стану, в якому знаходиться
об’єкт управління. Перефразовуючи відомий вислів, можна сказати, що правильно оцінити
стан об’єкту управління – це вже наполовину вирішити задачу визначення управляючих
рішень.

Визначимо аварійну ситуацію як безліч понять, на якій задана система бінарних
відносин.

Нехай },1{ nIixX i =Î= - множина понять мови опису ситуацій, }),({ IjirR ij Î= -

система бінарних відносин які задані на X . Тоді під описом L  аварійної ситуації
розумітимемо синтагматичний ланцюжок вигляду

jiji xrx .                                                                (1)

Якщо за мову опису ситуацій взяти мову логіки предикатів першого порядку, тоді вираз
jki xrx  буде представляти бінарний предикат ),( jik xxr , визначений на множині 2X , а поняття

ix - терми (наприклад, ознаки, що характеризують стан апаратно-програмних засобів ІТМ).
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Далі, в ІТМ будемо розрізняти два види ситуацій: поточні і узагальнені. Поточна
ситуація - це стан ІТМ, що фіксується відповідними засобами діагностики. Узагальнена
ситуація є клас аварійної ситуації. Під класом будемо розуміти безліч поточних ситуацій, для
яких управляючі рішення ІТМ однакові. Іншими словами узагальнена ситуація визначає клас
аварійних ситуацій, що характеризує деяку безліч поточних ситуацій.

У реальних системах управління, як правило, є узагальнені ситуації декількох рівнів,
оскільки для прийняття тих або інших рішень потрібні узагальнення різного рівня
(компонент технічних засобів, технічних засобів, компонент ІТМ, типів аварійних ситуацій
і т.п.)

Нехай }...,,,{ 21 nsssS = - безліч поточних ситуацій, а },1{ NiKK i == - безліч

класів аварійних ситуацій, де }...,,,{ 21
i
n

iii
i

kkkK = - безліч підкласів аварійних ситуацій i -го
рівня.  Тоді всю сукупність ситуацій,  що виникають в ІТМ,  можна представити наступною
ієрархічною структурою (рис. 2).

На нижньому рівні цієї структури розташовані поточні ситуації, а на подальших рівнях
- в різному ступені узагальнені ситуації. На самому верхньому рівні знаходяться узагальнені
ситуації, які є покриттям безлічі поточних ситуацій. Така ієрархічна безліч ситуацій утворює
класифікатор ситуацій.

Процедуру розпізнання формально можна представити наступним кортежем:

><= j
q

j
qip peks ,,,П ,

де is - поточна ситуація; j
qk - q -й клас j -го рівня; e - безліч експертних переваг по

вибору правил розпізнання, задана на множині }{ j
qi ks ´ ; j

qp - безліч правил розпізнання q  -
го підкласу j -го рівня.

2р 1s 5р
ip

2s

S

1s
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N
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Рис. 2. Ієрархія ситуацій ІТМ

Враховуючи, що (1) це опис ситуацій, то для його розпізнання оптимально
використовувати логіко-лінгвістичний підхід, при якому правила розпізнання задаються за
допомогою аналогічних синтагматичних ланцюжків вигляду
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),(),(),( 1143342112 ++ÙÙÙ nnnn XXrXXrXXr K .

Ситуація ),(),(),( 1143342112 ++ÙÙÙ nnnn xxrxxrxxr K  вважається розпізнаною, якщо

ii Xx Î  і для будь-якого предиката ),( 11 ++ iiii xxr  відношення 1+iir  співпадає з відношенням
предиката ),( 11 ++ iiii XXr . В цьому випадку кожне правило розпізнання описує деяку
узагальнену ситуацію на кожному з рівнів класифікатора.

Якщо множину j
qp  представити деякою аксіоматичною системою (безліччю правильно

побудованих формул (ППФ)  логіки предикатів першого порядку),  а ситуацію is , що
склалася в ІТМ як деяку формулу, то задачу розпізнання аварійних ситуацій можна звести до
логіко-лінгвістичної задачі доказу того, що формула is  виводиться в аксіоматичній системі

j
qp , тобто якщо j

qp |¾ is , то j
qi ks Î .

Таким чином, враховуючи структуру класифікатора, розпізнання аварійних ситуацій
є яскраво виражений багаторівневий ітераційний процес.

На першому рівні проводиться систематизація отриманої за допомогою діагностичних
засобів інформації і по сукупності поточних ознак, які фіксують відхилення заданих
характеристик мережі, формується опис аварійної ситуації is .

На наступному рівні 1K  – рівні узагальнення першого рангу здійснюється первинне

розпізнання ситуації is  шляхом віднесення її до одного з підкласів 1
qk  цього рівня за

правилами

якщо 1
qp |¾ is , то 1

qi ks Î .

Потім, використовуючи одержані результати і додаткові дані (ознаки) ),1( mkpk = , що
характеризують функціонування ІТМ, на кожному наступному рівні Ni ...,,2=  відбувається
покрокова класифікація за наступними рекурсивними правилами

( )1p ...( )mp )()...,,,( 1
1 QqkppkF i

qm
i
q Î®- ,

де }{ $"Î , , а )...,,,( 1
1

m
i
q ppkF -  – безкванторна ППФ логіки предикатів першого порядку.

В результаті це приводить до концептуального розпізнання ситуації is . Тобто на рівні
NK  отримуємо узагальнену інтерпретацію обстановки, що склалась в мережі. При цьому

прийняття відповідних рішень на кожному рівні зводиться до ототожнення часткових
ситуацій. Ці рішення складають ієрархічно вкладену структуру, тобто, рішення нижніх рівнів
є початковими посиланнями для прийняття рішення на вищих рівнях.

Формування варіантів плану відновлення. План відновлення є послідовністю
управляючих дій, які, в сукупності, переводять ІТМ з аварійного стану в стан нормального її
функціонування.  Отже,  формування такого плану можна пов’язати з рішенням задачі
планування шляху досягнення заданої мети з деякою фіксованою початковою ситуацією. В
даний час для вирішення даної задачі широке практичне застосування одержало планування
в просторі станів.

Нехай }{ isS = - безліч станів ІТМ, Sss GÎ,0 - аварійний стан і стан штатної роботи, а
}{ ifF = - безліч операторів (управляють дій) таких, що

)(1 iii sfs =+ .
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Тоді планом відновлення буде послідовність операторів kfff ,...,, 10  таких, що
)( 001 sfs = , )( kkG sfs = .

Рішенням задачі перетворення є стратегія (правило) p  вибору оператора if  залежно від
стану, що реалізувався is .

Визначимо оператор nf  як п’ятірку

< nnnnn TDUPH ,,,, >,

де nH  – найменування оператора, nP  – параметри, nU  – умова застосування, nD  –
результат дії, а nT  – час виконання оператора.

Оскільки у деяких операторів умови їх застосування і результати дії можуть співпадати,
то в загальному випадку стратегія p  може породжувати безліч альтернативних планів
відновлення, які можна представити графом, вершини якого представляються станами ІТМ, а
дуги відображають взаємозв’язки і послідовності операторів (рис. 3). Час виконання
оператора задається у вигляді оцінки довжини відповідної дуги.
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Рис. 3. Граф альтернативних планів

Відзначимо важливу особливість такого підходу. А саме, послідовно перетворюючи
аварійну ситуацію за допомогою застосування відповідних операторів, ми тим самим
зможемо прослідкувати (екстраполювати) розвиток аварійної ситуації в часі.

Вибір раціонального плану. Вибір раціонального плану відновлення можна здійснити
в результаті оцінки шляху досягнення цільового стану. Раціональний план знаходиться як
шлях мінімальної довжини у вищезазначеному графі.

Нехай il  – i -й шлях від початкової до кінцевої вершини, який визначає i -й варіант
плану відновлення. Далі, поставимо у відповідність кожній дузі i

hkb  з вершини h  у вершину
k  в i -му шляху час i

hkt  виконання відповідного оператора. Тоді час iT  реалізації i -го плану
буде рівний

å
Î

=
lt

i
hki

i
hk

tT .

В результаті необхідно знайти такий шлях 0i , довжина якого була б мінімальна, тобто

Ii
iTi

Î
= minarg0 .

Вибір такого шляху ефективно можна здійснити, наприклад, методом динамічного
програмування.
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Висновки. Розроблена модель оперативного відновлення функціонування
інформаційно-телекомунікаційних мереж є семіотичною системою, яка заснована на
парадигмі ситуативного управління. Структурно модель складається з моделей аналізу станів
мережі, опису аварійних ситуацій і їх розпізнання, формування варіантів плану управляючих
дій і вибору найбільш оптимального плану.

В основу моделі ідентифікації розпізнання аварійних ситуацій покладений принцип
визначення за системою продукцій, необхідних при даній вхідній ситуації мети управління, а
в основу моделі формування планів – планування в просторі станів, що дозволяє, послідовно
перетворюючи стан аварійної ситуації за допомогою застосування відповідних операторів,
прослідкувати (екстраполювати) розвиток аварійної ситуації в часі.

В цілому, дана модель володіє важливою властивістю - це одночасно і механізм
автоматизованого рішення задачі оперативного відновлення і засіб конструювання і
реалізації систем оперативної діагностики інформаційно-телекомунікаційних мереж.
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МЕТОД ПРОСТОРОВО-ЧАСОВОГО КОДУВАННЯ СИГНАЛІВ ТРОПОСФЕРНОГО
ЗВ’ЯЗКУ НА ОСНОВІ УДОСКОНАЛЕНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ МУЛЬТИ-МІМО

У статті представлений метод просторово-часового кодування сигналів тропосферного зв’язку із
застосування удосконаленої технології мульти-МІМО. Приведений метод відрізняється від відомих
узагальненням формул обробки сигналів на виходах приймальних каналів та врахуванням діаграм
спрямованості антенних елементів. Пропонується новий підхід до формалізованого представлення відгуку
лінійної цифрової антенної решітки, основною перевагою якого є врахування детермінованої складової у
матриці передаточних характеристик каналу.

В статье представлен метод пространственно-временного кодирования сигналов тропосферной связи с
использованием усовершенствованной технологии мульти-МІМО. Приведенный метод отличается от
известных обобщением формул обработки сигналов на выходах приемных каналов и учетом диаграмм
направленности антенных элементов. Предлагается новый подход к формализованному представлению
отклика линейной цифровой антенной решетки, основным преимуществом которого является учет
детерминированной составляющей в матрице передаточных характеристик канала.

The method of the space-time encoding of signals of troposphere communication with use of the improved
technology of multi-МІМО is presented in the article. The resulted method differs from the known formulas of signal
processing by generalisation on outputs of the receiving channels and the account of directional diagrams of antenna
elements. The new approach to the formalized representation of the response of the linear digital antenna array which
fundamental advantage is the accounts of the determined component in a matrix of transmit characteristics of the
channel is offered.

Ключові слова: метод просторово-часового кодування, тропосферний зв'язок, мульти-МІМО.
Постановка задачі та її зв’язок із важливими науковими і практичними

завданнями
Одним з важливих напрямів розвитку військ зв’язку у 2009 р., визначених начальником

зв’язку ЗС – начальником Головного управління зв’язку та інформаційних систем ГШ
України, є прискорення темпів створення єдиної автоматизованої системи управління
(ЄАСУ) ЗСУ. Розгортання матеріальної основи ЄАСУ на основі єдиного інформаційного
простору з підтримкою мультисервісних функцій документообігу та сигналів управління
планується проводити з використанням нових базових зразків засобів зв’язку військового
призначення. Однак існуючі засоби зв’язку (тропосферні і радіорелейні), особливо мобільної
компоненти системи зв’язку ЗСУ, мають суттєві недоліки та обмежені можливості [1]. Тому
вдосконалення та розробка нових комплексів апаратури зв’язку є актуальною
науковою задачею.

Аналіз останніх досліджень та публікацій
Як показав аналіз, основним недоліком існуючих засобів тропосферного зв’язку є

низька пропускна спроможність. Перспективні цифрові тропосферні станції, які пропонує
Відкрите акціонерне товариство „Олімп” (м. Світловодськ), мають обмежену швидкість
передачі інформації (не більше Е1) [2]. Цілком зрозуміло, що найближчим часом такої
швидкості буде недостатньо навіть для забезпечення існуючих каналів передачі даних, не
враховуючи тенденцій збільшення потреб для підтримки мультимедійних функцій. Якщо в
мирний час ці проблеми вирішуються за рахунок стаціонарної мережі зв’язку, то під час
воєнних дій, надзвичайних ситуацій та миротворчих операцій основне навантаження буде
покладене на польову опорну мережу зв’язку. Тому задача підвищення пропускної
спроможності тропосферних ліній (мереж) зв’язку є досить актуальною, а її вирішення
повинно бути завчасним. Для збільшення швидкості передачі інформації в сучасних засобах
бездротових систем зв’язку, в тому числі для військових потреб, все частіше застосовуються
технології подвійного призначення. Серед останніх слід виділити технологію множинний
вхід – множинний вихід (МІМО), яка дозволяє підвищити швидкість передачі інформації за
рахунок використання кількох антен на передачі і на прийомі [3].  Дана технологія вже
найшла своє практичне застосування в терміналах зв’язку деяких країн НATO. Наприклад,
згідно [4], подальшим розвитком проекту радіомережі MANET [5] є застосування MІMO-
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технології. У пристрої SC2000 виробництва Sіlvus Technologіes (США) реалізовано режими
роботи MІMO за схемами „2 х 2”, ..., „4 х 4”, що дозволило збільшити швидкість передачі
даних до 150 Мбіт/с. Логічним розвитком МІМО-технології є мульти-МІМО система, яка
об’єднує кількох кореспондентів з використанням каналів МІМО для зв’язку між ними [6, 7].

Однак, впровадження в тропосферний зв’язок технології МІМО вимагає рішення ряду
наукових завдань. Серед них досить вагомим є удосконалення методів просторово-часового
декодування сигналів, особливо в мульти-MІMO режимах роботи тропосферної станції.

Виклад основного матеріалу дослідження
У статті пропонується застосування методів просторово-часового кодування сигналів

на основі удосконаленої технології мульти-МІМО і цифрових антенних решіток (ЦАР) в
тропосферному зв’язку. Перед поясненням суті методу слід вказати на те, що технологія
МІМО як найліпше відповідає особливостям тропосферного розповсюдження сигналів, які
характеризуються багатопроменевістю внаслідок відбиття від неоднорідностей тропосфери
(глобул) [8]. Таким чином, тропосферне розповсюдження радіохвиль формує необхідні
передумови для застосування саме технології МІМО та її мульти-МІМО узагальнення.

Для розгляду моделі опису мульти-MІMO системи тропосферного зв’язку необхідно
ввести додаткові обмеження і позначення. Відгук приймальної ЦАР запишемо у вигляді:

å
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+=
M

k
ikiki nAhu
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,      (1)

де uі – напруги по виходу i-го приймального каналу (i=1, …, N, де N – кількість антен
приймача); hki – передаточна характеристика каналу MIMO між k-ю антеною передавача
(k=1, …, M, де M – кількість антен передавача) та i-ю приймальною антеною; Аk – сигнал, що
випромінюється k-ю антеною передавача; ni – напруга шуму на виході i-го приймального
каналу. Для системи мульти-МІМО необхідно ввести додаткові індекси для врахування
кількості кореспондентів і моменту часу, в якому відбувається передача повідомлення.
Уточнимо,  що розглядається така система MІMO,  у якій здійснюється обробка сигналів
кількох рознесених у просторі MІMO систем. Основною умовою є стаціонарність
середовища поширення радіохвиль на інтервалі часу з моменту виміру передаточних
характеристик каналів MІMO до завершення передачі по них інформаційних блоків.

Узагальнений вираз для відгуку, наприклад, двоелементної приймальної ЦАР у
випадку роботи системи мульти-МІМО з P кореспондентами, кожний з яких має
двоелементну ЦАР, можна представити у вигляді:
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де p = 1, …, P.
Вираз (2), на відміну від виразу (1), враховує додатковий параметр часу, записаний

після коми у величинах u, h та n. Серед алгоритмів кодування, які можуть застосовуватись в
передавачі тропосферної станції, можна зазначити відомі методи просторово-часового
кодування Аламоуті або „магічного квадрату” [3]. Відповідні модифікації матриці каналу Н
при використанні двохелементних антенних решіток [7] мають вид:
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для методу Аламоуті.                                           для „магічного квадрату”.
Узагальнений вигляд систем рівнянь (1) і (2) можна представити компактним

матричним виразом:
,NAHU +×=     (5)

а для демодуляції сигналів – скористатись формулами: UHA 1-=
)

 при умові N=M, та
UHHHA HH 1)( -=

)
 у випадку N>M.

Зазначені співвідношення для мульти-MIMO системи спираються на традиційний
підхід до обробки MIMO сигналів. Однак з метою збереження ефективності даного методу в
умовах впливу навмисних завад необхідно здійснити його удосконалення за рахунок
використання процедури цифрового діаграмоутворення (ЦДУ) [9], яка дозволяє досягти
високої завадостійкості. Перш ніж перейти до розгляду суті удосконаленої технології
мульти-MIMO, що пропонується, у випадку лінійної ЦАР, необхідно ввести наступні
обмеження. В якості базової антени МІМО розглядається лінійна еквідистантна ЦАР в
режимі роботи на прийом з R антенними елементами. Фазовий центр ЦАР збігається з її
геометричним центром, який прийнятий за початок координат. Будемо вважати, що
амплітудно-частотні характеристики (АЧХ) приймальних каналів мають форму, близьку до
прямокутної, а власні шуми на виходах цих каналів некорельовані з сигналами, статично
незалежні і мають однакову дисперсію. Крім того, припустимо, що щільності ймовірностей
миттєвих значень власних шумів ЦАР розподілені за нормальним законом, ширина спектра
джерела випромінювання шумових сигналів на виходах приймальних каналів решітки, що
відповідають одному і тому ж кореспонденту, значно перевищує максимальний час затримки
по каналах решітки. Сигнал, що діє на приймальну ЦАР, є вузькосмуговим в просторово-
часовому розумінні, тобто інтервал кореляції комплексної огинаючої сигналу суттєво
перевищує інтервал між моментами приходу сигналу в найбільш рознесених точках
апертури решітки. Припустимо, що на ЦАР діють М сигналів (М≤R), при чому т-му сигналу
відповідає хвиля з плоским фронтом, яка потрапляє на полотно ЦАР з напрямку хт, де хт –
кут між нормаллю в початку координат та напрямком приходу сигналу. В якості обмеження
також розглядається ситуація однокоординатної кутової оцінки.

Тоді аналітичний вираз відгуку антенної системи МІМО на базі лінійної ЦАР в окремо
взятому часовому відліку при одномірному вимірюванні напрямку приходу сигналів у
матричному вигляді без врахування шумів прийме форму:

QAU = , (6)
де U – вектор комплексних напруг приймальних каналів ЦАР, А – вектор комплексних
амплітуд М сигналів, хт – оцінка напрямку приходу т-го сигналу, R – кількість каналів ЦАР,
Q – матриця R комплексних діаграм спрямованості (ДС) приймальних антенних елементів в
напрямках М сигналів, яка дорівнює
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Матричний запис (6) залишається в силі у випадку, коли в лінійній ЦАР застосовується
цифрове формування вторинних просторових променів. При цьому елементи сигнальних
матриць Qk(xm) відповідають ДС вторинних просторових каналів. Спираючись на вираз (6),
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на етапі входження у зв’язок, що передує розрахунку матриці каналу H, можливо встановити
факт дії завад, оцінити кутові координати завадопостановників та провести вилучення
завадових сигналів з відгуку ЦАР.  При цьому робиться припущення,  що джерело завади є
точковим, а рівнями розсіюваних від підстилаючої поверхні завад можна знехтувати. Після
вилучення завад з відгуків вторинних просторових каналів далі слід оцінити матрицю каналу
Н, що дозволить додатково врахувати викривлення ДС вторинних просторових каналів, яке
виникає внаслідок застосування операції вилучення завад. Використання матриці ДС може
бути збережене і при демодуляції інформаційних сигналів. Особливо це доцільно робити у
тих випадках, коли кожен з каналів MIMO має домінуючий напрямок розповсюдження
радіохвиль. У випадку тропосферного зв’язку існує достатньо підстав розглядати саме такий
варіант. При цьому можливо вдатись до припущення, що серед усіх глобул окремо взятого
каналу MIMO існує домінантна точка, що є панівною за енергетикою перевідбиття сигналів,
або ж обрати в якості кутового напрямку на джерело сигналу енергетичний чи геометричний
центри локальної зони перевипромінювання сигналів тропосферою. Для врахування ж решти
трас розповсюдження радіохвиль необхідно скористатись обчисленням матриці
передаточних характеристик каналу MIMO. Таким, чином, при розгляді перевідбиття
сигналів від протяжних у просторі об’єктів пропонується скористатись точковою моделлю
домінуючого перевипромінювання у поєднанні з урахуванням розсіювання радіохвиль за
допомогою традиційної для технології MIMO матриці передаточних характеристик. В
загальному випадку неідентичних коефіцієнтів передачі сигналів від передавальних антен до
приймальних каналів для відгуку приймальної лінійної ЦАР, що використовується у станції
тропосферного зв’язку в рамках технології МІМО, зручно застосовувати модифіковане
матричне співвідношення (5) у вигляді:
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„o ” – поелементний добуток Адамара, jih  – передаточна характеристика каналу МІМО,
Qk(xm) – ДС k-го антенного елемента або вторинного просторового каналу ЦАР в напрямку
узагальненої кутової координати.  Представлення відгуку лінійної ЦАР у вигляді (7) вперше
дозволяє врахувати у матриці MІMO-каналу детерміновану складову, що визначається
матрицею ДС Q. Такий підхід до формалізації обробки сигналів є новим і може бути
розповсюдженим на інші випадки застосування технології MIMO та мульти-MIMO, у тому
числі з використанням неортогональної частотної дискретної модуляції сигналів (N-OFDM)
[10]. При цьому у випадку N-OFDM до детермінованої складової матриці H~  у (7) слід
додати матрицю АЧХ фільтрів. З метою дослідження граничних можливостей
запропонованого методу просторово-часової обробки сигналів тропосферного зв’язку варто
скористатися нижньою межею Крамера-Рао для розрахунку потенційних точностей
оцінювання амплітуд сигналів, записавши інформаційну матрицю Фішера у вигляді
квадратичної матричної форми HHI ~~ * ×= , де „*” – символ комплексного сполученого
транспонування, а блочні матриці H~  відповідають виразу (7). Обернення інформаційної
матриці Фішера дозволяє одержати дисперсії оцінок амплітуд сигналів, якщо домножити
діагональні елементи зворотної матриці на дисперсію шуму по виходу АЦП або процедури
додаткового стробування відліків АЦП [11]. Розраховані зазначеним способом оцінки
дисперсій далі необхідно співставити з величиною міжсимвольного інтервалу кодування,
задаючись необхідною ймовірністю безпомилкової демодуляції.

Висновки та перспективи подальших досліджень
Комбінація запропонованого методу просторово-часового кодування сигналів на основі

мульти-МІМО систем із процедурою ЦДУ на базі ЦАР дозволить досягти високої
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завадостійкості тропосферних систем зв’язку в умовах застосування противником навмисних
завад, забезпечити одночасну роботу з кількома кореспондентами і досягти високої
швидкості передачі інформації без зменшення інших характеристик. Виграш у швидкості
передачі інформації буде пропорційним кількості антен передавача і приймача. Крім того,
застосування мульти-МІМО режимів роботи тропосферних станцій дозволить будувати
мережу тропосферного зв’язку з економією в кількості необхідних апаратних машин.

Серед напрямків подальших досліджень слід відмітити удосконалення
запропонованого методу для плоскої ЦАР та оцінку граничних можливостей просторового
рознесення каналів тропосферного зв’язку. Для збільшення швидкості передачі інформації
необхідно запровадити корекцію квадратурного розбалансу приймальних каналів ЦАР з
використанням додаткового стробування відліків АЦП [12]. Досить перспективним є також
застосування сигналів різної поляризації, що додатково збільшить можливості усунення
впливу завмирань та підвищить швидкість передачі інформації.

ЛІТЕРАТУРА
1. Рудик В. В. Актуальні проблеми та напрями розвитку системи зв’язку Збройних Сил

України як складової частини системи управління військами (силами) / В. В. Рудик // Наука і
оборона. – 2005. – № 2. – С. 22 – 28.

2. Сіренко В. В. Цифрові станції тропосферного та радіорелейного зв’язку //
Пріоритетні напрямки розвитку телекомунікаційних систем та мереж спеціального
призначення : доповіді та тези доповідей IV-ї наук.-техн. конференції, 22 – 23 лист. 2008 р. :
доповідь. – К., 2008. – С. 74 – 75.

3. Слюсар В. И. Системы MIMO: принципы построения и обработка сигналов /
В. И. Слюсар // Электроника: наука, технология, бизнес. – 2005. – № 10. – С. 52 – 59.

4. Миночкин А. И. Перспективы построения тактических сетей связи / А. И. Миночкин,
В. А. Романюк // Пріоритетні напрямки розвитку телекомунікаційних систем спеціального
призначення: доповіді та тези доповідей III-ї наук.-практ. конф., – 24 лист. 2006 р.: доповідь.
– К., 2007. – С. 16 – 28.

5. SC2000. MIMO Emprovered Radio Platform Solutions. – 2008. – 2 р. – Режим доступа :
http://www.silvuscom.com/downloads/SC2000_product_sheet.pdf.

6. Слюсар В. І. Методи просторово-часового кодування сигналів на основі
удосконаленої технології мульти-МІМО для станцій тропосферного зв’язку ЗСУ /
В. І. Слюсар, М. О. Масесов // Пріоритетні напрямки розвитку телекомунікаційних систем та
мереж спеціального призначення :  доповіді та тези доповідей IV-ї наук.-техн.  конференції,
22 – 23 лист. 2008 р.: тези допов. – К., 2008. – С. 253.

7. Слюсар В. И. Обработка сигналов в многопользовательской системе MIMO /
В. И. Слюсар, Н. А. Масесов//Информационные системы и технологии (ИСТ-2008) :
междунар. науч.-техн. конф., 18.05.08 г.: тезисы докл. – Н. Новгород, 2008. – С. 75 – 77.

8. Кловский Д. Д. Обработка пространственно-временных сигналов (в каналах передачи
информации) / Д. Д. Кловский, В. А. Сойфер. М.: Связь, 1976. – 208 с.

9. Слюсар В. И. Цифровое диаграммообразование – базовая технология перспективных
систем связи / В. И. Слюсар // Радіоаматор. – 1999. – № 8. – С. 58 – 59.

10. Слюсар В. И. Метод неортогональной дискретной частотной модуляции сигналов
для узкополосных каналов связи /  В.  И.  Слюсар,  В.  Г.  Смоляр //  Радиоэлектроника.  Изв.
высш. учеб. заведений. – 2004. – № 4.– С. 53 – 59.

11. Слюсар В. И. Синтез алгоритмов измерения дальности М источников при
дополнительном стробировании отсчетов АЦП / В. И. Слюсар // Радиоэлектроника. Изв.
высш. учеб. заведений. – 1996. – № 5. – С. 55 – 62.

12. Патент України на корисну модель № 33257,  МПК7 G 01 S7/36, H 03 D13/00.
Спосіб корекції квадратурного розбалансу з використанням додаткового стробування
відліків АЦП / Слюсар В. І., Масесов М. О., Солощев О. М.; заявник та патентовласник ТОВ
„Скайнет Ltd”. – № u 2008 02467 ; заявл. 26.02.08, опубл. 10.06.08, Бюл. № 11.



Збірник наукових праць  ВІТІ НТУУ „КПІ” № 1 – 2009
════════════════════════════════════════════════════════

137

УДК 004.056 к.т.н. Умінський В.В. (ЖВІ НАУ)

ТЕХНОЛОГІЇ СУЧАСНИХ ДЕСТРУКТИВНИХ ПРОГРАМ

В роботі розглядаються деструктивні технології, які можуть застосовуватись несанкціонованими
програмами при проникненні в інформаційну систему.

В работе рассматриваются деструктивные технологии, которые могут применяться
несанкционированными программами при проникновении в информационную систему.

Destructive technologies which can be used the unauthorized programs at penetration in the informative system
are in-process examined.

Ключові слова:технології деструктивних програм.
Актуальність задачі.
Сьогодні, однією з найсерйозніших загроз інформаційній безпеці є можливість

проникнення та запуску в інформаційній системі (ІС) несанкціонованої програми для
виконання. В інформаційних системах під деструктивними розуміються дії, спрямовані на
порушення конфіденційності, цілістності та доступності інформації. Програмні засоби, що
реалізують вказані дії, будемо називати деструктивними програмами. Саме за допомогою
таких програм здійснюються атаки на інформаційні ресурси інформаційних систем [1].

В теперішній час створення деструктивних програм отримало величезні масштаби, про
що свідчать щоквартальні та щорічні звіти їх активності антивірусних лабораторій [2, 3]. За
даними компанії Symantec в 2008 році було створено більше 1,6 млн. нових сігнатур
деструктивних програм, що складає 60 % загальної кількості сігнатур, створених Symantec за
всю свою історію існування [3]. Кількість деструктивних програм продовжує зростати
рекордними темпами, до того ж зловмисники переходять від масового розповсюдження
невеликої кількості загроз до мікророзповсюдження мільйонів різних загроз. Діяльність їх
розробників наносить мільйонні збитки державним та комерційним установам, паралізує
роботу ІС цілих регіонів. Лише зареєстровані втрати від комп’ютерних злочинів складають
вже десятки міліардів доларів, и цифри ці ростуть загрозливими темпами.

Ефективна система захисту ІС повинна включати програмні, технічні та організаційні
засоби. Для вибору необхідних засобів захисту необхідно чітко знати алгоритми
функціонування деструктивних програм, канали їх проникнення в систему, об‘єкти впливу
тощо. Зазначену інформацію можна отримати із класифікації деструктивних програм, однією
з ознак якої може бути вид деструктивної дії. Саме тому задача дослідження деструктивних
програм з метою аналізу технологій реалізації їх деструктивних функцій є актуальною.

Постановка задачі.
Виходячи з вищезазначеного задачею, що розв’язується в статті, є: на основі існуючих

класифікацій та звітів антивірусних лабораторій, аналізу принципів функціонування
деструктивних програм виділити механізми реалізації деструктивних функцій та побудувати
однозначну класифікацію деструктивних програм, що відповідатиме принципам класифікації
об‘єктів по методу розподілу їх за ознаками і розрядами.

Огляд останніх досліджень і публікацій.
На сьогоднішній день, єдиної класифікації деструктивних програм не існує. Як

правило, кожна компанія, що займається розробкою антивірусних засобів, має свою точку
зору на це питання. Зазвичай, при побудові класифікацій [4-7], спираються на широко
застосовувані поняття „вірус”, „троян”, „мережевий хробак”, хоча такий поділ неможливий
через комплексний характер сучасних деструктивних програм. Теперішні „віруси” можуть
носити ознаки як „троянів”, так і „мережевих хробаків” [8]. В деяких класифікаціях [9]
деструктивність програм по відношенню до інформації, обов’язкової складової
інформаційної системи, розуміють лише як знищення або модифікацію, тобто порушення
цілістності інформації, а дії, спрямовані на порушення конфіденційності або доступності не
вважають за деструктивні, що є помилковим.
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Тому метою статті є побудова класифікації деструктивних програм за видом
деструктивних дій та аналіз технологій реалізації їх деструктивних функцій.

Викладення основного матеріалу.
Під деструктивною дією розуміється порушення алгоритму функціонування окремих

об’єктів ІС або всієї системи в цілому.
За видом деструктивної дії розрізняють такі деструктивні програми (рис. 1).
Утиліта віддаленого адміністрування комп’ютерів в мережі (Backdoor).  За своєю

функціональністю вона багато в чому нагадує різні системи адміністрування, що
розробляються і поширюються фірмами-виробниками програмних продуктів.

Вид деструктивної дії

утиліта
віддаленого

адміністрування

крадіжка
паролів

інтернет-
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архівні
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трафіку

організація
мережевих атак

знищення
(відмова)
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решкод в роботі
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Рис. 1 – Класифікація деструктивних програм за видом деструктивної дії

Особливістю цієї програми є відсутність попередження про інсталяцію і запуск. При
запуску Backdoor встановлює себе в системі і потім стежить за нею, про що користувач не
здогадується.  Посилання на програму може бути відсутнім в списку активних додатків,
внаслідок чого користувач не знає про її присутність в системі, тоді як його комп'ютер
відкритий для видаленого управління.

Утиліта прихованого управління дозволяє робити з комп’ютером все,  що в неї заклав
автор: приймати або відправляти файли, запускати і знищувати їх, виводити повідомлення,
стирати інформацію, перезавантажувати комп’ютер тощо. В результаті Backdoor може бути
використаний для виявлення і передачі конфіденційної інформації, запуску інших
деструктивних програм, знищення даних і т.п.

Крадіжка паролів (PSW). Дане сімейство об’єднує програми, що „крадуть” різну
інформацію із зараженого комп’ютера, зазвичай – системні паролі (PSW — Password-
Stealing-Ware). При запуску PSW-програми шукають системні файли, що зберігають різну
конфіденційну інформацію, і посилають її по вказаній в коді PSW-програми електронній
адресі або адресам.

Існують PSW-програми, які повідомляють і іншу інформацію про заражений
комп’ютер, наприклад, інформацію про систему (розмір пам'яті і дискового простору, версія
операційної системи), тип використовуваного поштового клієнта, IP-адресу і т.п. Деякі
програми даного типу „крадуть” реєстраційну інформацію до різного програмного
забезпечення.
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Інтернет-клікери (Clicker). Сімейство програм, основна функція яких – організація
несанкціонованих звернень до інтернет-ресурсів (зазвичай до Web-сторінок). Досягається це
або видачею відповідних команд браузеру, або заміною системних файлів, в яких вказані
„стандартні” адреси інтернет-ресурсів (наприклад, файл hosts в MS Windows).

Цілями для подібних дій можуть бути наступні:
організація DoS-атаки (Denial of Service) на будь-який сервер;
впровадження на інші комп’ютери деструктивних програм.
Завантажувачі (Downloader) – доставка інших деструктивних програм. Програми

цього класу призначені для завантаження і установки на комп’ютер, що атакується, нових
версій деструктивних програм. Завантажені програми або запускаються на виконання, або
реєструються на автозавантаження відповідно до можливостей операційної системи. Вказані
дії відбуваються без відома користувача.

Інформація про імена і розташування завантажуваних програм міститься в коді
Downloader або викачується з управляючого інтернет-ресурсу.

Інсталятори (Dropper) – інсталятор інших деструктивних програм. Програми цього
класу написані з метою скритної інсталяції програм і практично завжди використовуються
для установки на зараженому комп'ютері інших деструктивних програм. Фактично
Інсталятори є своєрідними архівами, всередині яких розміщується будь-яка деструктивна
програма.

Інсталятор зазвичай без будь-яких повідомлень (або з хибними повідомленнями про
помилку в архіві або невірній версії операційної системи) завантажує на диск в будь-який
каталог (у корінь диска C, в тимчасовий каталог, в каталоги Windows) інші файли і запускає
їх на виконання.

Структура таких програм подана на рис. 2.

Основний код
Файл 1
Файл 2
...

Рис. 2 – Структура інсталятора

„Основний код” виділяє зі свого файлу решту компонентів (файл 1, файл 2, ...), записує
їх на диск і запускає на виконання.

Хоча б один з компонентів є деструктивною програмою, і як мінімум один компонент є
„обманкою”: програмою-жартом, грою, картинкою або чимось подібним. „Обманка”
відволікає увагу користувача або демонструє те, що файл, який запускається, дійсно робить
щось „корисне”, тоді як деструктивна програма інсталюється в систему.

В результаті використання програм даного класу досягається дві мети:
скритна інсталяція деструктивних програм;
захист від антивірусних програм, оскільки не всі з них в змозі перевірити всі

компоненти усередині файлів цього типу.
Проксі-сервер (Proxy).  Сімейство програм,  що скритно здійснюють анонімний доступ

до різних інтернет-ресурсів. Зазвичай використовуються для розсилки спаму.
Шпигунські програми (Spy). Дана програма здійснює електронне шпигунство за

користувачем зараженого комп’ютера: інформація, що вводиться з клавіатури, знімки
екрану, список активних додатків і дії користувача з ними зберігаються у файлі на диску і
періодично відправляються зловмисникові.

Укриття присутності в операційній системі (Rootkit). Поняття rootkit прийшло з
UNIX. Первинно це поняття використовувалося для позначення набору інструментів,
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вживаних для отримання прав. На сьогоднішній день інструменти типу rootkit є і в інших
операційних системах.

Rootkit – програмний код або техніка, спрямована на укриття присутності в системі
певних об’єктів (процесів, файлів, ключів реєстру тощо).

„Бомби” в архівах (ArcBomb) – є архівами, оформленими так, щоб викликати нештатну
поведінку архіваторів при спробі розархівувати дані – зависання або істотне уповільнення
роботи комп’ютера, заповнення диска великою кількістю „порожніх” даних. Особливо
небезпечні ArcBomb для файлових і поштових серверів.  Якщо на сервері використовується
будь-яка система автоматичної обробки вхідної інформації – ArcBomb може просто зупинити
роботу сервера.

Оповіщувач (Notifier) – оповіщення про успішну атаку. Програми даного типу
призначені для повідомлення атакуючої особи про заражений комп’ютер. У повідомлення,
що відправляється, заноситься інформація про комп’ютер, наприклад, IP-адреса комп’ютера,
номер відкритого порту, адреса електронної пошти і т.п. Відправка здійснюється різними
способами: електронним листом, спеціально оформленим зверненням до Web-сторінки
порушника, ICQ-повідомленням.

Дані програми використовуються в багатокомпонентних деструктивних програмах для
оповіщення порушника про успішну інсталяцію компонент в систему, що атакується.

Мережевий аналізатор трафіку (Sniffer). Програма або програмно-апаратний
пристрій, призначений для перехоплення і подальшого аналізу, або тільки аналізу
мережевого трафіку, призначеного для інших вузлів.

Під час роботи аналізатора мережевий інтерфейс перемикається в так званий „режим
прослуховування”, що і дозволяє йому отримувати пакети, адресовані іншим інтерфейсам
в мережі.

Перехоплення трафіку може здійснюватися:
звичайним „прослуховуванням” мережевого інтерфейсу (метод ефективний при

використанні в сегменті концентраторів замість комутаторів, інакше метод малоефективний,
оскільки на аналізатор потрапляють лише окремі фрейми);

підключенням аналізатора в розрив каналу;
відгалуженням (програмним або апаратним) трафіку й спрямуванням його копії на

аналізатор;
через аналіз побічних електромагнітних випромінювань і відновлення трафіку, що

прослуховується;
через атаку на канальному або мережевому рівні, що призводить до перенаправлення

трафіку жертви або всього трафіку сегменту на аналізатор із подальшим поверненням
трафіку в належну адресу.

Мережеві атаки (DоS). Програми даного типу реалізують атаки на видалені сервера,
посилаючи на них численні запити, що призводить до відмови в обслуговуванні, якщо
ресурси сервера, що атакується, недостатні для обробки всіх запитів, що поступають.

Знищення (відмова) устаткування можливе шляхом зміни його характеристик
функціонування або порушення роботи драйверів. Прикладом таких дій є: інтенсивне
використання погано охолоджуваного елементу конструкції для виведення його з ладу в
результаті перегріву, „пропалювання” плями на екрані, порушення роботи периферійного
устаткування, шляхом завдання йому неправильних режимів функціонування тощо.

Шифрування даних – найбільш складний метод деструктивних дій, який полягає в
тому, що вміст файлів певних типів шифрується із застосуванням несиметричних алгоритмів
шифрування з достатньо великими ключами.

Знищення (модифікація) даних. За одну з найбільш поширених деструктивних дій
вважається знищення інформації (програм і даних). З погляду принципів роботи можна
виділити декілька алгоритмів реалізації даної дії:

видалення файлів за заданими умовами, наприклад, з певної папки, з певним
розширенням, з певним ім’ям тощо;
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рекурсивне видалення або пошкодження всіх файлів на диску, наприклад, урізання
розміру файлу до нульової довжини, заміна вмісту файлу, необоротне стирання файлів;

низькорівневе пошкодження даних на жорсткому диску, наприклад, форматування
диска, знищення boot- або MBR-сектора диска;

пошкодження реєстру.
Окрім знищення, деструктивні програми можуть здійснювати зміну (модифікацію)

вмісту файлів. Зміни в програмах породжують помилки, збої й відмови в роботі програмного
забезпечення. Зміни у файлах Microsoft Office призводять до втрати важливої інформації.

Створення перешкод у роботі оператора – вид деструктивних програм, які не
наносять безпосереднього збитку інформації й даним, що зберігаються на ЕОМ, але
ускладнюють роботу оператора. Дія таких програм спрямована на дезінформацію персоналу
ІС або на зміну його психофізіологічного стану за рахунок скритної дії спеціальних
оптичних і звукових сигналів. Це може привести до прийняття невірного рішення,
порушення термінів виконання поставленого завдання, а у ряді випадків – до невиконання
його взагалі. До створюваних деструктивними програмами перешкод можна
віднести наступні:

видача неправдивих, дратівливих або відволікаючих повідомлень;
створення сторонніх звуків і візуальних ефектів;
інсценування помилок або збоїв у програмі, або в операційній системі;
перезавантаження або зависання програм, чи систем;
блокування доступу до системних ресурсів;
зменшення об’єму оперативної пам’яті й загрузка процесора зайвими завданнями, що

уповільнюють роботу ЕОМ.
Висновки.
Отже, у статті проведений аналіз технологій сучасних деструктивних програм,

проведена їх, класифікація за видом деструктивної дії, яка відрізняється від існуючих
розширеним списком розрядів за вказаною ознакою за рахунок уточнення поняття
„деструктивна дія” по відношенню до інформаційної системи. Здійснена спроба відходу від
традиційних але застарілих понять „вірус”, „троян”, „мережевий хробак”, які не
відображають змісту сучасних деструктивних програм.

Запропонована класифікація деструктивних програм за видом деструктивної дії може
бути використані при побудові узагальненої класифікації деструктивних програм по методу
розподілу об’єктів за ознаками і розрядами.
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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), у 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 в 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”) або СD і розпечатаний на лазерному

принтері (1  примірник),  у текстовому редакторі –  Microsoft  Word-6  і вище,  а також може
бути надісланий за електронною адресою інституту.

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, із включенням переносів.
Етапи представлення статті для науковців інституту:
1. Стаття подається на розгляд відповідальному редактору (кімната № 230 управління

інституту). Стаття починається з анотації  українською, російською та англійською мовах,
що розміщується між назвою та основним текстом статті. Анотацію друкують курсивом,
шрифт Times New Roman № 10, обсяг тексту до 8 рядків. Плюс 3-4 ключові слова
українською мовою).

2. 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.

3. Виправлена стаття передається разом із супровідними документами відповідальному
редактору для формування комп’ютерного макету збірника.

Не зараховуються праці, у 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 із Постанови ВАК
України від 10.02.99 р. № 1 – 02/3). Статті, які містять загальновідому науково-технічну
інформацію не розглядаються й 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).

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  та оптичних носіях авторам не повертаються.
Редакційна колегія залишає за собою право вносити зміни в рукопис редакційного

характеру.
Телефон для довідок: 256-22-37, 256-22-73, внутрішній 42-37, 42-73 адреса сайту

http://www.viti.ntu-kpi.kiev.ua/nauka.php.
Електронна адреса viti@viti.edu.ua для НОВ.
Електронні версії випусків Збірників розміщені на сайті інституту.

http://www.viti.ntu-kpi.kiev.ua/nauka.php
mailto:viti@viti.edu.ua
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	Рис. 1. Схема алгоритму реалізації енергозберігаючої методики побудови топології БСМ
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	Таблиця 1

	УДК 681.39                                                                                            к.т.н. Приходько С.Б.(НУК)
	к.т.н. Андреєв Б.М. (ВІТІ НТУУ „КПІ”)
	НАБЛИЖЕНИЙ МЕТОД ВИРІШЕННЯ РІВНЯННЯ РАДІОЗВ’ЯЗКУ
	Відоме рівняння радіозв’язку
	Необхідно визначити dm.

	де d2 – дальність до точки, яка знаходиться на висоті hA, у якій спостерігається 2-й максимум напруженості поля. Співвідношення (2), (3), (4) дозволяє використати наступний наближений метод вирішення рівняння радіозв’язку.
	Якщо виконуються умови
	Якщо виконуються умови
	Якщо виконуються умови
	Якщо виконуються умови
	Відомо, що з великою точністю V(dГ) 0,5. Враховуючи це, вирішуємо останнє рівняння відносно dm
	Визначимо dГ та Vd/(dГ) через величини, відомі у задачі. Скористаємося рис. 2.

	Рис. 2
	Рис. 2
	У межах лінії горизонту V представляється залежністю двох параметрів ξ та β (1)

	Визначимо наближене значення Θ. Позначимо m = = , тоді ξ = Θ·m. А якщо врахувати, що γ ≈ та γГВ ≈, то в кінцевому рахунку отримаємо Θ = α + .
	При d = dГ, що нас і цікавить
	ξd/d = dг , тому що Θ.
	При розкладанні V(d) у ряд будемо виходити з того, що Р – практично не залежить від d (Р ≈ const), а також враховувати, що

	При d = d1,2 = 0, тому що
	Sin (кΔr)= Sin = 0                                                         (13)
	Відповідно необхідно шукати .
	В силу (14) отримуємо
	Враховуючи, що V(d1,2) = 1+ Р та вирішуючи рівняння відносно отримаємо:
	Всі величини, що входять у формулу (16), повинні вираховуватися при d = d1 або d = d2.
	Залишається виразити d1, d2 через відомі величини, а також (Δrd/)2 при d = d1 або d = d2. Для визначення Δr необхідно скористатися рис. 4
	Рис. 4
	В кінцевому рахунку




	– підмножина заходів, при проведенні яких використовуються наочні посібники;
	– коефіцієнт відповідності умов проведення заходу, при проведенні якого використовуються наочні посібники;
	– коефіцієнт відповідності умов проведення заходу, при проведенні якого використовуються наочні посібники;
	– коефіцієнт відповідності умов проведення заходу, при проведенні якого використовуються наочні посібники;
	– коефіцієнт відповідності умов проведення заходу, при проведенні якого використовуються наочні посібники;
	– коефіцієнт відповідності умов проведення заходу, при проведенні якого використовуються наочні посібники;
	– коефіцієнт відповідності умов проведення заходу, при проведенні якого використовуються наочні посібники;
	УДК 681.562                                                                      к.т.н.Самойлов І.В. (ВІТІ НТУУ „КПІ”)
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