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ВИПРОМІНЮВАННЯ НЕСТАЦІОНАРНИХ ХВИЛЬ ТОВСТОСТІННИМ
П’ЄЗОКЕРАМІЧНИМ ЦИЛІНДРОМ ПРИ ЙОГО ЗБУДЖЕННІ ЕЛЕКТРИЧНИМИ

СИГНАЛАМИ, ЩО ПРОХОДЯТЬ ЧЕРЕЗ КАБЕЛЬ

У рамках теорій зв’язаної електропружності, акустичного наближення й теорії двохпровідних ліній
розглянута задача випромінювання хвиль зануреним у рідину циліндричним п’єзоперетворювачем, що з’єднаний
кабелем з джерелом нестаціонарних електричних сигналів. Наведено результати розрахунків при різних
довжинах кабелю. Матеріали статті доповнюють результати досліджень каналів витоку інформації
п’єзоперетворювачами в нестаціонарних режимах роботи [3].

В рамках теорий связанной электроупругости, акустического приближения и теории двухпроводных
линий рассмотрена задача излучения волн погруженным в жидкость цилиндрическим пьезопреобразователем
при его соединении кабелем с источником нестационарных электрических сигналов. Приведены результаты
расчетов при разных длинах кабеля.  Материалы статьи дополняют результаты исследований каналов утечки
информации пьезопреобразователями в нестационарных режимах работы [3].

Within the framework of theories of the linear electroelasticity, acoustic approaching and theory of two-wire
lines, we considered the problem of submerged waves radiation in liquid cylindrical piezoelectric transducer that is
connected by cable with the source of nonstationary electric signal. The results of calculations are adduce at different
lengths of cable. Materials of the article are complemented by the results of researches of ductings of source of
information of piezoelectric transducer in non-stationary office hours [3].

Ключові слова: нестаціонарність, електропружність, гідроелектропружність, п’езоперетворювач.
Більшість досліджень із проблем електропружності й гідроелектропружності

проводилося для випадку, коли закон зміни динамічних процесів у часі вважався
періодичним [1, 7, 12]. Актуальність завдань даного класу в нестаціонарній постановці
обумовлена широким практичним використанням п’езокерамічних перетворювачів енергії в
імпульсних режимах збудження, коли можуть утворюватись небезпечні канали витоку. Крім
періодичних публікацій,  ці результати частково узагальнені в монографії [1]  і оглядовій
статті [9].  З останніх робіт з даної проблематики відзначимо [3,  10].  В той же час існують
гідроелектропружні системи, у яких п’езоперетворювач перебуває на значній відстані від
генератора, що збуджує, й пов’язаний з ним протяжним кабелем. Результати відповідних
досліджень приведені в статтях [7, 8]. У них випромінювач передбачався тонкостінним і при
описі його руху використалися рівняння теорії електропружних оболонок [6]. Рішення
аналогічного завдання, при збудженні випромінювача сигналом, що підводиться
безпосередньо до його електродів, викладено в статті [2].

В даній статті розглядається завдання аналізу і оцінки впливу на фізичні
характеристики перехідного процесу випромінювання хвиль, зануреним в ідеальну стисливу
рідину, товстостінним нескінченно довгим циліндричним п’езоперетворювачем, суцільні
струмопровідні покриття,  на внутрішній і зовнішній поверхнях,  якого з'єднані із джерелом
нестаціонарних електричних сигналів двохпроводною лінією з розподіленими параметрами
(кабелем). У внутрішньому об’ємі циліндра – вакуум.

Динамічні процеси в розглянутій гідроелектропружній системі моделюються
рівняннями теорій: зв’язаної електропружності [6], акустичного наближення й ідеальних
двохпровідних ліній [4].

При записі наведених нижче вихідних рівнянь прийняті наступні позначення: ru  –
радіальні переміщення точок випромінювача, rrs  і qqs  – радіальний і окружний компоненти
тензора напруг, Y  і rD  – потенціал і індукція  електричного поля, EEE CCC 331311 ,,  – модулі
пружності, cr  – щільність, 3133 , ee  – п’езомодулі, 33d  – п’єзоелектрична постійна, s

33e  –
діелектрична проникність матеріалу, 1R  і 2R  - зовнішній і внутрішній радіуси циліндра, r  –
радіальна координата, j  – потенціал швидкості зовнішнього акустичного середовища, p  і



Збірник наукових праць ВІТІ НТУУ „КПІ” № 2 – 2009
════════════════════════════════════════════════════════

5

rV  – виникаючі в ній тиск і швидкість руху часток, ρ  і c  – щільність і швидкість поширення
звуку, U  і I  – напруга й струм у кабелі, *L  і *C  – його погонні ємність і індуктивність, ℓ –
довжина, x  – декартова координата, що проходить уздовж кабелю й відраховується від його
вхідних клем, t  – час.

У рамках прийнятої математичної моделі збуджений стан п’езокерамічного циліндра
описується системою рівнянь:
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і співвідношеннями п’езоэфекту
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Потенціал швидкості акустичного середовища j , через який виражаються тиск p  і
швидкість rV
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задовольняє хвильовому рівнянню
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Процеси в кабелі описуються „телеграфними” рівняннями, у яких зневажуються
погонним опором і струмом витоку (ідеальна провідна лінія)
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Вихідна система (1) – (8) доповнюється граничними умовами, що забезпечують
безвідривний контакт п’езоперетворюва й акустичного середовища
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а також рівностями: напруг rrs  тиску p  на зовнішній
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поверхнях. На вхідних клемах кабелю ( 0=x  ) задається електричний сигнал, профіль якого
визначається функцією )(te ,
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де )(tH  –  одинична функція Хевісайда.  Умови,  прийняті в місці контакту кабелю й
перетворювача, забезпечують рівність струмів, що протікають у них

l==

-=
¶
¶

xRr

r

R
I

t
D

12
1

p
                                                             (13)

і безперервність напруг
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 (електродійована поверхня 2Rr =  – заземлена). Крім того, збудження в

акустичному середовищі загасають із ростом r
0=j

¥®r
iml                                                                          (15)

Початкові умови – нульові (до моменту часу 0=t  гідроелектропружна система
перебуває в стані спокою).

Рівняння (1) – (15) записані в безрозмірних позначеннях, згідно яким величини
xrur ,,, l  віднесені до зовнішнього радіуса циліндра 1R ; Y,U  – до 331 / dR ; rD  – до 3333 /ε ds ;

I  – до 33133 /ε dRs ; qqσ,σ, rrp  – до 2cr ; t  – до cR /1 ; j  – до cR1 .
Завдання вирішується із застосуванням інтегрального перетворення Лапласа за часом.
У просторі зображень однократне інтегрування рівняння (2)
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дозволяє виключити потенціал LY  зі співвідношення (1),  записавши його щодо
переміщення L
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Тут, s  – параметр перетворення, індексом L  позначені відповідні трансформанти,
)(sC L  – невідома, залежна від s , функція, що буде визначена із граничних умов,
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Загальне рішення (17) знаходиться методом варіації довільної постійної
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де nn KI ,  – модифіковані функції Бесселя першого й другого роду; )(),( sBsA LL  – невідомі
функції.

У результаті інтегрування перетворених по Лапласу рівнянь (7), (8), а так само (16)
знаходяться наступні подання шуканих величин LLLL IU Yj ,,,

);(1)()( 0
1 srKe

s
sDsC sRLLL =j                                                      (19)

;1)(1)( )( xsLsxLL e
s

sNe
s

sМU --- += laa                                               (20)

;1)(1)(
γ
α )(αα

úû
ù

êë
é -= --- xsLsxLL e

s
sNe

s
sМI l                                            (21)
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L
r
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R
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s
sCdx

x
sxusRusru l                          (22)

де )(),(),( sNsМsD LLL  – невідомі функції параметра s ,
scLLCc 33

2*** ε;α =g=

Відзначимо, що при записі потенціалу Lj  врахована умова загасання збуджень на
нескінченності (15).

Після підстановки загальних рішень (18) – (22) у граничні умови одержимо дві
незалежні системи рівнянь: відносно )(),(),( sDsBsA LLL

),()()(),()(),()( 12
)(λ

11111
21 RsGesBsXRsGsDRsFsA LRRsLLLLLL ---=+

),()()(),()(),()( 14
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21312
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)(
1122

21)()()(),()( RRsLLLLL esFsAsYRsGsB ---= l
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ll sLLLL esМsNs
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1                                                 (24)

lsLLL esМ
s
asN

s
asC a--=- )()()(

Вони наведені з використанням наступних позначень:
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a,, zx  - постійні:
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ε
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Формули,  одержані при рішенні систем (23),  (24)  у явному виді,  будуть настільки
складними, що робить проблематичним їхнє зворотне перетворення по Лапласу. Відповідно
до розробленого методу рішення виконується суворий обіг рівностей (23), (24) і задоволення
граничним умовам здійснюється в просторі оригіналів. При цьому, завдання зводиться до
рішення двох систем інтегральних рівнянь Вольтерра із запізнілими аргументами:

ò ò ò
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----=-+-
t t t
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dRtGRRBtXdRtGDdRtFA
0 0 )(

122111111

21

),()]([)(),()(),()(
l

ttlttttttt

ò ò ò
-

----=-+-
t t t

RR

dRtGRRBtXdRtGDdRtFA
0 0 )(

142121312
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dRtFRRAtYdRtGB
)(

2121
0

122

12
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ttltttt                             (27)

ò ò --=
t t

dNtdМ
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02

1 ll attt -=--W+- ò tMtNdtC
R
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t
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tattt )()()(
0

l                                                                     (28)

 Функції 121411 ,,,, YXXGGF -  виражаються через  – qqqq ggff 1010 ,,, , WV , (25),
оригінали яких отримані аналітично (з використанням довідкових даних [5, 7])
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де
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Вільні члени 121 ,, YXX  знаходяться згідно формул (25), у вигляді згорток наведених
вище функцій (29).

Система інтегральних рівнянь (27) вирішувалася методом квадратурних формул.
Часовий інтервал розбивався на відрізки й крок за кроком по t  знаходилися значення
шуканих величин )(),(),( tDtBtA . Відзначимо, що зсув в аргументах у невідомих, що входять
у праві частини цих рівностей, дозволяє, у кожний момент часу, здійснювати виконання
граничних умов на внутрішній і зовнішній поверхнях циліндра незалежно. При

)( 21 RRt -l<  інтеграли в правих частинах рівностей системи (27), що містять невідомі із
запізнілими аргументами, дорівнюють нулю. У цьому тимчасовому інтервалі з перших двох
рівнянь знаходилися значення шуканих функцій )(),( tDtA ,  а із третього – )(tB . Вони
використовувалися (з урахуванням зсуву в часі) при проведенні розрахунків, коли

)( 21 RRt -l> .
Після визначення )(),(),( tDtBtA  знаходилось ядро )(β)()( 2 tZtt h-F=W . Його

складова )(tF  представлялася у вигляді згортки відомих функцій
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     (30)

яка так само обчислювалася методом квадратурних формул. Відзначимо, що таблиці
операційного обчислення не містять оригіналу функції )(sZ L (26). При його побудові
трансформанта )(sZ L  диференціювалася по s , що дозволило, після зміни порядку
інтегрування й інверсії отриманої рівності, знайти шуканий оригінал у вигляді

þ
ý
ü

î
í
ì

ttlt--ttlt--= ò ò nn

t t

dRWRtfdRVRtg
t

tZ
0

11
0

1111 ),(),(),(),(2)(                      (31)

Далі, методом квадратурних формул вирішувалася система інтегральних рівнянь (28) і
визначалися невідомі )(),(),( tNtMtC .

Маючи у своєму розпорядженні значення функцій )(),(),(),(),(),( tNtMtCtDtBtA
неважко розрахувати фізичні характеристики перехідного процесу. Наприклад, переміщення
точок електропружного циліндра ru , згідно (18), описується формулою

ò tt-t=
t

rr drtuCrtu
0

* ),()(),(                                                         (32)

де
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),()]([),()]([),(

0 0
11

)( )(
1211

*

1 2

ò ò

ò ò

ttlt-+ttlt-b-

-tlt--l-t+tlt--l-t=

nn
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nn
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        (33)

Аналогічно можуть бути обчислені напруги ),(),,( rtrtrr qqss , гідродинамічний тиск
),( rtp  і інші величини.
Розрахунки проводилися при наступних вихідних параметрах електропружного

циліндра:

,100,8,101,15 2
10

132
10

11 м
НC

м
НC EE ×=×= ,106,13 2

10
33 м

НC E ×= 3
3102,7

м
кг

c ×=r , 233 7,17
м
Кe = ,

233 9,7
м
Кe -= ,

м
Фd 10

33 1086,2 -×= ,
м
Фs 10

33 106,112 -×=e  (п’езокераміка марки ЦТБС-3 [7]);

акустичного середовища:
сек
мc 3105,1 ×= , 3

3101
м
кг

×=r  (вода) і кабелю:
м
ГнL 5* 1063,4 -×= ,

м
ФС 10* 1020,7 -×=  (РК 75-4-11). Безрозмірна товщина циліндра приймалася рівною

2,021 =- RR . Розглянуто випадок збудження гідроелектропружної системи сигналом
східчастого профілю ( 1)( =e t  ).

Наведені числові результати ілюструють зміни в часі різниці потенціалів між
електродами п’езоперетворювача )0),((),( 21 =YY RtRt – рис. 1; переміщень точок його
зовнішньої ),( 1Rrur  й внутрішньої ),( 2Rrur  поверхонь –  рис.  2  і тисків у хвилі,  що
випромінена ),( 1Rtp  –  рис.  3,  при довжинах кабелю 0=l (електричний сигнал підводиться
до струмопровідних покриттів циліндра); l =1000; 5000 і 9000. На рис. 2 значення ru
віднесені до статичного переміщення п’езоперетворювача, що виникає при одиничній

різниці потенціалів між його електродами ÷÷
ø

ö
çç
è

æ
÷
ø
ö

ç
è
æ +

2
21)( RRu st

r .

Висновки
1.  Процеси в кабелі приводять до трансформації електричного сигналу,  що проходить

через нього. Так, у випадку 1)( =e t ,  для розглянутих значень l , між електродами
випромінювача виникають високочастотні коливання різниці потенціалів ),( 1RtY  щодо
одиничного рівня. Ця частота, зі збільшенням довжини кабелю (коли зростає його загальна
ємність l*C  і індуктивність l*L ), зменшується (рис. 1).

2. Граничні поверхні циліндра здійснюють низькочастотні коливання щодо рівнів
статичних переміщень. На них накладаються високочастотні коливання, при 0=l
обумовлені дією нестаціонарних пружних хвиль, багаторазово відбитих від границь
п’езоперетворювача 1Rr =  й 2Rr = , а при 9000;5000;1000=l  –  ще й хвиль напруг U
(струмів I ), що поширюються в кабелі (рис. 2). Збільшення l  приводить до наростання
амплітуд і зниженню частот цієї складової переміщень.

3.  Багаторазово відбиті в циліндрі й кабелі хвилі викликають сплески тисків на його
зовнішній поверхні ),( 1Rtp . Їхні амплітудні значення визначають локальні екстремуми,
приведеної на рис. 3 характеристики перехідного процесу.

4. Отримані результати дозволяють провести оцінку впливу випромінювання на фізичні
характеристики перехідного процесу електропружного циліндра при його збудженні від
віддаленого джерела і визначити умови послаблення небезпечних сигналів.
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Y                                                    ℓ=1000
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                                0                                                       ℓ=5000
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                                  0                                                     ℓ=9000
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                                  0

                                    0                     1                      2                     3                     t
Рис. 1. Зміни в часі різниці потенціалів між електродами п’езоперетворювача
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Рис. 2. Переміщення точок зовнішньої ),( 1Rrur  й внутрішньої ),( 2Rrur

поверхонь п’езоперетворювача
p

ℓ =0
                                    0
                              -10,0
                               10,0                                                  ℓ =1000
                                    0
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                                                0
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                    Рис. 3. Зміна тисків у хвилі, що випромінена п’езоперетворювачем
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УДК  681.3.06                                                                   д.т.н. Бессалов А.В. (ВІТІ НТУУ,,КПІ”)
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ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ КРИПТОАНАЛІЗУ НА ЕЛІПТИЧНІЙ КРИВІЙ
ПОСЛІДОВНИМ ДІЛЕННЯМ КРАПОК НА ДВА

Запропонована реалізація методу вирішення проблеми дискретного логарифмування на еліптичній
кривій над полем F2

m із заміною операцій подвоєння і складання точок операцією ділення точки на два.
Показано, що процедура послідовного ділення точки на два в нормальному базисі поля зводиться практично до
однієї операції множення в полі, тобто групова операція за складністю співпадає з операцією в полі. Це дає
зростання продуктивності обчислень приблизно на 2 порядки.

Предложена реализация метода решения проблемы дискретного логарифмирования на эллиптической
кривой над полем F2

m с заменой операций удвоения и сложения точек операцией деления точки на два.
Показано, что процедура последовательного деления точки на два в нормальном базисе поля сводится
практически к одной операции умножения в поле, т.е. групповая операция по сложности соизмерима с
операцией в поле. Это дает рост производительности вычислений приблизительно на 2 порядка.

Realization of method of decision of problem of the discrete taking the logarithm is offered on an elliptic curve
above the field of F2

m with replacement of operations of doubling and addition of points the operation of division of
point on two. It is rotined that procedure of successive division of point on two in the normal base of the field taken
practically to one operation of increase in the field, I.e. group operation on complication of coincides with an operation
in the field. It gives growth of the productivity of calculations approximately on 2 orders.

Ключові слова: криптоаналізу, еліптична крива, послідовне ділення крапок на два.
Актуальність роботи
Актуальними зараз е методи вирішення проблеми дискретного логарифмування на

еліптичній кривій із заміною операцій подвоєння і складання точок операцією ділення точки
на два.  Процедура послідовного ділення точки на два в нормальному базисі поля може
зводитьсь до однієї операції множення в полі та групова операція за складністю може
співпадати з операцією в полі. Це може дати зростання продуктивності обчислень приблизно
на два порядки.

У даній роботі ми покажемо, що перехід до однієї групової операції послідовного
ділення точок на два дозволяє реалізувати процедуру,  подібну до алгоритму Шенкса,  з
багатократним зростанням швидкості криптоаналізу.

Аналіз останніх публікацій  і досліджень
Арифметика еліптичних кривих (ЕК) сьогодні широко використовується в

міжнародних і національних стандартах цифрового підпису [1]. Стійкість таких
криптосистем заснована на складності вирішення проблеми дискретного логарифмування
(DLP - Discrete  Logarithm  Problem)  в групі точок ЕК [2 - 4]. У [2, 4] запропоновано
виконувати рішення DLP з використанням ефективнішої порівняно з подвоєнням операції
ділення точки на два.

Найбільш ефективним методом, на яких побудуються цифрові підписи на еліптичних
кривих на теперішній час вважається r-метод Полларда. Псевдовипадковий пошук колізій за
цим методом будується на комбінації подвоєнь-складань точок кривої.  Кожна така групова
операція над полем F2

m вельми трудомістка і досягає близько ста операцій в полі,
еквівалентних множенню.

Метою роботи
Запропонувати реалізацію методу вирішення проблеми дискретного логарифмування

на еліптичній кривій над полем F2
m із заміною операцій подвоєння і складання точок

операцією ділення точки на два. Показати, що процедура послідовного ділення точки на два
в нормальному базисі поля зводиться практично до однієї операції множення в полі,  тобто
групова операція за складністю співпадає з операцією в полі.

Постановка задачи
Розглянемо несуперсингулярну криву

y2 + xy = x3 + ax2 + b, а, b Î F2
m, а = 1, b ¹ 0 (1)
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з майже простим порядком NE = 2n (n - просте число) і генератором криптосистеми G = (хG,
yG) порядку n. k - кратне складання точок G, що створює точку Q = kG, називають скалярним
твором. При великих n проблема дискретного логарифмування на ЕК полягає в знаходженні
цілого k при відомих G і, kG. Складність її рішення оцінюється як експоненціальна [2, 3].

Хай G - група точок криптосистеми порядку n. Стільки ж на ЕК є точок максимального
порядку 2n, що не входять в криптосистему.

Розглянемо точки послідовного ділення на два
Q0, Q1 = Q0/2, Q2 = Q1/2., Qi = Qi-1/2 = Q0/2i-1, Qi Î G.

З відомих формул подвоєння крапки [2] при а = 1

xi-1 = ni
2 + ni + 1, ni = xi + yi/xi (2)

yi-1 = xi
2 + xi-1 (ni + 1) (3)

легко отримати зворотне рішення, що дає координати 2 точок ділення точки Qi-1 на два

xi
2 = xi-1 (xi-1 + n i-1 + ni + d) Î{0,1} (4)

yi = xi
2 + ni xi.   (5)

Їх можна знайти, заздалегідь вирішивши квадратне рівняння (2)

ni
2 + ni + (xi-1 + 1) = 0 (6)

щодо невідомої ni . Воно має два рішення ni  і ni + 1, якщо слід

Tr (xi-1 + 1) = 0 Þ     Tr (xi-1) = 1.   (7)

У нормальному базисі поля, як відомо, зведення в квадрат елемента поля зводиться до
циклічного зрушення управо його двійкового векторного уявлення. Крім того, при непарних
розширеннях m поля слід елемента з парною вагою (парним числом 1) рівний 0, а слід
елемента з непарною вагою - 1. Всі точки криптосистеми порядку n є точками подільності на
два, тоді як точки максимального порядку 2n такими не є (не існують рішення рівняння (6).
Це пов’язано з тим, що в мультиплікативній групі поля Fn

* всі елементи (зокрема 2) мають
зворотні по множенню, а в кільці Z/2n парні числа зворотних не мають. Тому з двох точок
ділення на два, що мають порядки n і 2n, відбирається згідно (7) точка з непарною вагою х-
координати. У рівняння (4) спочатку підставляється перше рішення рівняння (6) при d = 1 і
знаходиться вага xi

2.  Якщо він непарний,  він дає точку групи G криптосистеми. Інакше
приймається d = 0 і відбирається друга точка ділення.

Відмітимо, що визначення сліду і рішення рівняння (6) в нормальному базисі зводяться
до побітового складання по модулю елементів 2 m-мірні вектори і є ,,безкоштовними”
операціями [2]. Послідовне ділення точок на 2 вимагає, згідно (4), знаходження на кожному
кроці пари (xi, ni)  замість (xi,yi),  що дає складність групової операції ділення на 2,  рівну
одному множенню 1М в полі. При необхідності визначення у-координаты, згідно (5),
потрібний 2М множень. При послідовному пошуку колізій в цьому, проте, немає сенсу.

Порівняємо складність виконання групових операцій подвоєння і ділення точки на два.
Ігноруючи прості операції складання і позначаючи інверсію елемента як I, подвоєння крапки
згодне (2), (3) дає число операцій З = I + 4М.  Інверсія,  як відомо,  є найбільш трудомісткою
операцією, еквівалентною (10…80) М [5], при цьому З = (14…84) М. Отже, перехід від
операції подвоєння до ділення крапки на 2  підвищує швидкість аналізу в десятки разів
(до 2-х порядків).

Розглянемо варіанти пошуку колізій точки Q = kG з використанням ділення точок на 2.
Хай при відомому s знайдені точки R =  sG і P = Q + R = (k + s)  G. Зажадаємо,  щоб 2 була
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примітивним елементом групи Fn
*,  тоді всі точки групи G (окрім крапки на нескінченності

Про) представляються як 2iG, i = 0, 1,…, n -2. Їх умовно можна еквідистантно розташувати
на колі в порядку наростання i. Побудуємо ітераційну процедуру з 2-х гілок

Qi = Q/2i, Pi = P/2i (8)

з двома можливими колізіями Qi = P0 і Pr = Q0 (тут P0, Q0 є свого роду ,,маркерами”), звідки
отримаємо одне з двох рішень

k = s/(1 - 2i) modn., k = s/(2r - 1) mod n . (9)

Швидше рішення дають ближче розташовані крапки на колі 2iG. Далі природно узагальнити
процедуру (8) на N маркерів, так що

Qi = Q/2i, Pti = Pt/2i, t = 1, 2,…, N - 1. (10)
Висновки
По суті, процедура (10) реалізує алгоритм Шенкса, якщо точки эквидистантні і їх

число N = n . Оскільки метод Шенкса важко реалізовується у зв’язку з проблемою пам’яті,
можливою альтернативою є перехід до псевдовипадкового пошуку колізій шляхом
відповідної зміни маркерів. Це питання вимагає подальшої деталізації.
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МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО РОЗРАХУНКУ ЧИСЕЛЬНОСТІ
ОПЕРАТИВНОГО СКЛАДУ ПУНКТУ УПРАВЛІННЯ

У статті обґрунтовано алгоритм визначення номінальної чисельності оперативного складу пункту
управління (ПУ) на основі розрахунку загального обсягу інформації, яка обробляється оперативним складом
ПУ, з урахуванням її видів, працевитрат на оброблення визначеного обсягу інформації та рівня
автоматизації ПУ.

В статье обосновано алгоритм определения номинальной численности оперативного состава пункта
управления (ПУ) на основании расчета общего объема информации, которая обрабатывается оперативным
составом ПУ, с учетом ее видов, трудозатрат на обработку определенного объема информации и уровня
автоматизации ПУ.

In this article the algorithm of determination of nominal quantity of command post (СР) operative stuff  is
justified on the basis of account of full amount of the information, which processed by СР operative stuff accounting its
types, a level of automation of СР and labor expenditures on processing of the certain volume of information.

Ключові слова: автоматизація, пункт управління, кількість особового складу.

Постановка проблеми в загальному вигляді. В ході функціонування пункту
управління (ПУ) відбувається оброблення значного обсягу інформації, пов’язаного з
оцінюванням обстановки, формуванням вихідних даних для планування, вироблення замислу
операції (бойових дій), формулювання рішення тощо [1 – 4]. Швидкість та якість її
оброблення залежить від багатьох чинників, в першу чергу від чисельності оперативного
складу ПУ,  рівня його підготовки,  рівня автоматизації на ПУ тощо.  У зв’язку з цим
обґрунтування раціональної чисельності оперативного складу ПУ, відповідно до визначених
завдань та функцій, на основі встановлених керівними документами нормативних показників
оброблення інформації та рівня автоматизації на ПУ, є актуальним науковим завданням.

Аналіз останніх досліджень і публікацій виявив низку методик, які дають змогу
визначити орієнтовну чисельність оперативного складу ПУ. Проте кожна з них не враховує
всі чинники, які впливають на чисельність оперативного складу ПУ. Так, методика [5],
призначена для оцінювання чисельності оперативного складу штабу на основі встановлених
нормативних показників оброблення інформації під час прийняття рішення та планування
операції (бойових дій), не враховує рівень автоматизації ПУ. Методика [6] дає змогу
встановити відповідність між функціональними обов’язками офіцерів та обсягом
виконуваних робіт. Проте в ній відсутні чисельні значення коефіцієнтів, від яких залежить
точність розрахунків – усередненого за функцією управління коефіцієнта інформаційної
ємності повідомлень, характеристичного коефіцієнта потоків інформації відповідного
інформаційного процесу, функції управління та коефіцієнта допустимого навантаження
керівного складу. Для методики [7], яка призначена для визначення раціональної кількості
посадових осіб штабу на основі використання графу комплексу робіт, притаманна
громіздкість трикомпонентних кортежів (множин), що значно ускладнює їх використання
для опису графу.

У зв’язку з цим метою статті є розроблення методичного підходу, який би давав змогу
оцінити номінальну чисельність оперативного складу ПУ не лише за загальним обсягом
інформації, що опрацьовується оперативним складом ПУ, але й враховував рівень
автоматизації ПУ та забезпечував простоту розрахунків і незалежність результатів від умов
обстановки.

Безумовно, підхід не позбавлений допущень та обмежень (не враховується
взаємозв’язок обсягу різних видів повідомлень, не береться до уваги психофізіологічний
стан військовослужбовців, не враховуються втрати особового складу та ін.).
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Виклад основного матеріалу дослідження. Чисельність оперативного складу ПУ має
забезпечувати опрацювання всього інформаційного потоку й визначається обсягом
покладених завдань, відведеним часом на їхнє виконання та рівнем автоматизації ПУ [8]. У
зв’язку з цим авторами статті було запропоновано таку послідовність
розрахунку (рис. 1).

На першому етапі розраховується загальний обсяг інформації, яка обробляється на ПУ,
з урахуванням її видів. Обсяг інформації залежить від багатьох чинників (у першу чергу від
рівня ПУ) і визначається методом експертних оцінювань на основі досвіду командно-
штабних навчань.

Робота на ПУ проходить за визначеними фазами, кожна з яких несе певне інформаційне
навантаження. Крім вхідної, на кожній фазі необхідно обробити додаткову інформацію
(довідкові звітно-інформаційні матеріали, дані результатів попередніх операцій тощо) та
вихідну інформацію попередніх фаз. Тому загальний обсяг інформації V , який обробляється
на ПУ, розраховується згідно з виразом 1 [8].

( )å
=

-++×=
l

j
jjj VVkVV

1
1вихдодввх ,                                (1)

де вхV  – обсяг вхідної інформації; додV  – обсяг додаткової інформації; jVвих  – обсяг

вихідної інформації j-ої фази; 9,0...2,0в =jk – коефіцієнт використання вхідної інформації на
j-ій фазі; l  – загальна кількість фаз.

Інформація, яка обробляється на ПУ, може бути подана в текстовому, графічному
(карти, схеми, рисунки) та аналітичному (результати використання розрахункових задач для
обґрунтування планових заходів, елементів рішення тощо) вигляді, співвідношення між
якими (коефіцієнти ваги)  встановлено за результатами роботи оперативного складу на ПУ.
Тому, знаючи обсяг одного з них, можна розрахувати обсяг решти і загальний обсяг
інформації, який обробляється на ПУ [8]:

( ) VVкV ×=×= 5,0...45,0тт ,                                      (2)

( ) VVкV ×=×= 35,0...3,0гг ,                                       (3)

( ) VVкV ×=×= 25,0...15,0аа ,                                     (4)

де тк , гк , ак  – коефіцієнти ваги певного виду інформації в загальному обсязі інформації V .
1агт =++ ккк .

На другому етапі на основі розрахованого загального обсягу інформації, який
обробляється на ПУ та усереднених (нормативних) показників оброблення кожного виду
інформації, розраховуються працевитрати на оброблення визначеного обсягу інформації [8]:

а

а

г

г

т

т
N
V

N
V

N
VП ++== ,                                                     (5)

де тN , гN , аN  – усереднений (нормативний) показник оброблення кожного виду інформації
однією посадовою особою за 1 годину.

На третьому етапі розраховується рівень автоматизації ПУ, який характеризує
ефективність та швидкість оброблення визначеного обсягу інформації. Коефіцієнт рівня
автоматизації ПУ автK  визначається як добуток коефіцієнта рівня технічного оснащення ПУ
комплексом засобів автоматизації КЗАK  та коефіцієнта рівня автоматизації всіх завдань ПУ

å завдK  [8]:

å×= завдКЗАавт KKK .                                                          (6)
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Рис. 1. Схема розрахунку номінальної чисельності оперативного складу ПУ

Рівень технічного оснащення ПУ комплексом засобів автоматизації визначається на
основі розрахунку коефіцієнта технічного рівня окремого засобу автоматизації ПУ ЗАK  з
урахуванням значень відносних характеристик засобів автоматизації ig [8]:
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де m  – кількість засобів автоматизації, які входить до КЗА; n  – кількість характеристик j-го
засобу автоматизації; iP  – значення i-ї характеристики засобу автоматизації; СІТ

iP  – значення
i-ї характеристики засобу автоматизації, що створювався за сучасними інформаційними
технологіями.

Рівень автоматизації всіх завдань ПУ визначається на основі розрахунку коефіцієнта
рівня автоматизації кожного завдання завд

dk  та коефіцієнта рівня автоматизації кожної функції
функц
sk  для виконання завдання з урахуванням їх обсягу[8]:
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де z – кількість завдань, що виконує ПУ; f  – кількість функцій для виконання d-го
завдання; r  – кількість окремих дій для виконання s-ї функції; завд

dV  – обсяг d-го завдання з
усього переліку завдань ПУ, [%]; функц

sV  – обсяг s-ї функції для виконання d-го завдання, [%];

rμ  – ступінь автоматизації r-ї дії ( )1,0μ =r  для виконання окремої функції ПУ.
На четвертому етапі на основі нормативного часу нормt  та витрат часу на

забезпечення життєдіяльності оперативного складу розраховується реально затрачений час
для оброблення визначеного обсягу інформації [8]:

( ) нормж1 tкt ×-= ,                                                          (9)

де жк  – коефіцієнт втрат часу на забезпечення життєдіяльності оперативного складу –
відпочинок, харчування тощо ( )2,0ж »к .

На п’ятому етапі на основі розрахованих працевитрат, рівня автоматизації ПУ з
урахуванням відведеного часу на оброблення визначеного обсягу інформації визначається
номінальна (без урахування впливу чинників, що можуть спричинити втрати особового
складу) чисельність оперативного складу ПУ [8].

авт
ос Кt

Пn
×

= .                                                       (10)

Приклад розрахунку номінальної чисельності оперативного складу ПУ.
Вихідні дані:
обсяг текстової частини вхідної інформації (оперативної директиви) 21000т =V  кбіт;
нормативний час, необхідний для оброблення інформації 60норм =t  год.;
усереднений показник оброблення текстової, графічної та аналітичної інформації за

визначений період:
6,15т =N  кбіт/люд.год., 5,6г =N  кбіт/люд.год., 25а =N  кбіт/люд.год.;

доля текстового, графічного та аналітичного виду інформації в загальному обсязі
інформації 45,0т =к , 3,0г =к , 25,0а =к ;

рівень автоматизації ПУ 1авт =К ;
коефіцієнт витрат часу на забезпечення життєдіяльності оперативного складу щодо

відпочинку, харчування тощо 2,0ж =к .
Розрахунок ведеться за виразами (1-10)
Розрахунок реально затраченого часу для оброблення визначеного обсягу інформації

( ) ( ) 48602,011 нормж =×-=×-= tкt  год.
Розрахунок чисельності оперативного складу ПУ, необхідного для оброблення

інформації:
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Вплив рівня автоматизації ПУ на чисельність оперативного складу за умови заданого
часу наведено в табл.1.
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Таблиця 1
Чисельність оперативного складу за різних рівнів

автоматизації  ПУ

Рівень автоматизації
Коефіцієнт рівня
автоматизації ПУ

автК

Необхідна чисельність
оперативного складу

осn

Необхідний 0,75 – 1 110 – 83
Відносний 0,65 – 0,75 127 – 110
Задовільний 0,55 – 0,65 150 – 127
Недостатній 0,3 – 0,55 275 – 150
Незадовільний 0,15 – 0,3 551 – 275
Практично відсутній ≤ 0,15 ≥ 551

Висновки і перспективи подальших досліджень. Таким чином, розроблений
методичний підхід на основі використання нормативних показників оброблення інформації
дає змогу розрахувати чисельність оперативного складу ПУ з огляду на обсяг кожного виду
оброблюваної інформації та рівня автоматизації ПУ.

Визначення раціональної чисельності оперативного складу ПУ сприятиме
забезпеченню необхідної швидкості та якості оброблення всього обсягу інформації, що
циркулює на ПУ, з урахуванням їхніх ресурсних можливостей. Використання розробленого
методичного підходу дасть змогу виробити пропозиції щодо вдосконалення організаційної
структури ПУ, впорядкувати діяльність оперативного складу та підвищити ефективність
його функціонування.

Перспективами подальших досліджень є доопрацювання методичного підходу до
розрахунку чисельності оперативного складу ПУ, який би враховував вплив вищезазначених
допущень та обмежень.
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АНАЛІЗ ОСНОВНИХ МЕТОДІВ ФОРМУВАННЯ ТА ОБРОБКИ СИГНАЛІВ
В РАДІОКАНАЛАХ ІЗ ЗАВМИРАННЯМИ

В статті проводиться розгляд і аналіз частотної ефективності основних методів підвищення якості
передачі сигналів в персональних, локальних та регіональних мережах бездротового доступу.

В статье проводится рассмотрение и анализ частотной эффективности основных методов
повышения качества передачи сигналов в персональных, локальных и региональных сетях
беспроводного доступа.

In the article consideration and analysis а basic methods of increase efficiency transmission signals is
conducted in the personal, local and regional networks of wireless access.

Ключові слова: завмирання, багатопроменевість, бездротові технології, завадостійкість.
На сьогоднішній день бездротові мережі передачі інформації стають одним з основних

напрямків розвитку телекомунікаційної індустрії. Їх швидкий розвиток у порівнянні із
дротовими мережами, пов’язаний з такими перевагами, як:

- гнучкість архітектури, тобто можливості динамічної зміни топології мережі при
підключенні, пересуванні та відключенні мобільних користувачів без значних втрат часу;

- висока швидкість передачі інформації (1-10 Мбіт/с та вище);
- швидкість проектування та розгортання;
- висока ступінь захисту від несанкціонованого доступу;
- відмова від дорогого та не завжди можливого прокладання, або оренди

оптоволоконного чи мідного кабелю [1].
Але системам бездротового доступу властиві і певні недоліки.
Так у сучасних військових системах радіозв’язку широко використовуються канали

зв’язку з випадковими параметрами. Для таких каналів основними чинниками, що впливають
на якість радіозв’язку, є завади, що діють в каналі зв’язку та завмирання сигналів, які
виникають унаслідок багатопроменевого розповсюдження радіохвиль. В таких каналах сигнал
поширюється декількома шляхами. На антену приймача впливають кілька променів, тому, це
явище називається багатопроменевістю [2 – 4].

При багатопроменевому розповсюдженні радіохвиль на вхід приймача потрапляє не
тільки прямий промінь корисного сигналу, але і відбиті промені, що прийшли з інших
напрямів під різними кутами.

Сигнал на виході багатопроменевого каналу передачі можна записати у вигляді [5, 6]:

( ) ( ) ( )( )[ ]

( ) ( ) ,

2cos2cos

флp

1
00p0p

tAtA

tfAztfAty
n

i
iiii

+=

=Q+t-W+p+Q+p= å
=                    (1)

де n - кількість променів; it - час затримки і-го променя; рА -  амплітуда регулярної
складової; iz - статистично незалежний випадковий коефіцієнт, що характеризує ефективне

поперечне розсіювання ( 2
iz - частка відбитої енергії і-м розсіювачем); iQ - статистично

незалежна фаза сигналу, що пройшов і-м шляхом.
У виразі (1) перший доданок ( ) ( )p0pp cos Q+w×= tAtA - регулярна складова сигналу (з

постійними параметрами). Вона створюється поверхневим променем або групою променів,
що мають майже однакові умови відбиття.

Другий доданок в (1) - флуктуюча (змінна) або завмираюча складова, що створюється
всіма відбитими променями.
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Таким чином результуючий сигнал на вході приймача являє собою суму окремих
коливань, час приходу, частота, фаза та амплітуда яких випадкові. Інтерференція цих
променів і є причиною швидких флуктуацій (завмирань) параметрів сигналу. Завадостійкість
каналів передачі при цьому погіршується, оскільки при прийманні немає можливості
використовувати дані про дійсні значення параметрів сигналів.

В реальних системах бездротового доступу виникає завдання підвищення пропускної
здатності при обмеженні на вірність приймання інформації в умовах дії в каналі зв’язку
завмирань. Тому при побудові високоефективних систем бездротового доступу з
багатопроменевими каналами зв’язку важливою та актуальною є задача оцінки їх
ефективності. Системи бездротового зв’язку характеризуються різноманітними якісними
показниками, основними з яких є швидкість і вірність передачі. Для забезпечення необхідної
швидкості передачі інформації при заданій вірності доводиться витрачати деяку потужність
сигналу і займати деяку смугу частот у каналі зв’язку. Актуальною є проблема порівняння
між собою різноманітних систем передачі інформації за ступенем використання основних
ресурсів каналу - пропускної здатності, потужності сигналу і смуги частот при заданій
вірності передачі.

Метою роботи є розгляд та порівняльний аналіз частотної ефективності відомих
методів формування та обробки сигналів в радіоканалах із завмираннями.

Ефективність системи передачі інформації найчастіше оцінюється коефіцієнтом

використання смуги частот каналу
F

v
F D
=b і  (частотною ефективністю) - швидкість передачі

інформації в одиничній смузі частот (питома швидкість) [5].
Розглянемо основні методи формування та обробки сигналів в радіоканалах із

завмираннями.
Метод рознесеного приймання (diversity reception). Сутність рознесеного приймання

полягає в тому,  що на приймальному боці приймаються декілька (два і більш)  рознесених
некорельованих сигналів, які несуть однакову інформацію. Потім ці сигнали в приймачі
необхідно певним чином скласти або вибрати кращий з них.

Розрізняють такі способи рознесеного приймання:
- рознесення за часом (реалізується шляхом повторної передачі того ж самого

сигналу);
- рознесення за частотою (реалізується передачею і прийманням того ж самого сигналу

на різних (рознесених) несучих частотах);
- рознесення за поляризацією (здійснюється шляхом приймання двох хвиль з різними

площинами поляризації, наприклад, з вертикальною і горизонтальною поляризаціями);
- рознесення в просторі;
- рознесення за променями приходу (здійснюється за рахунок використання складного

широкосмугового сигналу);
- комбіноване рознесення (за декількома параметрами).
Через свою простоту найбільш поширений в існуючих системах радіозв’язку спосіб

рознесеного приймання в просторі. Він здійснюється шляхом приймання того ж самого
сигналу в різних точках простору за допомогою рознесених на місцевості антен. В основі ідеї
рознесеного приймання лежить те, що імовірність одночасного глибокого завмирання
декількох сигналів буде значно меншою,  ніж одного з них.  Тому антени на місцевості
повинні бути рознесені на достатню відстань. Так, для короткохвильового зв’язку рознесені
сигнали виявляються некорельованими, якщо антени рознесені на відстань (10...15)l, де l –
довжина хвилі.

Для реалізації рознесеного приймання в просторі в системах радіозв’язку на
дециметрових і сантиметрових хвилях ця відстань повинна бути (10...100)l. Найчастіше
застосовують дворазове рознесення в просторі (здвоєне приймання).
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Перевагою цього методу є здатність протистояти завмиранням в каналах зв’язку.
Основним недоліком є те, що при використанні кратності рознесення в просторі більшої за
дворазову знижується мобільність радіостанцій [7].

Широкосмугові сигнали. Останнім часом для підвищення завадозахищеності в
системах передачі дискретних повідомлень все більш широке застосування знаходять
сигнали з основою набагато більшою за одиницю 1c >>W . Такі сигнали називають
складними, складеними, шумоподібними, широкосмуговими.

У зарубіжній літературі системи зв’язку з широкосмуговими сигналами одержали назву
систем з розширеним спектром (Spread Spectrum System – SSS).

Розглянемо найбільш розповсюджені ШСС та методи їх формування.
Метод прямого розширення спектра. У більшості широкосмугових систем

застосовують ШСС, одержувані методом прямої послідовності (DSSS – Direct SSS). У таких
системах розширення спектра здійснюється шляхом множення порівняно вузькосмугового
первинного сигналу на широкосмуговий розширювальний сигнал. Широко застосовуються
складні шумоподібні сигнали у вигляді фазо-маніпульованих (ФМ-ШСС) і частотно-
маніпульованих (ЧМ-ШСС) послідовностей.

Кожному позитивному двійковому символу первинного сигналу )(tc  тривалістю τі

відповідає послідовність N двійкових імпульсів тривалістю N/і0 t=t ,  яка формується за
визначеними правилами так, щоб кореляційні властивості її були близькі до властивостей
шумової реалізації. Тому цю послідовність називають псевдовипадковою (ПВП). А символу
негативної полярності відповідає інвертована ПВП. Таким чином, первинний сигнал с(t)
виявляється перетвореним у послідовність відеоімпульсів с´(t) за правилом

)()()( ПВП tаtсtс =¢ .
Потім, послідовністю відеоімпульсів с´(t) здійснюється або фазова  (ФМ-2), або

частотна (ЧМ-2) маніпуляція. Ефективна ширина спектра ШСС визначається ефективною

шириною спектра його елемента .1

і0
c t

=
t

=D
Nf

При цьому основа сигналу дорівнює кількості імпульсів у ПВП

.іcc NfW =tD=

Таким чином, розглянуті складні сигнали є послідовністю радіоімпульсів з подвійною
маніпуляцією: в інтервалах тривалості інформаційних символів tі здійснюється
„інформаційна” маніпуляція, а усередині цього інтервалу tі здійснюється додаткова
(„внутрішня”) маніпуляція, яка необхідна для розширення спектра і перетворення простого
сигналу в ШСС.

З метою збільшення інформаційної швидкості передачі в широкосмугових системах
передачі поряд з сигналами ФМ-2 і ЧМ-2 застосовують сигнали з багатопозиційними видами
маніпуляції (ФМ-М, КАМ-М тощо).

Сигнали з псевдовипадковим перестроюванням робочої частоти (ППРЧ).  У системах з
ППРЧ розширення спектра в межах заданої смуги частот здійснюється за допомогою
стрибкоподібної зміни частоти сигналу (FHSS – Frequency-Hopping Spread Spectrum ) за
псевдовипадковим законом.

Основними елементами системи передачі з ППРЧ є синтезатор частоти, генератор ПВП
і система синхронізації. Порядок чергування частот визначається генератором ПВП, який
керує синтезатором частоти передавача [5].

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

Основа сигналу дорівнює
2

0
0

і0c
1 MMMMfW =t
t

=tD= ,

де М – кількість радіоімпульсів у БЧС.
Дискретні складені сигнали. Для збільшення основи сигналу з ДЧМ кожен його

радіоімпульс заміняється шумоподібним сигналом з фазовою маніпуляцією. Сигнали такого
виду в літературі називають дискретними частотно-фазо-маніпульованими сигналами
(ДЧФМС). Основа ДЧФМС визначається як

2
c NMW =  ,

де N – кількість імпульсів ФМ сигналу в одному частотному елементі ДЧМ сигналу.
Системи передачі з зі складними ШСС мають переваги у порівнянні з системами

передачі з простими сигналами, а саме мають істотно більш високу завадозахищеність в
порівнянні з системами передачі, які використовують прості сигнали. Явно видний істотний
недолік ШСС – це складність їх формування і демодуляції [5].

Технологія ортогонального частотного мультиплексування. При формуванні
OFDM-сигналу: інформаційний потік зі швидкістю В ділиться на N паралельних потоків,
швидкість кожного з яких в N разів менша (В/N).  Кожним з цих потоків модулюють
індивідуальні несучі, які ортогональні між собою. Спектри сигналів на індивідуальних
несучих перекриваються, але завдяки ортогональності сигнали розділяються на прийомі без
спотворень. Група несучих частот, яка в даний момент часу переносить біти паралельних
цифрових потоків, називається символом OFDM. Для модуляції піднесучих застосовують
КАМ-М (М-позиційну квадратурну амплітудну модуляцію) або ФМ-М (М-позиційну фазову
модуляцію) [8].

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

До основних переваг технології OFDM слід віднести стійкість до завмирань сигналу за
умов багатопроменевості та високу спектральну ефективність [8 – 11]. Багаточастотна
структура групового сигналу зменшує чутливість системи передачі до імпульсних завад і
дозволяє ефективно боротися із зосередженими за спектром завадами. Однак для OFDM-
систем притаманні і свої проблеми [8 – 10]: одночасне випромінювання сигналу у всій смузі
каналу, внаслідок чого зменшується радіус дії засобів зв’язку, а для збереження такої ж
дальності дії, що і для одночастотних систем, необхідно збільшувати потужність передавача;
високий пік-фактор; висока чутливість до помилок компенсації фазових зсувів в каналі, що
порушує ортогональність несучих; високий рівень паразитної амплітудної модуляції, що
вимагає підсилювача потужності з високою лінійністю характеристики; чутливість схеми до
стабільності частоти. Крім того, для усунення впливу міжсимвольної інтерференції між
символами OFDM вводиться захисний інтервал, який не дозволяє максимально ефективно
використовувати виділений частотний ресурс (наприклад, для стандарту 802.11а коефіцієнт
максимальної сумарної частотної ефективності складає 2,16 біт/(с·Гц)) [10].

Технологія МІМО (Multiple Input Multiple Output – багато входів - багато виходів) є
одним з методів підвищення пропускної здатності та завадозахищеності систем радіозв’язку
[8, 10]. Ідея технології МІМО подібна до добре відомого принципу рознесеного прийому,
коли в системі зв’язку створюються декілька некорельованих (незалежних) копій сигналу на
прийомі. В таких системах реалізується просторове мультиплексування: потік даних на
передачі розбивається на два або більше потоків, кожний з яких передається одночасно з
іншими за допомогою різних антен. У технології MIMO поєднані просторово-часові методи
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приймання з використанням адаптивних антен і методи просторово-часового кодування й
просторово-часового розділення сигналів.

Багатоелементні антенні пристрої забезпечують:
- розширення зони покриття радіосигналами та згладжування в ній „мертвих зон”;
- використання декількох незалежних шляхів розповсюдження сигналу, що підвищує

ймовірність роботи на напрямках, на яких менший вплив завмирань;
- підвищення пропускної здатності ліній зв’язку за рахунок формування фізично різних

каналів [11].
Але, крім перерахованих вище переваг, технологія МІМО має значні недоліки:

перехресні завади, що призводять до зменшення пропускної здатності; проблема вибору
методу просторово-часового кодування, при якому необхідно встановити оптимальний
баланс між енергетичним виграшем кодування (ЕВК), відносною швидкістю кодування та
складністю реалізації вибраної схеми; врахування впливу просторової кореляції сигналів;
вибір кількості приймальних та передавальних антен, від кількості яких залежить пропускна
здатність системи.

Вищеперераховані технології широко застосовуються в персональних, локальних, та
регіональних мережах бездротового доступу, які описані у відповідних стандартах
IEEE 802.11 та IEEE 802.16, системах цифрового радіомовлення T-DAB та DRM, цифрового
телебачення DVB-T, xDSL-модемах тощо [8 – 10]. Основні характеристики стандартів
бездротового доступу наведені в таблиці 1.

Таблиця 1

Стандарт Діапазон
частот, ГГц

Швидкість
передачі

інформації
Мбіт/с

Радіус
дії Коротка характеристика

802.11 2,4-2,483 до 2 до 100 м
Використовується DSSS і FHSS, Вид
модуляції: DBPSK, DQPSK (для DSSS),
GFSK-2 і GFSK-4 (для FHSS)

802.11а
5,15-5,25
5,25-5,35

5,725-5,825

6, 9, 12, 18, 24,
36, 48, 54 до 50 м

Використовуються сигнали з OFDM,
кожна піднесуча якого модулюється за
допомогою BPSK, QPSK, 16-QAМ і 64-
QAM

802.11b 2,4-2,483 до 11 до 100 м

Застосовується HR - DSSS (технологія
компліментарних, код або двійкового
пакетного кодування згорточним кодом).
Вид модуляції: DQPSK (ССК), BPSK і
QPSK(PВСС)

802.11g 2,4-2,483

1, 2,5, 5, 6, 9,
11, 12, 18, 22,
24, 33, 36, 48,

54

до 100 м

Використовується DSSS-OFDM, ERP-
PBCC, ERP-OFDM. Вид модуляції QPSK,
16-QAМ і 64-QAM Забезпечує сумісність з
802.11b

802.11n
2,4-2,483
5,15-5,35
5,67-5,85

до 100 до 100 м

Розширює можливості 802.11g. Працює в
3 режимах: успадкованому, з підтримкою
802.11b/g і 802.11a; змішаному,  з
підтримкою 802.11b/g, 802.11a і 802.11n;
«чистому» — 802.11n.
Використовується технологія МІМО

802.15.1 2,4-2,483 1 -0,7323/0,057
2 - 0,4339

до 10 - 100
м

Використовує FHSS (1600 стрибків за
секунду). Вид модуляції GFSK-2 з ВТ-0,5.
Режими передачі:
1 – асиметричний; 2 – повнодуплексний
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Продовження таблиці 1

Стандарт Діапазон
частот, Ггц

Швидкість
передачі

інформації
Мбіт/с

Радіус
дії Коротка характеристика

802.15.3 2,4-2,483 1, 1,22,
33, 44, 55 до 10 м

Використовується DSSS. Вид модуляції
BPSK, Призначений для високошвидкісної
передачі даних

802.15.4а 3,1-10,6 до 500 до 10 м

Надширокосмугова високошвидкісна
передача даних. Використовуються
імпульси форми Гауса (ширина спектру
сигналу 500 Мгц) і додаткове розширення
спектру методом програмної перебудови
центральної частоти імпульсу.
Використовується внутрішня фазова
модуляція імпульсу

802.15.4
2,4-2,483

0,902-0,928
0,868-0,8686

до 0,25
до 0,04
до 0,02

до 10 м

Використовується DSSS. Вид модуляції
BPSK, QPSK. Передбачений для
автономного устаткування і побутової
техніки з низьким енергоспоживанням

802.16 10-66 32- 134,4 до 50 км

Використовується радіоінтерфейс WMAN-
SC1 (модуляція однієї піднесучої). Вид
модуляції піднесучої: BPSK, QPSK, 16-
QAM, 64-QAM

802.16a
(d) 2-11 до 70

7-10 км
макс. до

50 км

Використовується три види
радіоінтерфейсів WMAN-SC2 (модуляція
однієї піднесучої). WMAN-OFDM (з БПФ
на 256 крапок) WMAN-OFDM-OFDM (з
БПФ на 2048 крапок). Вид модуляції
піднесучої: BPSK, QPSK,  16-QAM, 64-
QAM, 256-QAM

802.16e
2,4-2,483
1,4-3,6
5,7-8,8

до 15 2-5 км

Використовується радіоінтерфейс WMAN-
OFDM-OFDM (з БПФ на 2048 і 4096
крапок). Вид модуляції піднесучої: 16-
QAM, 64-QAM. Зв'язок забезпечується при
швидкості до 150  км/год і на ліцензійній
основі

Hiper
Lan 2

5,15-5,25
5,25-5,35

5,725-5,825

6, 9, 12, 18,
24, 36, 48,

54
до 50 м

Використовуються сигнали з OFDM (52
піднесучі). Модуляція: BPSK, QPS, 16-
QAM, 64-QAM.  Відрізняється від 802.11а
на MAC рівні синхронним методом
розділення каналів TDMA в об’єднанні з
часовим роз’єднанням дуплексних каналів

Для оцінки даних таблиці 1 застосовуємо показник ефективності використання

частотного діапазону
F

v
F D
=b і  беручи до уваги радіус дії систем передачі.

Результати порівняння частотної ефективності Fb  і радіусу дії різних стандартів
бездротового доступу наведені в таблиці 2.
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Таблиця 2

Стандарт Смуга пропускання,
Ггц

Швидкість передачі
інформації, Мбіт/с Радіус дії

Питома
швидкість, Fb

802.16 56 134,4 до 50 км 2,4
802.16e 3,1 15 до 5 км 4,8
802.16a 9 70 до 50 км 7,8
802.15.1 0,083 0,7 до 100 м 8,4
802.11 0,083 2 до 100 м 24
802.15.4a 7,5 500 до 10 м 66,7
802.11b 0,083 11 до 100 м 132,5
802.11n 0,2 100 до 100 м 500
802.11а 0,1 54 до 50 м 540
Hiper Lan 2 0,1 54 до 50 м 540
802.11g 0,083 54 до 100 м 650,6
802.15.3 0,083 55 до 10 м 662,6

З таблиці видно, що найгірші показники мають стандарти бездротового доступу
IEEE 802.15.1 (Bluetooth), IEEE 802.11, IEEE 802.16, IEEE 802.15.4a.

Стандарт IEEE 802.15.3  хоч і має високі показники ефективності,  проте належить до
персональних мереж бездротового доступу, радіус дії яких сягає приблизно 10 м.

У перерахованих вище стандартах в основному використовуються такі технології як
DSSS та FHSS, що мають низьку продуктивність.  Найкращими з точки зору використання
частотного діапазону є стандарти IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11a, Hiper Lan. Через
порівняно велику смугу пропускання IEEE 802.16a, IEEE 802.16е не є ефективними за даним
показником,  але враховуючи їх радіус дії від 2-5  до 50  км і високу швидкість передачі
інформації від 15 до 70 Мбіт/с ці стандарти заслуговують на увагу. Завдяки використанню
технологій МІМО і OFDM вищезазначені системи бездротового доступу мають високу
швидкість передачі інформації і завадозахищеність у відносно невеликому частотному
діапазоні. Таким чином, актуальною задачею є подальше удосконалення методів формування
і обробки сигналів в системах бездротового доступу з метою підвищення показників
ефективності процесу передачі інформації.
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УДК 681 518.3.08             к.т.н. Дзюба В.М.(ІСЗЗІ НТУУ „КПІ”)

ОЦІНКА НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ОПОСЕРЕДКОВАНОГО ВИМІРЮВАННЯ ПРИ
НЕПОВНІЙ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ЗАКОНИ РОЗПОДІЛУ ВХІДНИХ ВЕЛИЧИН

Розроблено метод оцінки невизначеності опосередкованого вимірювання за умови неповної інформації
про закони розподілу вхідних величин. Показано, що оцінка невизначеності вимірювань, отримана з
використанням запропонованого метода, співпадає з точністю до другого знаку після коми з оцінкою,
отриманою за умови нормального закону розподілу вхідних величин.

Разработан метод оценки неопределенности косвенных измерений при неполной информации о законах
распределения входных величин. Показано, что оценка неопределенности измерений, полученная с
использованием предложенного метода, совпадает с точностью до второго знака после запятой с оценкой,
полученной при условии нормального распределения входных величин.

The technique of evaluation of indirect measurement in a case of incomplete information on rules of distribution
of input values has been proposed. It has been showed, that assessment of uncertainty, obtained in accordance with
presented technique, with accuracy sufficient for practice coincides with an assessment, obtained on the assumption of
a rule of normal distribution of input values.

Ключові слова: невизначеність вимірювання, метрологічні забезпечення.
Метрологічне забезпечення є складовою частиною процесів проектування, виробництва

і застосування за призначенням різноманітних матеріальних об’єктів, в тому числі і засобів
телекомунікацій. Базовою процедурою метрологічного забезпечення є вимірювання, яке дає
кількісну інформацію про стан досліджуваного об’єкта. Постійне ускладнення об’єктів
дослідження вимагає удосконалення методів оцінки їх стану, під якими розуміється
„сукупність способів використання засобів вимірювальної техніки та принципів вимірювань
для створення вимірювальної інформації ”[1].

Метою статті є удосконалення методу оцінки невизначеності опосередкованого
вимірювання при неповній інформації про закони розподілу вхідних .

Задача оцінки того чи іншого параметра об’єкта досліджень розглядається в багатьох
роботах [2,  3,  4  і ін.],  що свідчить про її актуальність.  Розв’язується вона за умови,  коли
вимірювана величина Y  функціонально залежить від інших параметрів ,тобто

( )nx,...,x,xfY 21= . (1)

Вхідні величини nx,...,x,x 21  вимірюються прямо, а кількість вимірювань кожної
величини обмежена. Вважається також, що величини nx,...,x,x 21 незалежні, а похибки їх
вимірювань nx,...,x,x DDD 21  відомі.

За цих умов похибку вимірювання величини Y  знаходять за формулою [2]
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При цьому не враховується, що вхідні величини є випадковими з різними законами
розподілу. Щоб визначити ці закони,треба мати достатньо широкий статистичний матеріал –
сотні,  а то і тисячі окремих вимірювань .В більшості випадків виконати цю умову
неможливо.

В статті пропонується метод оцінки невизначеності опосередкованого вимірювання при
неповній інформації про закони розподілу вхідних величин, що більше відповідає вимогам
практики. (Під невизначеністю вимірювання тут розуміється оцінка ,що характеризує
діапазон значень, в якому є істинне значення вимірюваної величини [1]).

Для цього пропонується функцію (1) замінити функцією
....2211 nn xCxCxCY +++=                                                             (2)
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Задача, таким чином, зводиться до оцінки числових  характеристик випадкових величин
iC  – математичного сподівання ( )iCM  і дисперсії ( )iCD .

При незначній кількості даних про аргументи nx,...,x,x 21 , коли відомі отримані
експериментальним шляхом значення ijx ( j  – номер прямого вимірювання), оцінками
аргументів ix  є :

– математичного сподівання:

( ) ;
K

x
xM~

K

j
ij

i

å
== 1 (3)

– дисперсії:

( ) ( )[ ]
å
= -

-
=

К

і

iij
i K

xMx
xD

1

2

1

~
~ , (4)

де K  – кількість прямих вимірювань величини ix .
Із теорії ймовірностей [3] відомо, що оцінками математичного сподівання ( )iCM  і

дисперсії ( )iCD  в даному випадку є такі залежності:

( ) ( ) ( ) ( )[ ]niii xM,...,xM,xMfCM~ 2= , (5)

( ) ( )å
=

×
¶
¶

=
N

i
i

i

i
i xD~

x
fCD~

1

. (6)

Оцінки ( )iCM  і ( )iCD  можна отримати шляхом використання засобів обчислювальної
техніки, коли для значень ix  за функцією ( )ni xxxfC ,...,, 21= знаходять K  значень
коефіцієнта ijC . Тоді

( )
K

C
CM~

K

j
ij

i

å
== 1 , (7)

( ) ( )[ ]
å
= -

-
=

K

j

iij
i K

CMC
CD~

1

2

1
. (8)

Для оцінки точності і надійності отриманих результатів треба визначити довірчий
інтервал, в якому відхилення оцінки числової характеристики зберігається з заданою
довірчою ймовірністю, тобто визначити інтервал значень оцінки, сумісних з
експериментальними даними.

Наприклад, для математичного сподівання ( )iCM треба записати

( ) ( )( ) ,CMCM~P ii be b =<- (9)

де b  – задана довірча ймовірність того, що різниця між ( )iCM~  і ( )iCM  буде меншою деякої
величини be , яку і треба визначити.

Довірчі границі для математичного сподівання важко визначити, оскільки закон
розподілу ( )iCM~  невідомий, так як він залежить від невідомого закону розподілу
коефіцієнтів iC . В [3] запропоновано спосіб подолання цієї перешкоди.

Будемо вважати, що величина ( )iCM  розподілена за нормальним законом, що
справедливо, так як згідно з центральною граничною теоремою для суми K  незалежних
однаково розподілених величин ijC  навіть при відносно малій їх кількості ( )10>K  закон
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розподілу ( )
K

C
CM

K

j
ij

i

å
== 1 можна вважати нормальним. В цьому випадку математичне

сподівання і дисперсія дорівнюють:
( )[ ] ( );CMCM~M ii = (10)

( )[ ] ( ) .
K
CDCM~D i

i = (11)

Рівняння (9) виразимо через функцію Лапласа:

( ) ( )( ) ,CMCM~P
M

ii ÷
÷
ø

ö
ç
ç
è

æ
F=<-

s

e
e b
b 2

(12)

де
K
D

M =s – середня квадратична оцінка be .

Із b=÷
÷
ø

ö
ç
ç
è

æ

s

eb

M

Ф
2

 знайдемо be  :

( ),ФM bse b
12 -= (13)

де ( )b-1Ф  –  функція,  обернена функції Лапласа,  тобто таке значення аргументу,  для якого
функція Лапласа дорівнює b .  Так як величина D , через яку визначається Ms  невідома,  то
можна застосувати її оцінку ( )iCD . Тоді

( )
.

K
CD~ i

M =s (14)

Таким чином, можна визначити довірчий інтервал для математичного сподівання.
Він дорівнює

( )[ ] ( )[ ]{ }.CM~;CM~L iiM bbb ee +-= (15)

При визначенні be  за формулою (13) значення ( ) bb tФ =-12  беруть з таблиці [3].
Подібним чином визначається і довірчий інтервал для дисперсії ( )iCD :

( )( ) ( )( )[ ]D~iD~iD tCD~;tCD~L ss bbb +-= , (16)

де .
K

D~
D~ 1

2
-

=s (17)

Доцільно порівняти отримані результати довірчих інтервалів для математичного
сподівання (15) і дисперсії (16) з результатами, коли закон розподілу величин iC  відомий
заздалегідь точно, а кількість вимірювань величини iC , як і раніше обмежена. Такий випадок
розглянуто в [3]. Наприклад, при розподілі величини iC  за нормальним законом у виразі

( ) ( )( ) be b =<- ii CMC~MP (18)

необхідно перейти від випадкової величини ( )iCM~  до іншої функції спостережень, закон
розподілу якої не залежить від невідомих параметрів, а залежить тільки від кількості дослідів
K  та виду закону розподілу величини iC .

В математичній статистиці доведено, що при нормальному розподілі величини iC
випадкова величина

( ) ( )
( )i

ii

CD
CMCM~KT -

= (19)
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розподілена за законом Стьюдента з 1-K  степенями свободи. Закон розподілу Стьюдента
враховує кількість спостережень, а функція щільності розподілу описується виразом
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(20)

де ( )xG  – гама – функція.
Доведено також, що випадкова величина

( )
D
D~K 1-=J  (21)

має розподіл 2c  з 1-K  степенями свободи.
Розподілом 2c  називається розподіл суми квадратів K  незалежних випадкових

величин, кожна з яких має нормальний закон розподілу з математичним сподіванням, що
дорівнює нулю,  і дисперсією,  що дорівнює одиниці.  Цей розподіл
характеризується щільністю
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З урахуванням (19) отримаємо:

( ) b
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або
( ) ,TP bt b =<

де
( )
K
CD~

t
i

b
b

e
= .

Знайдемо таке число bt , щоб ( ) bb =< tTP .
Величина bt  знаходиться за умови

( ) ( ) .dttStTP
t

t
K b

b

b

b ==< ò
-

-1 (24)

З формули (20) видно, що функція ( )tSK 1-  є парною, тому

( ) .tS
t

Kò =-

b

b
0

12 (25)

Величина bt  визначається за таблицею значень bt  в залежності від b  [3]. Знайшовши

bt  і вважаючи, що
K
D~tbbe = , можна записати формулу для довірчого інтервалу

математичного сподівання ( )iCM  у вигляді
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( ) ( ) ( ) ( ) .
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Щоб визначити довірчий інтервал для дисперсії ( )iCD , необхідно випадкову

величину ( )iCD~ , виразити через величину J , яка має розподіл 2c :
( ) .

K
CDD~ i

1-
=J (26)

За відомим законом розподілу величини J  можна знайти інтервал bi ,  в який вона
попадає з ймовірністю b .

Інтервал bi  має ліву границю 2
1c ,  а праву 2

2c . Необхідні значення 2c  знаходимо із

таблиці [3], за умови ( ) PP => 2cJ .
По інтервалу bi  можна знайти довільний інтервал bI  для дисперсії ( )iCD ,  в якому з

ймовірністю b  знаходиться точка D . В інтервалі bI  точка D  знаходиться тоді і тільки тоді,
коли величина J  попадає в інтервал bi  з ймовірністю b :

                          (27)

За даними, наведеними в прикладі [3], були проведені розрахунки довірчих інтервалів
для математичного сподівання і дисперсії з використанням запропонованої методики.
Порівняння отриманих результатів з результатами прикладу [3] показалo, що з точністю до
двох знаків після коми вони співпали.  Така точність для опосередкованих вимірювань в
метрології визнається як достатня.

Висновки
1. Запропонована новий спосіб оцінки невизначеності опосередкованого вимірювання

при неповній інформації про закони розподілу вхідних величин є більш простою в
порівнянні з відомими методиками і забезпечує достатню для практики точність обробки
результатів вимірювань.

2. В подальшому доцільно встановити залежність між допустимим значенням
невизначеності опосередкованого вимірювання і необхідним для цього мінімальним об’ємом
статистичних даних вхідних величин, що вимірюються прямо.
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ГОРИЗОНТАЛЬНО ПОЛЯРИЗОВАНА УКХ АНТЕНА З НЕСПРЯМОВАНИМ
ВИПРОМІНЮВАННЯМ В ГОРИЗОНТАЛЬНІЙ ПЛОЩИНІ

В статті розглянуто новий підхід до компоновки антен із ненаправленим (секторіальним)
випромінюванням в азимутальній площині для базових станцій різноманітних систем мобільного радіозв’язку,
а також для телебачення і радіомовлення. В основі даного технічного рішення лежить перехід від
випромінюючих елементів електричного типу в антенних решітках, як основного типу антен даного класу, до
випромінюючих елементів магнітного типу, побудованих на основі низькопрофільних випромінювачів.

В статье рассмотрен новый подход к компоновке передающих антенн с ненаправленным
(секториальным) излучением в азимутальной плоскости для базовых станций различных систем мобильной
радиосвязи, а также для телевидения и радиовещания. В основе этого технического решения заложен переход
от излучающих элементов электрического типа антенной решетки, как основного типа антенн данного
класса, к излучающим элементам магнитного типа, выполненных на основе низкопрофильных излучателей.

In the article the new going is considered near arrangement of transmitter aerials with a nondirectional
radiation in an azimuthally plane for the base stations of the different systems of mobile radio contact, and also for
television and broadcast. A transition from the radiative elements of electric type of array is stopped up in basis of this
technical decision, as a basic type of aerials of this class, to the radiative elements of magnetic type, executed on the
basis of low-profile emitters.

Ключові слова: цифрове телебачення, низькопрофільна антена (НА), кільцева решітка.
Основними елементами системи радіозв’язку з рухомими об’єктами є стаціонарний та

абонентський комплекси. Найважливішим елементом як стаціонарного так і абонентського
комплексів є їхні антенні пристрої. Особливе місце займають антенні пристрої саме
стаціонарного комплексу, тому що вони визначають не тільки схему побудови всієї системи
в цілому, але й вносять основний вклад в енергетичний потенціал радіолінії.

В залежності від особливостей, щодо організації радіозв’язку з рухомими об’єктами,
висуваються жорсткі вимоги саме до антени базової станції з формування поля
випромінювання в азимутальній площині, від ненаправленого до секторіального, як з
вертикальною так і з горизонтальною поляризацією випромінюючого поля.

Межі застосування даних антен, ні в якому разі, не обмежуються лише базовими
станціями різних систем зв’язку з рухомими об’єктами. Антени з неспрямованим або
секторіальним випромінюванням, в азимутальній площині, знаходять широке застосування в
якості передаючих антен телевізійного і радіомовлення, успішно можуть бути використані в
бездротових сенсорних мережах, при централізованому управлінні.

Найбільш актуальним, на теперішній час, є питання розробки компактних та дешевих
передаючих антен для цифрового телевізійного мовлення.

Цифрове телебачення хоча й працює на одних частотах з аналоговим, при цьому
суттєво відрізняється від нього. По-перше, використання декомпресії в форматі MPEG–4
дозволяє в десятки разів зменшити об’єм даних, завдяки чому в смузі одного аналогового
каналу вміщується декілька цифрових. По-друге – при передачі цифрового сигналу (в
стандартах DVB–T з модуляцією OFDM) для однакових  зон покриття, порівняно з
аналоговою передачею, енергетичний потенціал можливо зменшити на 20 дБ, тобто
потужність передавача, наприклад,  можна зменшити в 100 разів.

З цього короткого аналізу особливостей телевізійного цифрового мовлення можна
зробити наступні важливі висновки щодо антенної техніки: по-перше, суттєво знижуються
вимоги до телевізійних антен стосовно діапазонних властивостей; по-друге, реалізація
передаючих телевізійних антен потребує зменшеного коефіцієнту підсилення і електричної
міцності. Практично це означає, що для прийому і передачі  цифрового телевізійного
мовлення можна використати антени відомих зразків. Але, при подальшому розвитку мереж
цифрового телевізійного мовлення, антенну техніку слід модифікувати або переходити до
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нових принципів її компоновки. В іншому випадку доведеться зіткнутись з невиправданими
матеріальними витратами при розгортанні мереж  цифрового  мовлення.

На сучасному етапі розвитку антенної техніки телевізійного мовлення, в якості
передаючих антен, які дозволяють формувати ненаправлене або секторіальне
випромінювання з горизонтальною поляризацією, використовуються:

Рис. 1

Рис. 2

а) рис. 1, а представлена  турнікетна антена  на  півхвильових симетричних вібраторах
та її характеристики направленості в горизонтальній площині. В якості випромінюючих
елементів в турнікетній антені використовуються широкополосні  і симетричні вібратори;

б) рис. 1, б – конічні симетричні вібратори з індуктивними шунтами;
в) рис. 1, в – вібратор Брауде;
г) рис. 1, г – Ж – подібні вібратори.
Панельні передаючі телевізійні антени представляють собою випромінювач або

систему випромінювачів (в більшості випадків хвильовий симетричних вібраторів,
розташований над плоским екраном і виконаних в якості самостійного вузла рис. 2). При
подальшому створенні антени ці вузли виступають як випромінюючі елементи кільцевої
антенної решітки різної конфігурації, в залежності від тієї характеристики направленості в
азимутальній площині, що необхідна (рис. 3). Панельні антени порівняно з турнікетними
володіють більш широкими функціональними можливостями, однак потребують більших
матеріальних витрат на їх реалізацію, установку та налагодження.
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Основною загальною проблемою розглянутих типів передаючих телевізійних антен є їх
суттєві масо-габаритні показники. Це пов’язано з тим, що для реалізації заданого коефіцієнта
підсилення, антени виконуються у вигляді синфазних антенних решіток, які потребують, в
свою чергу, електрично міцну систему розводки з широкосмуговим дільником потужності.

Рис. 3

Цю проблему можна вирішити, якщо перейти від первинних випромінювачів
електричного типу до первинних випромінювачів магнітного  типу, тобто до щілинних
симетричних вібраторів розташованих над циліндричною поверхнею для створення
ненаправленого випромінювання в азимутальній площині. Щілинні антенні решітки на
циліндрі, які відомі з публікацій [1], [2], не знайшли широкого застосування в телевізійній
техніці, з-за досить складного конструктивного виконання, вузькосмуговості та низької
електричної  міцності.

Щоб усунути вказані недоліки  пропонується використати НА з прямокутною верхньою
пластиною. Антена даного типу належить до класу щілинних випромінювачів і являє собою
дві металеві пластини рознесених між собою на відстань d<<λ, де λ – довжина хвилі, одна з
яких виконує функцію екрана,  друга,  певних розмірів,  є випромінюючим елементом.  В
просторі між пластинами розміщується вузол збудження електромагнітних хвиль.
Випромінювання здійснюється із торців щілин, утворених випромінювачем та екраном. В
залежності від форми верхньої пластини низькопрофільні випромінювачі поділяються на
випромінювачі з простою і складною конфігурацією верхньої пластини. За рахунок введення
діелектричного матерілу, в простір між пластинами, розмір випромінюючого елемента
можна зменшити в r1 e  раз,  де re – відносна діелектрична проникність матеріалу, що
використовується [3, 4].

Технічна реалізація щілинного випромінювача на циліндрі, з метою отримання
ненаправленого (секторіального) випромінювання в азимутальній площині, з допомогою НА
має ряд переваг: по-перше, широкі функціональні можливості з формування характеристики
направленості в азимутальній площині; по-друге, суттєво спрощується схема живлення
випромінюючих елементів в складі антенної решітки; по-третє, підвищується механічна
міцність антени в цілому, оскільки при цьому випромінююча щілина розташована
над циліндром.

Теоретичні дослідження електродинамічних характеристик НА  дають змогу здійснити
їх аналіз на основі апертурної моделі,  в основу якої покладено теорію хвилеводів.  Згідно з
нею кожній конкретній НА можна поставити у відповідність циліндричний хвилевод, що має
поперечний переріз тієї  ж форми, що й верхня пластина НА.

В роботі [5]  строго доказано,  що поле випромінювання з щілини,  прорізаної в
металевому торці циліндричного хвилеводу поблизу його бічної поверхні, та поле
випромінювання з щілини, прорізаної на бічній поверхні циліндричного хвилеводу поблизу
його торця буде однаковим. Тобто, це означає, що НА з довільною конфігурацією верхньої
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пластини, можна представити у вигляді щілинної антени, тієї ж конфігурації, прорізаної в
площині металевого екрана.

Наприклад, для НА з прямокутною верхньою пластиною (рис. 4) апертурна модель
буде мати вигляд двоелементної антенної решітки із щілинних випромінювачів довжиною
(В), рознесених на відстань (А) і прорізаних в металевому екрані (S).

Точність даного методу обмежена умовою:  d  ≤ 0,1λ,  де λ –  довжина хвилі,  що є
достатнім для проведення теоретичних розрахунків.

Рис.  4

На рис.  5  зображена апертурна модель НА,  з прямокутною верхньою пластиною,  що
розташована на циліндрі, з електричним радіусом ka = 1. Тут введені наступні позначення:
а – радіус циліндра; φ – кут між щілинами; ТЖ – точка живлення.

Рис.  5

Подальший розрахунок зводиться до визначення характеристики направленості (ХН)
двоелементної антенної решітки, що складається з двох поздовжніх щілин, розташованих на
поверхні циліндра. ХН в екваторіальній площині даної решітки згідно [3]
визначається виразом:
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де N – кількість щілин; a – радіус циліндра; kа – електричний радіус циліндра;
φі – кутова координата і-ої щілини, що визначається  кількістю випромінювачів і положенням
і-ої щілини у відповідності з виразом:
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При N = 2 розміщення другої щілини буде діаметрально протилежне відносно першої,
тобто φi = π. Тоді вираз для ХН в екваторіальній площині матиме вигляд:
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У формулі (3) передбачається синфазність і рівність амплітуд між щілинами. В
загальному випадку кутове рознесення щілин визначається як конструктивним виконанням
самої НА, так і наявністю діелектрика, з відповідною діелектричною проникливістю ε/ в
об’ємі резонатора.

Якщо об’єм випромінювача рівномірно заповнити діелектриком (ε/ ≠ 1), то очевидно,
що для збереження випромінюючої структури, у вигляді двох діаметрально протилежних
щілин, необхідно поперечні розміри циліндра зменшити в r1 e  раз.

Таким чином, НА на циліндричній поверхні дозволяє в екваторіальній площині, в
залежності від конкретних вимог, формувати ненаправлене, квазиненаправлене чи
секторіальну діаграми направленості.

На рис. 6 (а – г) показані результати теоретичного розрахунку НА на циліндричній
поверхні з електричним радіусом 1ka =  при: 1=e¢ ; 8,2=e¢ ; 2,5=e¢ ; 10=e¢ .

Рис. 6

Для оцінки рівномірності поля випромінювання в екваторіальній площині вводиться
коефіцієнт рівномірності β, що визначається виразом:
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На рис. 7 представлена залежність коефіцієнта рівномірності β від значення ε/ –
відносної діелектричної проникності діелектрика при 1ka = .

Рис.  7

З даного графіка наглядно слідує, при 3-=b дБ, що є допустимим на практиці при
використані подібних антен, достатньо взяти діелектричний матеріал з 5,3»e¢  (наприклад:
ФЛАН – 3,5; СА – 3,8). При цьому електричний радіус циліндра ka  буде рівним 0,53, хвилі
діаметр циліндра (Ø), відносно довжини хвилі, буде рівним 0,18 λ.

Наприклад при компоновці телевізійної передаючої антени дециметрового діапазону на
нижні канали, поперечні розміри циліндричного екрана (труби) будуть приблизно 120 мм.
Для порівняння: турнікетна антена ~ 300 мм; панельна, з напівхвильовими вібраторами ~ 420
мм; панельна, з хвильовими вібраторами ~ 840 мм.

Якщо зафіксувати поперечні розміри циліндричної поверхні ( constka = ), а змінювати
розміри НА за рахунок введення діелектрика, то можна отримати однонаправлене
(секторіальне) випромінювання в азимутальній площині. На рис. 6 (д – е) показані
результати розрахунку для випадку 4=e¢  та 9=e¢ .

Таким чином, використання, в верхній частині  дециметрового діапазону хвиль, НА над
циліндричною поверхнею дає можливість формувати ненаправлені та секторні діаграми
направленості. Такі можливості НА можуть бути застосовані і в базових станціях мобільного
зв’язку.

Також відмітимо,  що за рахунок введенням діелектрика в простір між пластинами
з’являється можливість створити випромінюючі системи із задовільними масо-габаритними
показниками.

У висновку потрібно відмітити, що використання низько профільних антен з
циліндричним екраном, для компонування антенних пристроїв з ненаправленим
випромінюванням в азимутній площині дозволяє значно зменшити їх масо-габаритні
характеристики, а слідуючи зменшити матеріальні затрати на їх виготовлення, а також
збільшити надійність роботи,  за рахунок уведення в конструкцію антени
радіопрозорих обтічників.
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УДК. 538.3 д. т. н. Козловський В.В.(ІСЗЗІ НТУУ „КПІ”)
Софієнко І.І. (ІСЗЗІ НТУУ „КПІ”)

ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ ЗА ДОПОМОГОЮ ЕКРАННИХ КОНСТРУКЦІЙ ІЗ
СУЧАСНИХ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ

Отримано еквівалентні електричні схеми екранів з поглинаючих матеріалів. Представлено результати
досліджень радіоекрануючих властивостей магнезіально-шунгітових сухих будівельних сумішей. Наведено
коефіцієнти екранування й залежність ефективності екранування від частотного діапазону. Дано
характеристику існуючих екрануючих матеріалів і показані переваги застосування магнезіально-шунгітових
будівельних матеріалів для захисту інформації.

Получены эквивалентные электрические схемы экранов из поглощающих материалов. Представлены
результаты исследований радиоэкранирующих свойств магнезиально-шунгитовых сухих строительных
смесей. Приведены коэффициенты экранирования и  зависимость эффективности экранирования от
частотного диапазона. Дана характеристика существующих экранирующих материалов и показаны
преимущества применения магнезиально-шунгитовых  строительных материалов для защиты информации.

The electric charts of screens out of absorptive materials are obtained. The result of researches of
radioscreening properties of magnezia-shungit dry building mixtures are presented. Screening coefficients and
dependence of screening efficiency on frequency range are listed. The description of existing screening is given and
advantages of magnezia-shungit building materials application for data security are shown.

Ключові слова: еквівалентні електричні схеми, будівельні суміші.

На сьогоднішній день одним з основних видів пасивного захисту інформації
єекранування електромагнітних хвиль [1]. Перелік будівельних матеріалів, що ефективно
екранує електромагнітні поля широкого діапазону частот, обмежений. Так, дослідження
показують,  що такі будівельні матеріали як цегла,  бетон,  шлакоблоки в тім або іншому
ступені послабляють електромагнітну енергію.

Істотно більш ефективним для захисту інформації, завдяки підвищеній
електропровідності, є мінерал шунгіт і будівельні матеріали на основі шунгітових порід:
цегла, розчин для кладки, конструкційний бетон, штукатурна мастика. З метою підвищення
екранування недавно створений новий клас будівельних матеріалів – радіоекрануючі
магнезіально-шунгітові сухі будівельні суміші (МШБС) [2, 3]. Радіоекрануючі суміші
призначені для облаштування підлоги й оштукатурювання стін. До складу сумішей, що
випускаються, входять натуральні компоненти, такі як шунгіт (наповнювач), магнезит
(в’яжуче) і бішофіт (затверджувач).

На сьогоднішній день екрануючі властивості матеріалів на основі шунгітових порід
мало вивчені: є лише часткові результати експериментальних досліджень [4] окремих зразків
при нормальному падінні плоских електромагнітних хвиль.

Метою статті є визначення екрануючих властивостей матеріалів на основі шунгіта при
проходженні різних типів інформаційних електромагнітних полів розсіювання й виявлення
найнебезпечніших каналів витоку інформації при використанні шунгітових конструкцій.

Для оцінки екрануючих властивостей радіопоглинаючих матеріалів спочатку знайдемо
еквівалентні схеми плоских екранів при падінні поперечних електричних хвиль (ТЕ хвилі) і
поперечних магнітних хвиль (ТМ хвилі). Принцип одержання еквівалентних схем (схем
заміщення) полягає в тому, що процеси в ланцюгах відносно напруги й струму повинні
описуватися рівняннями Максвелла.

У загальному випадку процеси в середовищах із втратами при падінні
електромагнітного поля,  що змінюється в часі за гармонійним законом tjе w описуються
рівняннями Максвелла:

,EjHrot kwe= ,HtjErot kmw-=             (1)

де ke  і km  – абсолютна комплексна діелектрична й магнітна проникності середовища:
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eee ¢-= jk ,
w

e
g

=¢ , mmm ¢¢-¢= jk ;g – електропровідність, См/м.

Припустимо, що параметри середовища покриття змінюються тільки уздовж
координати z (по товщині покриття), тобто ( ) ( )zzkk k,mee = . Розглянемо проходження ТЕ
хвилі через шарувате середовище із втратами (рис. 1).

У цьому випадку складові поля 0== zy EE  і рівняння Максвелла (1)  з точністю до

співмножника yje b-  при складових поля приймають вигляд:

;yk
x Hj

dz
dE wm=- ,

2

x
k

k
y E

j
j

dz
dH

÷÷
ø

ö
çç
è

æ
+=-

wm
bwe                                 (2)

( ) ( ) ,sinsin 00 constzzkk === jjb                   (3)

,000 mew=k ( ) ( ) ( )zzzk kk mew= .                                       (4)

0ε 0μ

Рівняння (2) по вигляду збігаються з телеграфними рівняннями довгих ліній. Тому,
припускаючи, що напругою є xE , а струмом yH , знаходимо еквівалентну схему у вигляді

лінії передачі із хвильовим опором ZВТЕ ( )z (рис. 2).

При цьому погонний опір 1Z , погонна провідність 1Y , постійна розповсюдження g  і
хвильовий опір ( )zZ ВТЕ  визначаються наступними виразами:

( ) ,1 mwmwmmwwm ¢¢+¢=¢¢-¢== jjjjZ K                                    (5)

y

Рис. 1. Проходження ТЕ хвилі через шарувате середовище

Рис. 2. Схема заміщення середовища з втратами при проходженні ТЕ хвиль
у вигляді лінії передачі з хвильовим опором
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Відповідно до рівнянь (2) знаходимо схему заміщення тонкого шару екрана товщина
якого значно менша довжини хвилі:  (рис. 3).

На рис. 4 зображена схема заміщення шаруватого екрана довільної товщини для ТЕ
хвилі у вигляді нескінченного з'єднання зосереджених ланцюгів рис. 3.

При нормальному падінні хвилі ( )0=j  схема заміщення для ТЕ мод екрана товщиною
zD <<l  приймає вигляд рис. 5. Формули для D R, СGL DDD ,, залишаються попередніми.

При цьому ТЕ хвиля перетвориться в поперечну електромагнітну хвилю (ТЕМ хвиля).

Рис. 3. Схема заміщення екрана товщиною  для ТЕ хвилі
у вигляді зосередженого ланцюга, де:

D =R zD¢¢mw ; zL D¢=D m .;;С;
2121 z

R
z

LzzgG
D
¢¢

=D
D
¢

=DD=DD=D
b
mw

b
me

Рис. 4. Схема заміщення шаруватого екрана довільної товщини для ТЕ хвилі
у вигляді нескінченного з’єднання зосереджених ланцюгів
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Аналогічним чином можна одержати й інші схеми заміщення для ТЕ хвиль.  У цьому
випадку під напругою варто розуміти складову поля yH , а під струмом – складову поля xE .
Тоді погонний опір і провідність будуть рівні:

22

2

1

1

b
m

w
b
mw

we
wm
bwe ¢

+
¢¢+=+=Z

j
j

j
j

k
k ,                                     (8)

mwmwwm ¢¢+¢== jjY k1  (9)

У цьому випадку схема заміщення тонкого шару екрана прийме вигляд рис. 6, а повна
схема заміщення прийме вигляд рис. 7. Хвильовий опір і постійна поширення визначаються
попередніми формулами (7), у яких погонні параметри визначаються формулами (8, 9).

Рис. 5. Схема заміщення екрана товщиною  для ТЕМ хвилі у вигляді
зосередженого ланцюга

Рис. 6. Друга схема заміщення шару екрана товщиною  для ТЕ хвиль, де:

;1 zgR D=D zL D=D we1 ;
z

G
D
¢¢

=D 21 b
mw

;
z

C
D
¢

=D 21 b
mw

; zG D¢¢=D mw2 ; .2 zC D¢=D m

Рис. 7. Друга схема заміщення середовища з втратами при проходженні ТЕ хвиль у
вигляді лінії передачі з хвильовим  опором Z ( )zВТЕ
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При розгляді ТМ хвиль 0== zy HH  У цьому випадку рівняння Максвелла (1)  з

точністю до співмножника yje b- при складових поля приймають вигляд:
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j x =
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Якщо під напругою й струмом розуміти складові поля gE і ( )cH-  відповідно, то
рівняння (10) описують процеси в довгій лінії (рис. 8) з розподіленими параметрами:
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( ) .1 gjjjj +=¢-==U weeewwe k                                               (12)

Постійна розповсюдження й хвильовий опір визначаються виразами, аналогічними
виразам (7).

11YZ=g ,
1

1

Y
ZZ ВТМ = . (13)

З виразів (11, 12) випливає, що схема заміщення тонкого шару екрана (товщина
шару l<<D Z ) для ТМ хвиль приймає вигляд рис. 9.

Рис. 8. Схема заміщення середовища з втратами при проходженні ТМ хвиль у вигляді лінії
передачі з хвильовим опором ( )zBTMZ

Рис. 9. Схема заміщення шару екрана товщиною l<<D Z  для ТМ хвиль, де:

zR D¢¢=D mw ; zL D¢=D m ;
z

gG
Δβ

Δ 2= ;
z

C
D

=D 2b
e

; zgG D=D 1 ; zC D=D e1
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Якщо погонні параметри (11, 12) поміняти місцями, то схема заміщення рис. 9
перетворюється до вигляду рис. 10, а в схемі рис. 8 треба складові  поміняти місцями. При
цьому постійна розповсюдження й хвильовий опір будуть визначатися попередніми
загальними формулами (13).

Аналогічно рис. 4 схема заміщення екрана довільної товщини може бути представлена
у вигляді каскадного з’єднання відповідних зосереджених ланок рис. 5, 6, 9, 10. Зазначимо,
що при нормальному падінні хвилі ( 0=b ) схеми заміщення для ТЕ та ТМ мод збігаються.

Скористаємося отриманими схемами заміщення у вигляді ліній передачі рис. 2, 8 для
визначення радіоекрануючих властивостей магнезіально-шунгітової сухої будівельної суміші
(МШБС) типу „Альфапол ШТ-1”, яка має наступні характеристики [5]:

– відносна діелектрична проникність – 21,2;
– відносна магнітна проникність –1,0;
– електропровідність – 0,313 См/м.
Результати розрахунків залежностей коефіцієнта екранування для ТЕ та ТМ хвиль від

частоти приведені на рис. 11.
З отриманих залежностей видно, що екрануючі властивості МШБС є осцилюючими

функціями частоти електромагнітного поля.
Висновок. Аналіз залежностей, представлених на рис. 11 свідчить про те, що

найнебезпечнішим каналом витоку інформації в МШБС є канал витоку по ТМ модах.  При
цьому зі збільшенням кута падіння хвилі небезпека несанкціонованого витоку інформації
зростає (зі збільшенням кута падіння хвилі коефіцієнт ослаблення зменшується).

Тому при проектуванні систем інформаційного захисту треба в першу чергу
враховувати можливість утворення ТМ розсіяних полів.

Результати розрахунків підтвердили, що електропровідність МШБС практично
визначається електропровідністю шунгіта, який входить до його складу. Магнезіально-
шунгітовий будівельний матеріал володіє переважно радіопоглинаючими властивостями.
Переваги споруд на основі магнезіально-шунгітових будівельних матеріалів полягають у
тому що,  в них суміщаються не тільки екрануючі,  але й конструкційні властивості,  що
дозволяє створювати спеціальні будівельні конструкції із застосуванням традиційних
будівельних технологій.

Рис. 10. Друга схема заміщення шару екрана товщиною  для ТМ хвиль, де:

zgR D=D  ; zL D=D e ; zG D¢¢=D mw ; zC D¢=D m ;
ZD

=D 21 b
gR .21 z

L
D

=D
b
e
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Традиційні матеріали (цегла,  розчин для кладки,  конструкційний бетон),  які мають
такий же коефіцієнт екранування, що й „Альфапол ШТ-1” повинні мати в кілька разів більшу
товщину покриття в порівнянні із МШБС.

Внаслідок цього, екранування традиційними будівельними матеріалами громіздке, при
їх використанні важко забезпечити герметичність екрана. Розроблені МШБС є немагнітними
матеріалами, не знижують природне магнітне поле Землі. Поєднання в одній споруді
конструкційних і екрануючих властивостей значно знижує терміни введення таких

Рис. 11. Залежність коефіцієнта ослаблення від частоти для ТЕ й ТМ хвиль покриття
товщиною 15 мм на основі суміші „Альфапол ШТ-1” при різних кутах падіння хвилі
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екранованих приміщень в експлуатацію. Екрануючі штукатурні суміші наносяться по
звичайній будівельній технології.

Магнезіально-шунгітові суміші не містять цементу, мають ряд позитивних будівельних
властивостей, таких як безпильність, маслобензостійкість, морозовитривалість,
пожежобезпечність, висока адгезія з різними матеріалами, у тому числі з металом.
Розроблені магнезіально-шунгітові сухі будівельні суміші задовольняють основним
гігієнічним вимогам: не виділяють небезпечних газів і запахів, відповідають першому класу
по радіаційній безпеці.
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УДК 621.396            к.т.н. Кравчук С.О. (ІТС НТУУ „КПІ”)

МОДЕЛЬ ІМОВІРНОСТІ ПОМИЛКИ В
БАГАТОАНТЕННІЙ КООПЕРАТИВНІЙ РЕТРАНСЛЯЦІЙНІЙ СИСТЕМІ

Розроблено аналітичну модель імовірності помилки в багатоантенній кооперативній ретрансляційній
системі. Досліджено використання фіксованих ретрансляторів в мережі з відомою інфраструктурою
(наприклад, mesh-мережа) для забезпечення виграшу просторового рознесення серед безпроводових терміналів,
які мають обмеження на кількість антен. Також досліджено вплив багатоантенності на кооперативну
мережу з двома прольотами (паралельну ретрансляцію).

Разработана аналитическая модель вероятности ошибки в многоантенной кооперативной
ретрансляционной системе. Исследовано использование фиксированных ретрансляторов в сети с известной
инфраструктурой (например, mesh-сеть) для обеспечения выигрыша пространственного разнесения среди
беспроводоных терминалов, которые имеют ограничение на количество антенн. Также исследовано влияние
многоантенности на кооперативную сеть с двумя пролетами (параллельную ретрансляцию).

The analytical model of error probability in the multiantenna cooperative relaying system is developed. Use of
the fixed retransmitters in a network with a known infrastructure (for example, a mesh-network) for maintenance of a
prize spatial diversity among wireless terminals which have restriction on amount of antennas is investigated. Also
influence multiantenna on a cooperative network with two hops (parallel relaying) is investigated.

Ключові слова:ретрансляційні системи, кооперативна мережа, модель імовірності помилки.
Вступ
Переваги використання багатоантенної техніки МІМО для підвищення пропускної

здатності (ПЗ)  радіосистем є доведеним фактом,  який відображений в цілому ряді
досліджень і положень безпроводових стандартів [1 – 4]. Однак застосування цієї техніки для
мобільних систем часто стикається з багатьма практичними проблемами. Наприклад, для
отримання оптимальної характеристики є потреба у рознесенні антенних елементів на
відстань не менш ніж пів довжини хвилі. Усі конструкції сучасних і майбутніх абонентських
терміналів (АТ)  прагнуть бути якомога менших розмірів і легкими.  Малий розмір АТ
обмежує просторове рознесення, яке потребує МІМО для досягнення своїх оптимальних
характеристик. До того ж, ефективність використання потужності стає визначальною в
безпроводових мобільних терміналах. Обмеження на вагу, енергетичне споживання і
обчислювальну потужність сигнальної обробки є основними вимогами при розробці
сучасних радіотерміналів. Ці вимоги роблять застосування багатьох антен на радіотерміналі
дуже затратними на практиці. Тому викликає інтерес ретрансляційна техніка кооперативного
рознесення (спільного використання антен різних радіотерміналів) [5 – 9].

Більшість ранніх праць про ретрансляцію пов’язані з розширенням площі
обслуговування [10] або з розподілом системної ПЗ [11, 12]. Ці багатопрольотні
ретрансляційні підходи звичайно використовувалися із-за їх економічних переваг над
традиційними методами розмежування стільника в системах мобільного зв‘язку для
досягнення високої спектральної ефективності.

Метою даної роботи є створення аналітичної моделі імовірності помилки в
багатоантенній кооперативній ретрансляційній системі, яка описує яким чином
ретранслятори мережі з фіксованою інфраструктурою (наприклад, mesh) можуть бути
застосовані для забезпечення просторового рознесення з обмеженою кількістю антен.
Результати, отримані за допомогою даної моделі, підтверджують, що утруднення при
використанні МІМО на радіотерміналах можуть бути полегшені за рахунок кооперації цих
ретрансляторів. Проте ретранслятори мереж з фіксованою інфраструктурою повинні мати
можливість впровадження повного МІМО. Тому дана модель дозволяє дослідити аспекти
кооперативної двопрольотної мережі з МІМО.  При цьому ретрансляція з однією антеною є
окремим випадком такого дослідження.

Крім цього, модель дозволяє проаналізувати вплив порогового декодування на
характеристики багатоантенних ретрансляторів, які застосовують на прийомі методи
рознесення підсумовування з максимізацією відношення сигнал/шум MRC (Maximal Ratio
Combining) і підсумовування з автовибором SC (Selection Combining). При цьому поріг
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декодування використовується як додаткова міра для боротьби з помилками в каналі. Схожа
багатоантенна ретрансляційна схема розглянута в [12]. Однак, мають місце ряд відмінностей
між підходами пропонованої моделі і [12], зокрема, в [12] ретранслятори не є
кооперативними.

1. Багатоантенна ретрансляційна система
Розглянемо сценарій, де кожний ретранслятор має Nr приймальних антен і застосовує

регенеративний вид ретрансляції (прямої ретрансляції з декодуванням). При цьому
ретрансляція очікується ефективною по витратам і з низькою складністю. Ретранслятор може
використовувати підмножину Nr антен, а у найгіршому (обмеженому) випадку – одну антену
з підсумовуванням з автовибором. У цьому випадку потрібна тільки одна схема детектування
сигналу на кожному ретрансляторі (рис. 1). Якщо ретранслятори використовують сигнали від
більш ніж однієї антени, то може бути задіяна класична схема узагальненого підсумовування
з автовибором GSC (generalized selective combining). Модель характеристики імовірності
помилки від джерела сигналу до цільового приймача в багатоантенній ретрансляційній
системі формулюється в наступній частині.

1

1

Nr

NРС

1

j

1

Nr

1

Nr

2

3

s

d

Рис. 1. Модель багатоантенної кооперативної ретрансляції: 1 – джерело сигналу (s); 2 – ретранслятор
(r); 3 – приймач сигналу (d)

2. Модель імовірності помилки в багатоантенній ретрансляційній системі
Узагальнений радіоканал в мережі визначається як з’єднання вузла i з вузлом j. Вузол

повинен відноситись до джерела (передавача), ретранслятора чи приймача. Прийнятий
сигнал на вузлі j може бути записаний yij = hijxi + zj, де xi – сигнал, який передається від вузла
i; hij –  коефіцієнт передачі каналу між вузлами i і j. Для ретранслятора в багатоантенній
системі відношення входу/виходу першого прольоту (від джерела (вузол s) до
ретрансляторів) може бути виражений як yj = Hsjxs + zj , де j = 1, 2, . . . , NРС; NРС – загальна
кількість ретрансляторів; yj – вектор прийнятого сигналу на j-му ретранслятору розмірністю

Nr;
T( )(1),..., rN

sj sj sjh h=H – транспонований канальний вектор випадкової величини з

незалежними компонентами; zj –  вектор АБГШ.  Для когерентної схеми прийому можливе
добре відновлення фази і несучої. Тому кожному компоненту ( )l

sjh відповідає значення
вибірки завмирань, які відповідають розподілу Накагамі. Інформація про стан каналу CSI
радіолінії ретранслятор-цільовий приймач є доступною цільовому АТ, а CSI радіолінії
джерело-ретранслятор s-r (source-relay) відома на ретрансляторі.

На другому прольоті j-й ретранслятор передає регенерований сигнал ˆ jx  на цільовий
приймач (вузол d), забезпечуючи SNR на приймачі більший ніж поріг детектування SNRп.
Даний сигнал приймається як

                                    yjd = hjd ˆ jx  + zjd , j = 1, 2, . . . , NРС                                 (1)
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де hjd –  коефіцієнт передачі в радіоканалі між j-м ретранслятором і цільовим АТ; yjd  і zjd –
прийнятий сигнал і шум приймача, відповідно. У виразі (1) враховано, що прийняті сигнали
відповідають умові ортогональності. Тоді сигнали ретранслятора не створюють
інтерференції для інших АТ і тому прийнятий сигнал на цільовому АТ можна виразити у

формі
1

ˆ ,RN
d j jd jj

y v h x z
=

= +å  де vj Î {0, 1} залежить від того, чи передає j-й ретранслятор

(vj =  1),  чи ні (vj = 0). Однак, у виразі (1) використовуються переваги рознесення
кооперативної структури, таким чином встановлюючи нижню межу на
характеристику системи.

Для подальшого аналізу приймемо, що завмирання на радіотрасі мають m-розподілення
Накагамі, яке представляє собою гнучку статистичну модель для представлення багатьох
варіантів умов безпроводового оточення [13]. Наприклад, при m = 1 має місце релєєвські
завмирання. Відношення сигнал/шум SNR на l-й антені ретранслятора SNRl слідує гамма

розподілу [ ]( ) ( )1(SNR, ) SNR / SNR exp SNR/SNR ,
mm mp m m m m-= G -  де

( )2
0SNR= /l

ij sh E N ³ 0, m ³ 1/2; ( )2 ( )2
0 0SNR M / M /l l

ij s ij sh E N h E Né ù é ù= =ë û ë û ; Es – енергія на

символ; Г[.] – гамма функція; N0 – шумова спектральна щільність (Вт/Гц).
2.1. Аналіз імовірності помилки
Загальний коефіцієнт помилок від джерела сигналу до цільового приймача із

застосуванням багатоантенних ретрансляторів з пороговим детектуванням s d
e
®P може бути

апроксимований за допомогою підходу, що був запропонований в [14], наступним чином

( ) '1 ,s d r r d r d
e r e e r e e r e
® - S= + - +P P P P P P P P P  (2)

де rP  – імовірність того, що хоча б один ретранслятор проводить декодування і подальшу

передачу сигналу; ' 1r r= -P P ; r
eP – імовірність помилок на ретрансляторі, у якого на вході

приймача SNR більше ніж задане порогове значення SNRп; r d
e
-P  – імовірність помилкового

прийому на цільовому приймачі, коли від ретранслятора передається сигнал, декодований з
помилками; e

SP  – імовірність помилок на цільовому приймачі, коли працює кооперація

(на приймачі обробляється більш ніж один канал прийому); d
eP  – імовірність помилок на

цільовому приймачі, коли ретранслятор передає декодований сигнал. Вплив кількості
ретрансляторів виражається усередненням по можливим кооперативним сценаріям e

SP і rP , а

тому імовірність помилок r d
e
-P  може бути обмежена найгіршим сценарієм r d

e
-P £ 0,5 згідно

[14]. Зазначимо, що дві перші складові виразу (2) описують вплив кооперації, а остання
складова – випадок відсутності кооперації.

Вираз (2) є апроксимацією при наступних умовах: сукупний вплив помилок поширення
ретрансляторів (хоча малих в багатоантенній схемі) представляється тільки у вигляді
обмеження. Імовірність використання схем рознесення на цільовому приймачі моделюється з
припущенням, що хоча б один ретранслятор веде передачу. Щоб отримати точне значення
потрібно розглянути усі можливі комбінації передач ретрансляторів, які будуть приносити
недозволену складність із значним впливом на результати. Це спрощується тим фактом, що
моделювання системи від джерела сигналу до цільового приймача узгоджує близькі
характеристики, отримані шляхом використання цього формулювання.

Значення rP  можна отримати наступним чином. Приймемо, що імовірність того, що j-й
ретранслятор не передає є 1 – Рsrd,j, де Рsrd,j – імовірність того, що j-й ретранслятор декодує
сигнал і передає його на цільовий приймач. Тоді можна записати
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де Рsrd,j = Рsrd для всіх j.
В симетричних мережних сценаріях (вирівнюються варіації потужностей на приймачах

АТ мережі) канали розглядаються з одним середнім значенням SNR. Приймаючи, що всі
ретранслятори мають однакову характеристику імовірності появи помилок, e

SP  може бути
оцінена для рівноамплітудної модуляції. Нижче буде показано, що імовірність помилок для
Nr-відгалужень MRC-приймача в каналі з m-розподілом Накагамі буде

[ ] [ ]( ) [ ]PC PC PC1/ 2 / ,1/ 2h N N m B N mmG + pG .  Імовірність того,  що і ретрансляторів

передають і дають свій (і + 1) внесок у виграш при обробці рознесення на цільовому

приймачі є ( ) PCPC 1 ,N iN i
i srd srdC P P--  де ( )PC

PC PC!/ !( )! .N
iC N i N i= -  Тому e

SP може бути
визначено ваговим усередненням по всім можливим сценаріям кооперації

( )

( )
[ ] [ ]

PC
PCPC

1
/ 1

1 1/ 2
( 1) ,1/ 2 ,

( 1)

N
N iN i

e i srd srd
i

h C P P

i m
B i m

i m

-S

=

m

= p - ´

G + +é ùë û +
G +

åP
(3)

де Bm[.,.]  і G[.]  –  неповна бета і гамма функції,  відповідно [15]; /( SNR)m mm= + l ; m –
параметр Накагамі; l = q sin2(p/M) і M – розмір модуляційного сузір‘я; q і h визначаються у
відповідності до схеми модуляції і природи детектування сигналу.

З аналізу виразів (2)  і (3)  можна побачити,  якщо r
eP мала а rP висока, то найбільш

сприятливим сценарієм для кооперації є .s d
e e
® S»P P  Із аналізу даного виразу слідує

наступне. Ретранслятори завжди забезпечують надійну передачу сигналу. Тому, комбінуючи
ці сигнали на цільовому приймачі можна досягти найкращого рознесення. Це спрощує
просторове обмеження,  яке звичайно утруднює встановлення багатьох антен,  і дозволяє
досягти порядку рознесення, рівного NРС +1. Більш того, так як ретранслятор добре декодує
інформацію джерела сигналу, то джерело немовби постає для цільового приймача в
позиції ретранслятора.

2.2. Розрахунок імовірності декодування сигналу
Метою порогового декодування є гарантія того, що сигнал, передаваний

ретранслятором на цільовий приймач, буде надійним і безпомилковим. Тому імовірність
декодування-передачі ретранслятора є важливим критерієм системної характеристики
ретрансляції і, особливо, кооперативної. Розглянемо багатоантенну ретрансляцію з
використанням на прийомі методу рознесення SC, при якому спочатку вибирається антенне
відгалуження з найбільшим миттєвим значенням SNR = max[SNR1, SNR2, …, SNRn], а потім
порівнюється з порогом декодування SNRп. Функція одномірної щільності імовірності
(ФЩІ) вибору n найбільших із Nr незалежних і однаково розподілених випадкових
перемінних в загальній формі наведено в [16] як

( )
1SNR ,...,SNR 1SNR ,...,SNR

n np = ( ) ( )1
! SNR SNR ,rr

N n nN
n ll

n C F p
-

=
é ùë û Õ де

( ) ( )
SNR

0
SNRF p dz z= ò – функція розподілу імовірності (ФРІ). Тоді для ретрансляції

звикористанням SC і при m-розподілі Накагамі ФЩІ спроститься до

( ) ( )1
SNR(SNR, ) SNR, SNR,rN

rp m N F m p m
-

= é ùë û  як
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де ( ) ( )1 / !( ) .k
ka k m k= - +  Застосувавши до (4) перетворення ступінного ряду виду

0 0

n
k k

k k
k k

a x c x
¥ ¥

= =

æ ö =ç ÷
è ø
å å згідно (0.314) із [15], отримаємо
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æ ö =ç ÷
è ø
å å

що веде до наступної ФЩІ

( ) ( ) [ ]( )( )
0

SNRSNR, exp SNR/SNR / SNR ,
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p mN
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mp m N m m c
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де ( )1
0 1

, / ,r
pN

p r k p kk
c m c m p kN p a c-

-=
= = -å SNR – відношення середнього рівня

потужності в каналі джерело-ретранслятор до шуму на вході приймача ретранслятора.
Для випадку застосування методу SC і за допомогою перетворення

виду ( )( ) [ ]0
!/ ! / 1,nn x u k u n

ku
x e dx e n k u n u

¥ -m - m -k+1 - -1
=

= m = m G + måò  згідно (3.351.2) із

[15], отримаємо
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У виразі (4) підсумовування до безкінечності може бути усунене якщо будуть
розглядатись тільки цілі значення m. Тоді подальше спрощення виразу ФЩІ веде до його
альтернативного запису [17]:

( ) ( )

1 ( 1)
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1
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де ( )0 1 ( 1)1, , 1/ ( 1)! ,ll l l
l mb b l b m-= = = - ( )[ ]min , 1

1
1/ ( 1) / !k ml l

k k jj
b k j l k j b-
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= + -å

розраховуються рекурсивно з k = 2, 3, …, l(m – 1) – 1. При такій ФЩІ ще більш спрощений
вираз для випадку застосування методу SC запишиться у вигляді
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Для випадку застосування методу MRC на приймачі ретранслятора приймемо, що
амплітуди завмирань на антенних відгалуженнях статистично незалежні і розподілені згідно
розподілу Накагамі. Тоді SNR також буде слідувати розподілу Накагамі з параметром Nrm
[18]. Тоді вираз для ФЩІ буде мати наступний вигляд

( ) ( ) [ ] ( )
1SNRSNR, /SNR exp SNR/SNR .

r
r

N mN m

r

p m m m
N m

-

= -
G

(6)

Звідси, при застосуванні методу MRC вираз для Psrd запишеться як

( ) ( )
[ ] ( ) ( )

п п

1

п
0

SNR , exp SNR /SNR /

1 !
/ SNR /SNR .

!

r

MRC
srd

N m kr
r

k

P m m

N m
N m m

k

-

=

= -

-
G å

На рис. 2 представлені розрахунки покращення характеристик імовірності помилок на
приймачі ретранслятора із застосуванням методів рознесення  SC і MRC шляхом збільшення
кількості антен (SNR  = 10 дБ). Із рис. 2 слідує, що використання багатоантенної
ретрансляції з пороговим декодуванням дає значне покращення характеристик прийому
сигналу на цільовому приймачі. Однак є ще додаткове покращення характеристики
імовірності помилки на ретрансляторах, що буде розглянуте далі.

4           6           8          10         12        14  SNRп, дБ

Psrd

1 2 3
4

5
6

8
7

9

10
11

12

1,0

0,1

0,01

Рис. 2. Залежність Psrd від SNRп для методів рознесення MRC (штрихові лінії) і SC (неперервні лінії)
при: Nr = 1 (1, 2, 3) , Nr = 2 (4, 5, 6, 7, 8, 9), Nr = 6 (10, 11, 12), m = 1 (3, 6, 9, 12), m = 2 (2, 5, 8, 11), m = 4

(1, 4, 7, 10)
2.3. Аналіз характеристик помилок ретрансляції
При пороговому декодуванні приймач декодує тільки тоді, коли SNR прийнятого

сигналу більше від свого порогового значення. Для цього випадку отримаємо вираз для
імовірності помилок на ретрансляторі.

Для даного SNR умовна імовірність символьної помилки для фазової маніпуляції рівня
М (ФММ) дорівнює  [19]

( ) ( )|SNR 1 erf SNR ,MPSKP e h é ù» - lë û  (7)

де l = q sin2(p/M)(Еs/N0). Для ФМ2 M = 2, h = ½, q = 1, а для більш високорівневої маніпуляції
h = 1. Для іншої когерентної бінарної передачі (ортогональна ФМ2) M = 2, h = ½, q = 1/2 [20].
ФМ2 з мінімальною кореляцією q = (3p + 2)/(6p) і М = 2.
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З урахуванням ефекту рознесення SNR може бути записаний у вигляді

1
SNR SNR ,divN

ii=
=å де в залежності від значення параметру Ndiv маємо різні схеми

рознесення по прийому: Ndiv = Nr = 1  – немає рознесення; Ndiv = 1, Nr > 1  –  має місце
підсумовування з автовибором; Ndiv = Nr, Nr > 1 – має місце підсумовування з максимізацією
відношення сигнал/шум.

Традиційно BER розраховується шляхом усереднення умовної імовірності помилки (7)
по базовій функції розподілу імовірності. Тоді BER для ретранслятора, який декодує і
передає сигнал, буде

( ) ( )SNR0
BER |SNR SNR SNRe MPSKP e p d

¥
= ò .   (8)

При пороговому декодуванні цільовий приймач починає детектування тільки при
сигналі з  SNR ³ SNRп. При цьому імовірність помилок на ретрансляторі є імовірністю з

виконанням умови SNR ³ SNRп. і може бути позначена як r
eP = ( )пBER SNR,SNRr .

Виконаємо перетворення виразу (8) до виду

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( ) ( )

п

п

п

SNR0
SNR

SNR0

SNRSNR

SNR

SNR п0

|SNR SNR SNR

|SNR SNR SNR

|SNR SNR SNR

|SNR SNR SNR BER SNR,SNR ,

MPSK

MPSK

MPSK

MPSK r

P e p d

P e p d

P e p d

P e p d V

¥

¥

=

+

+ =

+

ò
ò
ò

ò
де V – нормуючий коефіцієнт. Тоді ( )пBER SNR,SNRr  можна визначити наступним

чином

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )п

п 1 2

1 SNR0

SNR

2 SNR0

BER SNR,SNR BER BER / ,

BER |SNR SNR SNR,

BER |SNR SNR SNR .

r

MPSK

MPSK

P e p d

P e p d

V
¥

= -

=

=

ò
ò

  (9)

Потрібно визначити параметри BER1, BER2 i нормуючий коефіцієнт V .
В сценарії використання MRC і ретрансляції з декодуванням вираз для характеристики

BER1 можна записати шляхом підстановки функції розподілу імовірностей (6) у (9)
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де erf(.) – функція помилки. Отриманий інтеграл може бути виражений в термінах
узагальненої гіпергеометричної функції як
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Даний вираз може бути спрощений шляхом запису

2 1 , 1/ 2; 1;
SNRr r r
mF N m N m N mé ù+ + -ê úlë û

 у вигляді
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 згідно (7.3) в [21] і при

застосуванні неповної бета-функції згідно (8.391) в [15]. Тоді маємо
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де ( )/ SNR .m mm =l +
Вираз для BER2 може бути записано по аналогії з BER1 наступним чином
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Для спрощення виразу (10) застосуємо декілька апроксимацій, що виражаються у
застосуванні чисельної техніки інтегрування і апроксимації 1/2[1– erf(t / 21/2)]  у вигляді exp
(–t2 / 2) / (2p)1/2 / t, t > 0 [22]. Тоді (10) можна записати як
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У зручному вигляді для розрахунків (11) може бути записано як
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де [ ] 1, a t

z
a z t e dt

¥ - -G = ò  – неповна гамма функція. Представлена апроксимація добре працює
лише при високих значеннях SNR. Для врахування випадку малих значень SNR, які також
представляють інтерес, зробимо наступне.  Відомо, що 2(1 erf( )) 1/ 2, /x x- =G pé ùë û , тоді
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Вираз для розрахунку схеми SC на ретрансляторі визначається шляхом підстановки
функції розподілу імовірностей (5) у (9)
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Використовуючи ті ж самі наближення, що і у випадку MRC, отримаємо
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Згідно [15] гіпергеометрична функція може бути виражена наступним чином
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при залученні неповної бета-функції отримаємо
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де ( )(1 ) / SNR (1 ) .m l m lg = + l + +
І на кінець визначимо вираз для BERSC2
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По аналогії з (12) даний вираз є апроксимацією для великих значень SNR. Щоб
урахувати режим роботи з низьким SNR потрібно виконати ті ж самі кроки, що і у випадку
MRC. Тоді після ряду перетворень маємо
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Нормуючий коефіцієнт для випадку MRC може бути записаний у вигляді
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або виражений через неповну гамма-функцію [ ]п, SNR /SNR / .MRC r rN m m N mV é ù= G Gë û
Для релєєвського каналу (m = 1) без рознесення (Nr = 1)

( )п п п, SNR /SNR 1,SNR /SNR exp SNR /SNR .rN m mV é ù é ù= G = G = -ë û ë û
Для випадку SC  і опису завмирань через розподіл Накагамі нормуючий коефіцієнт

можна виразити як
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Рис. 3. Залежність BER на ретрансляторі від відношення Eb/N0 при застосуванні методів MRC (1, 2, 3,
4, 5) і SC (6, 7) для Nr =1 (2, 3), 2 (1, 4, 6), 6 (5, 7)

На рис. 3 наведено для умов релєєвських завмирань (m = 1) характеристику BER
ретранслятора з Nr рознесеними антенами, який має поріг декодування по SNR. Для
порівняння на рис. 3 представлено випадок (криві 1 і 2), коли порогове декодування відсутнє
(SNRп® –¥).  Із рис.  3  слідує,  що наявність порогу суттєво покращує характеристику
імовірності помилки, причому, виграш рознесення за рахунок переходу від однієї антени до
двох набагато менший у випадку порогового декодування ніж без нього.

2.4. Вибір значення порогу детектування
На рис. 4 представлено варіації BER з порогом для різних конфігурацій ретрансляції і

різних значень SNR . Із рис. 4 слідує, що багато антен на ретрансляторах можуть ослабити
залежність кооперації від порогу декодування, особливо, коли мають місце декілька
ретрансляторів з багатьма антенами. Отже при великому Nr і малому NPC характеристика
радіотраси від джерела до цільового приймача є нечутливою до вибору порогу в широкому
діапазоні його значень. Для малого Nr і великого NPC вибір порогу критичний.
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Рис. 4. Залежність BER радіотраси джерело-цільовий приймач від порогу декодування на

ретрансляторі при Nr = 1 і NPC = 1 SNR : 1 – 10 дБ, 2 – 15 дБ, 3 – 20 дБ, 4 – 25 дБ;  при Nr = 2 і NPC = 1

SNR : 5 – 10 дБ; при Nr = 1 і NPC = 2 SNR : 8 – 15 дБ, 10 – 20 дБ; при Nr = 2, NPC = 2 SNR : 9 – 15

дБ; при Nr = 4 і NPC = 1 SNR : 6 –10 дБ; при Nr = 4 і NPC = 2 SNR : 7 – 10 дБ

Також результати розрахунків, наведені на рис. 4, демонструють, що кращим вибором

порогу є ( )1/ 2
SNR 2SNR= , дБ, але це положення не може бути узагальнене для будь якого

багатоантенного і багаторетрансляційного сценарію. Треба зауважити, що проблема
визначення оптимального порогу є відкритою задачею і привертає до себе значну увагу [23].

3. Чисельні результати
На рис. 5 наведено залежність BER ретрансляційної системи з одним ретранслятором,

який має різну кількість антен Nr, від відношення Eb/N0. Ретранслятор використовує метод
рознесення MRC і ФМ2. Розрахунки проведені для каналів з m = 1 (релєєвський канал) і m =
6. Прийнято, що розподіл завмирань на першому (s-r)  і другому (r-d) прольотах ідентичні.
Крива 9 на рис.  5  відображає випадок традиційної ретрансляції.  Для останнього випадку з
метою порівняння отриманих результатів на рис. 5 у вигляді ромбів наведені дані згідно [12].
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Рис. 5. Залежність BER ретрансляційної системи з одним ретранслятором від відношення Eb/N0 при
застосуванні методу рознесення MRC для Nr =1 (4, 8, 9), 2 (3, 7), 4 (2, 6), 6 (1, 5) і m = 1 (5, …, 8), 6

(1,…, 4)

Із аналізу рис. 5 слідує, що багатоантенна ретрансляційна система має значний виграш
перед традиційною одноантенною ретрансляцією. Дійсно, при релєєвських завмираннях
(m = 1) для отримання BER = 10−2 необхідне значення для традиційної ретрансляції Eb/N0 =
20 дБ. Тоді виграш від застосування багатоантенного ретранслятора з MRC складає більше
10 дБ як показано в табл. 1.
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Таблиця 1
Значення виграшу застосування багатоантенного ретранслятора по відношенню до

традиційної ретрансляції

Nr Eb/N0, дБ Виграш, дБ
1
2
4
6

9,7
7,2
5,5
4,5

10,3
12,8
14,5
15,5
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Рис. 6. Залежність BER ретрансляційної системи (NPC = 2 (4, 5, 6, 10, 11, 12), 4 (1, 2, 3, 7, 8, 9))
від відношення Eb/N0 при застосуванні методу рознесення MRC для Nr =1 (3, 6, 9, 12), 2 (2, 5, 8, 11), 4

(1, 4, 7, 10) і m = 1 (7,…, 12), 6 (1,…, 6)

На рис. 6 наведено залежність характеристик BER ретрансляційної системи з двома і
чотирма ретрансляторами. Розглянемо випадок двох ретрансляторів (NРС =  2)  і релєєвських
завмирань (m = 1), коли необхідно забезпечити BER = 10−3. При цьому по відношенню до Nr
=1 маємо виграш по Eb/N0 4,2 дБ для Nr = 2 і тільки 5,7 дБ для Nr =4. Отже, найбільш значним
є виграш з двома антенами, а при їх збільшенні приріст виграшу зменшується. Для каналу з
низьким рівнем завмирань (m > 1), виграш від збільшення кількості антен теж зменшується.

Для аналізу залежності виграшу від співвідношення кількості ретрансляторів і антен на
них зведемо дані для двох значень BER із рис. 6 у табл. 2.

Таблиця 2
Значення виграшу від збільшення кількості ретрансляторів і антен при m = 1 і

використанні методу MRC

Eb/N0, дБ для BER Виграш, дБ для BER№ NРС Nr
10−4 10−5 10−4 10−5

1
2
3
4
5
6

2
2
2
4
4
4

1
2
4
1
2
4

18,0
12,3
10,3
13,0
8,3
5,6

23,0
16,0
14,0
17,0
11,0
8,0

0,0
5,7
7,7
5,0
9,7
12,4

0,0
7,0
9,0
6,0
12,0
15,0

Із табл. 2 слідує, що виграш від застосування більшої кількості антен на ретрансляторі
більший, ніж використання більшої кількості самих ретрансляторів (наприклад, пункти табл.
6 № 2 і № 4). тому застосування комбінації NРС = 2 і Nr = 4 буде більш ефективним ніж NРС =
4, Nr = 2.
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Рис. 7. Залежність BER ретрансляційної системи від відношення Eb/N0 в каналі з m = 1 (а) m = 6

(б) при застосуванні методів рознесення MRC (1, 3, 5, 7) i SC (2, 4, 6, 8) для комбінацій: 1, 2 – NРС = 4 і
Nr = 4; 3, 4 – NРС = 4 і Nr = 2; 5, 6 – NРС = 2 і Nr = 4; 7, 8 – NРС = 2 і Nr = 2

Дані, представлені на рис. 7, дають можливість оцінити вплив на кооперативну
ретрансляцію методів рознесення MRC і SC. Для випадку m =  1  із рис.  7, а слідує, що
ретрансляція з MRC має виграш на декілька дБ більший ніж ретрансляція з SC.

Максимальний виграш має місце для найбільшої системної конфігурації (NРС =  4,
Nr = 4). Для меншої кількості ретрансляторів (NРС = 2), виграш відповідно менший. Таким
чином, не дивлячись на наявність виграшу в декілька дБ методу MRC над SC, останній
вносить суттєво меншу складність і вартість в систему. Наприклад, метод MRC потребує 16
трактів прийому (чотири для кожного ретранслятора), а SC – тільки чотири. Незначно
більший виграш по SNR не може компенсувати високу вартість застосування MRC. Тому
ретранслятори із SC часто мають краще співвідношення між вартістю і характеристикою.

У випадку каналу з невеликими завмираннями (m > 1), застосування MRC також має
більш високий виграш по відношенню до SC, але знову ж таки цей виграш не є значним.

Висновки
Розроблено аналітичну модель імовірності помилки в багатоантенній кооперативній

ретрансляційній системі. Досліджено використання фіксованих ретрансляторів в мережі з
відомою інфраструктурою (наприклад, mesh-мережа) для забезпечення виграшу
просторового рознесення серед безпроводових терміналів, які мають обмеження на кількість
антен. Хоча загалом ретранслятори використовуються для розширення площі покриття, та
використовуючи широкомовну природу безпроводових каналів, фіксовані ретранслятори
можуть формувати двопрольотну кооперативну структуру для втілення просторового
рознесення і мультиплексування між джерелом сигналу і цільовим приймачем.

При розгортанні фіксованих ретрансляторів є можливість для розміщення на них
багатьох антен. Тому досліджено вплив багатоантенності на кооперативну мережу з двома
прольотами (паралельну ретрансляцію). При цьому одноантенна ретрансляція розглядається
як окремий випадком багатоантенної ретрансляції.
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Базуючись на пропонованій аналітичній моделі імовірності помилки були отримані
численні результати досліджень, які можуть бути корисними при проектуванні
безпроводових мереж. Отримано два важливих результати. Перший - характеристика
імовірності помилок від джерела сигналу до цільового приймача мережі, яка має декілька
ретрансляторів з багатьма антенами, тільки незначно гірша ніж характеристика мережі, яка
має багато одноантенних ретрансляторів. Очевидно, що попередня мережа має перевагу
перед останньою по ефективності свого розгортання (менше місць під ретранслятори). В
мережі ж з багатьма ретрансляторами є висока можливість отримання високого порядку
рознесення. Однак, коли кожен ретранслятор має тільки одну антену, то в будь який момент
часу тільки частина цих ретрансляторів веде ретрансляцію прийнятого сигналу (внаслідок
наявного порогового SNR для запобігання помилкового поширення). Як результат, зазначена
можливість отримання високого порядку рознесення не досягається повністю. З іншої
сторони, коли має місце багатоантенність на кожному з ретрансляторів, то забезпечується
надійна ретрансляція. Тому, реалізація можливостей кожного ретранслятора досягається, а
внаслідок насиченості переваг рознесення деякі ретранслятори спроможні більш ефективно
боротись із завмираннями. Другий результат – характеристика імовірності помилок від
джерела сигналу до цільового приймача мережі, в якій багатоантенні ретранслятори
конфігуруються у відповідності з методом MRC незначно краще ніж характеристика мережі,
у якій ретранслятори використовують метод SC. Для своєї реалізації метод SC потребує одну
схему частотного детектування у порівняні з повністю розгалуженою схемою MRC, що
потребує декілька частотних схем детектування у відповідності до кількості антен.

Важливим висновком є те,  що дві антени  цілком достатні для забезпечення рівня
максимального рознесення. Крім цього, будь яка додаткова антена буде тільки збільшувати
антенне підсилення. Більш того, визначено, що для значного Nr вплив порогу буде
несуттєвий. Однак, для малого Nr евристичним способом знайдено оптимальний вибір для
умов релєєвських завмирань.
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АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ МЕТОДІВ ФОРМУВАННЯ СИГНАЛІВ В
СИСТЕМАХ З МIMO

В роботі проведено порівняльний аналіз методів формування сигналів в системах МІМО, проведена
порівняльна оцінка ефективності  запропонованих методів на прикладі CDMA-системи з параметрами
фрейму, що відповідає стандарту IS-95.

В работе проведен сравнительный анализ методов формирования сигналов в системах МIМО, проведена
сравнительная оценка эффективности  предложенных методов на примере CDMA-системи с параметрами
фрейма, который отвечает стандарту IS-95.

The analysis of methods of forming of signals in the МIМО-systems is done in the work, comparative estimation
of efficiency of the offered methods is conducted on the example of CDMA-system with parameters of the frame which
answers to the standard IS-95.

Ключові слова: МIМО, формування сигналів, рознесена передача, CDMA.
В сучасних телекомунікаційних системах та мережах різного призначення однією із

найважливіших складових є радіозв’язок, який, у багатьох випадках, є єдиним можливим
родом зв’язку.

Для сучасних систем радіозв’язку (СРЗ) особливо актуальним завданням є підвищення
пропускної спроможності та якості обслуговування користувачів (зменшення вірогідності
помилки передачі інформації). Це обумовлено рядом причин, основними з яких є обмежений
частотний ресурс і підвищення вимог до об’єму та швидкості передачі інформації
радіозасобами.

Помилки при передачі інформації можливо істотно зменшити за допомогою
застосування технології MIMO (Multiple-input Multiple-output) [1]. У таких системах
зменшення ймовірності помилки забезпечується за рахунок одночасного рознесення сигналів
на передачі і на прийомі, а значне збільшення швидкості передачі даних досягається за
рахунок використання методів адаптивної просторової обробки сигналів (просторового
кодування), що забезпечують формування паралельних інформаційних потоків [2–4]. Тому
ефективність використання MIMO в сучасних системах радіозв'язку, значною мірою,
залежить від вибору методу формування сигналів при рознесеній передачі.  У MIMO-
системах можливе використання різних методів просторової обробки сигналів в
передавальних антенах [1].

Метою роботи є порівняльна оцінка ефективності  різних методів формування сигналів
в системах з рознесеною передачею.

Ефективність рознесеної передачі (РП) значною мірою залежить від того, є чи відсутня
на передавальній стороні інформація про стан каналу (про вектор H вагових коефіцієнтів). За
наявності такої інформації можлива реалізація адаптивної передачі, узгодженої з каналом.

Припустимо, що передача сигналів ведеться з M антен, тобто в системі є M гілок
рознесення. Властивості просторового каналу визначаються вектором-стовпцем H =  (h1,
h2…, hM)Т коефіцієнтів передачі [5].

Розглянемо релеєвський канал. Якщо передається символ d(t) одиничної амплітуди, то
прийнятий сигнал x(t) можна представити у вигляді:

)()()( 00 tzthdPktx += ,                                                 (1)
де k0 – коефіцієнт,  що визначає загасання і втрати в каналі; P0 – середня потужність; z(t) –
шумова завада; h – коефіцієнт передачі.

Вважатимемо шумову заваду випадковим процесом Гауса з нульовим середнім і
дисперсією < z(t)z*(t) > = σ0

2, <…> – знак статистичного усереднювання. Коефіцієнт k0 у виразі
(1)  можна вважати рівним одиниці (k0=1), дисперсію флуктуацій канального коефіцієнта
< |h|2 > = 1.
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З виразу (1) отримаємо, що миттєве значення відношення сигнал/шум (ВСШ)
дорівнює:

2
0ρρ h= ,                                                                (2)

де 2
0

0
0 σ

ρ P
=  – середнє ВСШ.

Якщо стан каналу невідомий передавачу, то потужність розподіляється рівномірно між
M передавальними антенами, і прийнятий сигнал x(t) буде дорівнювати:
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Звідси отримаємо, що ВСШ дорівнює
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p
ph

M
 .                                                       (4)

Порівняємо вирази (4) з (2), вважаючи завмирання сигналів в різних антенах
некорельованими між собою. Видно, що статистичні властивості ВСШ в цих виразах є
однаковими.

Таким чином, якщо передавачу невідомий стан каналу, то використання РП шляхом
простого розділення потужності між передавальними антенами не змінює ймоварності
бітової помилки [6]. Тому на практиці використовуються різні методи формування сигналів в
передавальних антенах, яким відповідають різні види РП. Розглянемо деякі з них для
випадку рознесеної передачі з двох антен.

Фазова рознесена передача. Фазова РП є найбільш простим видом РП. Кожен імпульс
розділяється на дві антени і випромінюється одночасно (рис. 1).

Проте фаза символу в другій гілці піддається циклічному повороту, який еквівалентний
зсуву частоти на деяку величину. Наприклад, відповідно до стандарту IS-95 для CDMA-
систем [7], тривалість фрейму складає 20 мс. Частотний зсув Δƒ вибирається рівний частоті
передачі фреймів, тобто Δƒ = 50 Гц.

Систему з фазовою РП можна звести до базової системи без РП, якщо ввести
еквівалентний канал зв'язку з коефіцієнтом передачі h для i-го променя, який дорівнює

)π2(exp~
21 ftjhhh D+= ,                                                        (5)

де h1 і h2 – коефіцієнти передачі для першої і другої антен, відповідно.
Швидкість зміни властивостей просторового каналу залежить від швидкості руху

користувачів. Для стільникових систем зв’язку прийнятною є модель Кларка, відповідно до
якої розсіювачі рівномірно оточують рухомого користувача [8, 9]. Тоді часовий масштаб
зміни каналу визначається функцією автокореляції B(τ) = < h(t)h*(t + τ) > релеєвських
коефіцієнтів передачі h, яка для моделі Кларка дорівнює:

B(τ) = J0(2πΔfdτ),
де J0(•) – функція Беселя першого роду нульового порядку, fd = v/λ – максимальна частота

 Поворот фази

Канал Оптим.
фільтр

Рис. 1. Схема фазової рознесеної передачі
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Доплера, v – швидкість руху користувача, λ – довжина хвилі. Відповідний спектр потужності
S(f) релеєвських флуктуацій  каналу називається спектром Джейкса і має вигляд

22π

1)(
ff

fS
d -

= .

Для пояснення фазової РП знайдемо автокореляційну функцію еквівалентного
коефіцієнта передачі . Враховуючи (5), можна отримати, що

)τπexp()τπcos()τ(2)τ(~ fjfBB D-×D×= .                                         (6)
Відповідний спектр потужності )(~ fS  релеєвських флуктуацій еквівалентного каналу

дорівнює )()()(~ ffSfSfS D++= .
Модуль функції )τ(~B  для максимальної частоти Доплера показаний на рис. 2 для

фазової РП з частотним зсувом Δƒ = 50 Гц і для нерознесеної передачі (НП) з однієї антени.
Видно, що фазова РП призводить до звуження автокореляційної функції завмирань сигналів і
до відповідного розширення спектра флуктуацій каналу. Іншими словами завмирання стають
швидшими, що є сприятливішим для використовуваного декодера Вітербі і забезпечує
зменшення вірогідності помилки при однаковій потужності сигналів.

Можлива ще одна інтерпретація підвищення ефективності за рахунок фазового
рознесення. З рис.  2 видно, що еквівалентний коефіцієнт передачі визначається сумою двох
коефіцієнтів передачі, які при достатньому рознесенні антен є некорельованими між собою.
Ясно, що при цьому вірогідність глибоких завмирань в еквівалентному каналі стає меншою.

Ортогональна рознесена передача. Розглянемо тепер ортогональну РП. Інформаційні
символи розділяються на два незалежні потоки. Непарні імпульси випромінюються через
першу антену, а парні – через другу. Для розділення цих потоків різні ортогональні між
собою кодові псевдошумові послідовності (КПШП) використовуються для модуляції
кожного з них, що припускає їх незалежну обробку за допомогою двох оптимальних
фільтрів. Принципова схема системи ортогональної РП приведена на рис. 3. Очевидно, що
систему з ортогональною РП не можливо звести до системи без рознесеної передачі, шляхом
введення еквівалентного каналу зв’язку.

Бітова помилка вихідного потоку пов’язана з бітовими помилками E1 і E2 окремих гілок
наступним співвідношенням [10]

( )21
21

2
1

2
2

EEN
NN

N
NE eee -=

+
== ,                                            (7)

0

0.5

1 НП
ФРП

0.05 τ

Рис.  2. Модуль автокореляційної функції для
фазової РП (ФРП) і передачі без рознесення (НП)
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де N – загальне число переданих біт, Ne – загальне число помилково прийнятих біт, Ne1 і Ne2
число помилково прийнятих біт для першої і другої гілки, відповідно.

Підвищення ефективності ортогональної РП можна пояснити наступним чином.  Якщо
відбувається ослаблення сигналів, переданих, наприклад, другою антеною (парних
символів), то при незалежних флуктуаціях, вірогідність одночасних завмирань непарних
символів є малою. Тому після об’єднання вихідних сигналів оптимальних фільтрів в єдиний
потік слабкі сигнали чергуватимуться з сильними. При цьому декодер Вітербі забезпечить
меншу вірогідність бітової помилки, ніж в системі з однією антеною.

Ортогональна просторово-часова рознесена передача (схема Alamouti). Така РП
запропонована Аламоуті [11] і є найбільш ефективним видом неадаптивної РП, оскільки
об’єднує просторове і часове рознесення. Принципова схема системи прийому і передачі
приведена на рис.  4. Модульовані імпульси розділяються на блоки по два послідовні
імпульси в кожному, і поступають на просторово-часовий (ПЧ) кодер, в якому фаза кожного
з імпульсів змінюється (кодується) спеціальним чином, і потім вони випромінюється обома
антенами.

Хай є два імпульси d1 і d2. Тоді в перший момент часу перша антена випромінює
імпульс d1,  а друга –  (–d2*), а в другий момент часу випромінюються імпульси d2 і d1*,
відповідно. Оскільки одночасно випромінюються два різних символи, то вони одночасно
приходять в приймальну антену і їх необхідно розділити між собою. Для цього
використовується ПЧ декодер з лінійною обробкою сигналів.

Тривалість імпульсів в системах зв’язку, звичайно, значно менше часу зміни канальних
коефіцієнтів. Отже, їх можливо вважати незмінними за час передачі двох сусідніх символів
d1 і d2. Тому на виході приймальної антени в перший і другий моменти часу матимемо суміш
двох сигналів і шуму (ділення повної потужності P0 між двома передавальними антенами
буде враховано нижче):

)1()1( 2211 zdhdhy +-= * ,                                                       (8)

)2()2( 1221 zdhdhy ++= * .                                                      (9)
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Рис. 3. Схема ортогональної рознесеної передачі
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Рис.  4. Схема просторово-часової рознесеної передачі
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Просторово-часовий декодер забезпечує розділення сигналів d1 і d2 за допомогою
простої лінійної обробки, яку можна записати, як

21 )2()1()1( hyhyu ** += ,                                                    (10)
** +-= 12 )2()1()2( hyhyu .                                                 (11)

Підставляючи (8) і (9) в (10) і (11) отримаємо, що
( ) 211

2
2

2
1 )2()1()1( hzhzdhhu ** +++= ,                                          (12)

( ) *** +++= 121
2

2
2

1 )2()1()2( hzhzdhhu .                                         (13)
Звідси випливає, що потужність шуму для кожного з двох сигналів на виході

просторово-часового декодера дорівнює 2
2

2
1 hh + .  Нормуємо ці вихідні сигнали так,  щоб

потужність вихідного шуму стала рівною одиниці. Тоді

h
hzhzdhu ~

)2()1(~)1(~ 21
1

** +
+= ;                                                    (14)

h
hzhzdhu ~

)2()1(~)2(~ 12
2

** +
+= ,                                                   (15)

де 2
2

2
1

~ hhh += є ефективним канальним коефіцієнтом передачі для кожного з двох
символів d1 і d2. Тепер дві передавальні антени можливо замінити одною і вважати h
канальним коефіцієнтом передачі для цієї антени.

Таким чином, на виході декодера є два розділені символи d1 і d2, для кожного з яких
ВСШ має однакову величину, що дорівнює

( )2
2

2
1021 ρ5,0ρρ hh +== ,                                                    (16)

де множник 0,5 враховує розділення потужності P0 між передавальними антенами.
З виразу (16) випливає, що просторово-часова РП забезпечує оптимальне (когерентне)

підсумовування випадкових канальних коефіцієнтів h1 і h2, при якому забезпечується
підсумовування ВСШ для першої і другої передавальних антен. Припустимо, що дисперсія
флуктуацій канального коефіцієнта дорівнює одиниці (< |h|2 >  =  1).  Тоді з формули (16)
отримаємо, що середнє ВСШ < ρ(1) > = < ρ(2) > = ρ0. Отже, при використанні просторово-
часової рознесеної передачі ВСШ залишається таким же, як і за відсутності рознесення.
Проте, статистика ВСШ змінюється таким чином, що вірогідність завмирань істотно
зменшується.

Адаптивна рознесена передача. Адаптивна РП припускає, що канал безперервно
оцінюється на приймачі, і канальна інформація повідомляється на передавальний кінець лінії,
тобто передавач має інформацію про канальні коефіцієнти. Ця інформація передається по
зворотному (службовому) каналу. Варіанти адаптивної РП відрізняються один від одного
різним завантаженням зворотного каналу. Принципова схема системи прийому і передачі
при адаптивній РП наведена на рис.  5.

Ліня зворотного
зв’язку

w1

w2
Канал Оптим.

фільтр 1

Оптим.
фільтр 2

Рис.  5. Схема адаптивної рознесеної передачі
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Кожен імпульс розділяється на дві антени. Ці імпульси зважуються з адаптивними
регульованими комплексними ваговими коефіцієнтами w1 і w2 і потім випромінюються
одночасно. Отже, за аналогією з фазовою і просторово-часовою РП можна ввести
еквівалентний канал з коефіцієнтом передачі у вигляді:

2211
~ hwhwhAd += .                                                         (17)

Потужність сигналу на вході приймальної антени P ~ |WHH|2, де W = (w1, w2)T –
нормований вектор-стовпець вагових коефіцієнтів.

Оптимальний ваговий вектор Wopt знайдемо з умови максимуму потужності P.
Скалярний добуток векторів W і H буде максимальним, якщо ці вектори будуть
паралельними між собою. Таким чином, вагові коефіцієнти повинні бути пропорційні
відповідним канальним коефіцієнтам (w1 ~ h1*; w2 ~ h2*). При цьому забезпечується
узгоджений (когерентний) прийом сигналу. Тоді з (17) слідує, що еквівалентний коефіцієнт
передачі є дійсним числом і дорівнює

2
2

2
12

1~ hhAdh +=  .                                                             (18)

Це означає, що для ВСШ справедлива формула (16). Отже, ефективність адаптивної РП
співпадає з ефективністю неадаптивної просторово-часової РП.

Порівняльна ефективність методів рознесеної передачі. Розглянемо ефективність
різних видів рознесеної передачі [12]. Введемо наступні позначення для різних видів
рознесеної передачі: НП – нерознесена передача з однієї антени; ФРП, ОРП і ПЧРП – фазова,
ортогональна і просторово-часова РП, відповідно, АРП – адаптивна рознесена передача з
використанням одного, двох або чотирьох біт у зворотному каналі.

Для оцінки ефективності запропонованих видів РП було проведено імітаційне
моделювання за допомогою програмного пакета SimuLink середовища MatLab для MIMO-
системи. Вихідні дані для моделювання  вибиралися згідно стандарту IS-95 [7].

Згідно цього стандарту забезпечується швидкість передачі даних 9600 біт/с. Інформація
передається фреймами, кожен з яких має тривалість 20 мс і складається з 192 біт (172 біт
даних, 12 біт циклічного надмірного коду і 8 хвостових біт). Біти надмірного коду є
двійковою згорткою біт даних з відповідним генераторним поліномом і служать для
визначення коректності прийнятого фрейму. Нульові хвостові біти додаються в кінець
фрейму для обнулення всіх осередків (розрядів) декодера після завершення обробки фрейму.

Для виправлення помилок в CDMA-системах використовуються згортальний кодер з
кодовим обмеженням рівним 9 та швидкістю кодування r = 1/2. У разі повільних завмирань
сигналу можливі безперервні помилки (пакети помилок). Для боротьби з такими помилками
використовується інтерлівер, який здійснює перестановку вхідних біт у фреймі. Вхідні біти
записуються в стовпці матриці інтерлівера, а вихідні біти формуються шляхом зчитування
рядків цієї матриці. Число кодованих біт у фреймі дорівнює 384 і матриця інтерлівера має
розмірність (24×16). Переставлені біти поступають на модулятор з квадратурною фазовою
модуляцією. Прийнятий сигнал після оптимального фільтру поступає на деінтерлівер, який
здійснює зворотну перестановку на символьному рівні,  і потім на декодер Вітербі,  де
реалізується алгоритм максимальної правдоподібності на основі „м’якої” метрики [8, 9].

Ефективність різних методів неадаптивної рознесеної передачі порівнюватимемо за
вірогідністю помилки передачі фреймів. Передбачається, що просторовий канал є
релеєвським каналом з частотною дисперсією, обумовленою рухом користувача.

На рис. 6 показано залежність фреймової помилки (Рпом) від ВСШ для НП, а також для
ОРП, ФРП і ПЧРП. Зсув Доплера fd = 10 Гц. Видно, що найбільш ефективною є ПЧРП,  а
найменш ефективною – ФРП. Потужність, яка потрібна для фреймової помилки Рпом = 0,01,
зменшується з 16 дБ до 11,8; 11,2 і 10,2 дБ за рахунок застосування ФРП, ОРП і ПЧРП,
відповідно.

Розглянемо тепер  канал  з  більш  швидкими  завмираннями,  коли доплерівський зсув
fd = 60 Гц.
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На рис. 7 показано залежність фреймової помилки від середнього ВСШ для НП, ОРП,
ФРП і ПЧРП. Видно, що середнє ВСШ, яке потрібне для забезпечення фреймової помилки
Рпом = 0,01, може бути зменшено з 10,7 дБ до 9,1, 7,7 і 6,7 дБ за рахунок застосування ОРП,
ФРП і ПЧРП, відповідно.

Імовірність помилки при передачі фреймів для всіх варіантів адаптивної РП, а також для
системи без рознесення, показана на рис. 8. Зсув Доплера fd=10 Гц. Видно, що при збільшенні
числа біт, що використовувуються у зворотній лінії, ефективність адаптивної РП
збільшується. Випромінювана потужність може бути зменшена з 16 дБ до 11,9, 10,9 і 10,6 дБ
залежно від варіанта адаптивної РП.

Порівняльні результати ефективності методів РП зведені в таблицю 1, де приведено
середні потужності (дБ), які необхідні для забезпечення фреймової помилки Рпом = 0,01, при
відповідних значеннях зсуву Доплера.

Таблиця 1
Метод разнесеної передачі

Параметри НП ФРП ОРП ПЧРП АРП
fd = 10 Гц 16 11,8 11,2 10,2 10,6
fd = 60 Гц 10,7 9,1 7,7 6,7 6,8

 0               2              4              6              8             10            12           14           16

1

 10 -1

10
 10-2

 10
 10-3

НП
              ФРП
              ОРП
               ПЧРП

ВСШ, дБ

 10

 10

Рис. 6. Імовірність фреймової помилки для fd = 10 Гц
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 10    -2
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 0               2              4              6              8             10            12            14         16 ВСШ, дБ

Рис. 7. Імовірність фреймової помилки для fd = 60 Гц
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Рис. 8. Імовірність фреймової помилки для fd = 10 Гц
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          -1

          -3
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Таким чином, проведений аналіз показує, що найбільш ефективною в MIMO-системах є
просторово-часова рознесена передача. Вона забезпечує найменшу середню потужність при
заданій помилці передачі фрейму, припускає достатньо просту лінійну обробку сигналів на
приймальному боці лінії і не вимагає передачі даних про стан каналу на передавальний бік
лінії зв’язку.
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УДК 621.396                                                                          Малярчук  М.В. (ГУЗ та ІС ГШ ЗСУ)
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Люлін  Д.О. (НЦЗІ ВІТІ НТУУ „КПІ”)

ПІДХОДИ ДО ПОБУДОВИ ПЕРСПЕКТИВНОЇ СИСТЕМИ ЗВ’ЯЗКУ ТА
АВТОМАТИЗОВАНОГО УПРАВЛІННЯ ВІЙСЬКАМИ В ЗБРОЙНИХ

СИЛАХ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

Розглядаються підходи до модернізації існуючої системи зв’язку  та автоматизованого управління
військами (АУВ) Збройних Сил (ЗС) Російської Федерації, висвітлюються основні недоліки існуючої системи
зв’язку та АУВ ЗС РФ, шляхи вдосконалення системи зв’язку та АУВ РФ і основні напрямки наукових
досліджень та розробки військової техніки зв’язку та АУВ в інтересах ЗС РФ.

Рассматриваются подходы к модернизации существующей системы связи и автоматизированного
управления войсками (АУВ) Вооруженных сил (ВС) Российской Федерации, освещаются основные недостатки
действующей системы связи и АУВ РФ, основные направления научных исследований и разработки военной
техники связи и АУВ в интересах ВС РФ.

In this article: approaches to modernization of existing system of communication and control system in Armed
forces of the Russian l:ederation are considered: the basic lacks of existing communication and control system of the
Russian Federation, the basic directions of scientific researches and development of military communication equipment
in interests of the Russian Federation army are covered.

Ключові слова:система зв’язку, нанотехнології, мрежноцентричні та інформаційні операції.
Зміни, що відбуваються в характері, способах та формах збройної боротьби обумовили

переміщення акценту військово-технічної політики провідних країн світу в напрямку
забезпечення домінуючої ролі інформаційних технологій під час ведення бойових дій.

Забезпечення інформаційної переваги над противником та підвищення якості надання
інформаційних і телекомунікаційних послуг органам управління розглядається як один із
пріоритетних напрямків підвищення бойових можливостей військ.

Характерними особливостями розвитку систем зв’язку та інформатизації ЗС провідних
країн світу є:

застосування однакових архітектурних принципів побудови мереж для всіх рівнів
системи управління;

застосування уніфікованих технічних засобів зв’язку і автоматизації та стандартів на
всіх рівнях (що забезпечує функціональну сумісність);

надання типових телекомунікаційних послуг на всіх рівнях системи зв’язку: мова, дані
(IP-дані), відео (від низько- до високошвидкісного);

можливість створення оперативних (ситуаційних) мереж у залежності від
поставлених задач;

створення взаємосумісних автоматизованих систем управління (АСУ), здатних
функціонувати в єдиному інформаційному просторі;

широке використання зальних міжнародних стандартів, рекомендацій, протоколів і
технічних рішень.

Зазначені особливості і тенденції розвитку систем зв’язку та інформатизації є
актуальними і для країн пострадянського простору.

Досить змістовним з точки зору висвітлення новітніх зразків озброєння  та військової
техніки, перспектив та напрямів розвитку збройних сил Російської Федерації можна вважати
щорічний збірник „Связь в Вооружённых Силах Российской Федерации” [1-3]. В оглядових
статтях зазначеного збірнику за 2008 рік керівництвом військ зв’язку ЗС РФ розглядаються
недоліки існуючої системи зв’язку та АУВ в ЗС РФ та шляхи її модернізації,  а також
практичні кроки зі створення перспективної єдиної системи управління тактичної ланки на
базі комплексу радіозасобів „Акведук”.

Отже метою цієї статті є аналіз основних шляхів модернізації та розвитку системи
зв’язку та АУВ ЗС РФ, розгляд основних напрямків наукових досліджень і розробки
військової техніки зв’язку та АУВ в інтересах ЗС РФ.
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Розглянемо підходи до модернізації існуючої системи зв’язку та автоматизованого
управління військами в Збройних Силах Російської Федерації. Враховуючи інтенсивний
розвиток інформаційних та телекомунікаційних технологій, можливість практичного
застосування нанотехнологій, керівництво військ зв’язку ЗС РФ [1-3] підкреслює
необхідність:

1. Проведення модернізації існуючої системи зв’язку та АУВ в ЗС РФ.
2. Вдосконалення існуючих та впровадження перспективних форм збройної
боротьби на основі бойового застосування інфокомунікаційних технологій. При цьому

потрібні враховуватися особливості сучасних бойових дій, а саме:
підвищена мобільність бойових підрозділів, підвищення динамики переміщень

підрозділів на ТВД, і як наслідок, їх просторове розосередження;
необхідність організації дій бойових підрозділів в єдиному інформаційному просторі, в

якому елементи системи управління реалізують обмін інформацією в режимі реального часу;
необхідність децентралізації процесу управління ресурсами інфокомунікаційної мережі

та децентралізації управління військовою операцією;
необхідність інтеграції бойових систем в єдині комплекси (як приклад, єдиний

комплекс зв’язку, розвідки та навігації).
До перспективних форм збройної боротьби віднесені мережноцентричні та

інформаційні операції [4, 5], а саме:
мережно-центрична операція – використання єдиного інформаційного простору в якості

допоміжного з метою підтримки бойових дій у наземному, морському та повітряно-
космічному просторі. В основу проведення мережно-центричних операцій покладена
концепція інформаційної переваги, яка реалізується через панування в маневрі силами,
засобами та вогнем, через масоване та  високе за точністю застосування високоточної зброї,
інтеграцію сил та засобів розвідки, зв’язку та навігації, а також через надійний захист сил та
засобів на всіх рівнях;

інформаційна операція – бойове застосування інформаційних систем та мереж на
інформаційно-психологічному, інформаційно-інтелектуальному або технічному рівні: як
незалежного бойового простору з можливістю використання допоміжних (повітряного і т.
ін.) бойових просторів; як допоміжна операція підтримки мережно-центричних дій наземних,
морських, повітряно-космічних сил;

цілі проведення інформаційної операції – знищення системи управління противника,
зрив мережно-центричних операцій противника через виведення з ладу окремих
інформаційно-керуючих елементів мережі, організація психологічного впливу на противника
з метою організації хаосу на його території і т. ін. [6].

Враховуючі вищезазначене, до основних недоліків існуючої системи зв’язку та АУВ
ЗС РФ [1-3] віднесені:

громіздкість існуючих засобів зв’язку та АУВ;
низька мобільність, живучість та розвідзахищеність засобів зв’язку та АУВ;
надмірно велика кількість аналогових засобів зв’язку, та відповідно,  відсталість військ

зв’язку РФ, практична неможливість використання ними ресурсів мереж зв’язку Єдиної
системи електрозв’язку Росії (в зв’язку з її активною цифровізацією);

низька ступінь автоматизації процесів забезпечення зв’язку та управління;
низька ступінь використання новітніх інфокомунікаційних технологій;
застарілість техніки зв’язку, відпрацювання ними часового ресурсу;
неможливість застосування існуючих засобів зв’язку та АУВ для реалізації

перспективних форм і засобів ведення збройної боротьби (інформаційні операції, мережно-
центричні операції), неможливість врахування особливостей сучасних бойових дій.

Враховуючі сучасні недоліки, наведені вище, в РФ передбачається впровадження
наступних шляхів вдосконалення системи зв’язку та АУВ [1,2]:

розвиток автоматизованої системи управління ЗС РФ;
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переведення системи зв’язку ЗС РФ на цифрові засоби передачі та комутації
інформації;

здійснення програмних робіт щодо поетапного переведення первинних мереж зв’язку
ЗС РФ на цифрове телекомунікаційне обладнання;

переведення вторинних мереж зв’язку ЗС РФ на цифрове обладнання обробки
інформації та надання послуг;

удосконалення технічної основи польової складової системи управління ЗС РФ;
оснащення польових компонентів військ зв’язку ЗС РФ сучасними системами,

комплексами, засобами зв’язку та автоматизації управління.
Відповідно до зазначеного, концептуальна схема розробки перспективної системи

зв’язку та АУВ в ЗС РФ виглядає наступним чином (рис. 1).

Рис. 1. Концептуальна схема розробки перспективної системи зв’язку та АУВ в ЗС РФ

Як показано на схемі (рис. 1), основу перспективної системи зв’язку складатимуть
новітні телекомунікаційні та інформаційні технології, а також нанотехнології. Щодо
використання перспективних інформаційних та телекомунікаційних технологій, то слід
зазначити наступне:

у галузі радіотехнологій на даний час впроваджені окремі проекти з використанням
WiMax з метою проведення досліджень для визначення доцільності застосування стандартів
серії IEEE.802.16 (WiMax) у військових цілях;

у галузі інформаційних технологій існує низка аналітичних статей цивільних
комерційних виробників, в яких особливо підкреслюється  перспективність використання
мережних технологій у військових цілях (як приклад, технологія мультисервісних мереж,
технологія NGN тощо);

в цілому можна говорити про те, що необхідність інтеграції інфокомунікаційних систем
військового призначення з Єдиною системою електрозв’язку РФ та Єдиним інформаційним
простором РФ загального користування (що особливо підкреслюється керівництвом військ
зв’язку ЗС РФ), дозволяє зробити висновок, що війська зв’язку ЗС РФ оберуть шлях
впровадження комерційних інфокомунікаційних технологій з обов’язковим застосуванням
систем подвійного призначення.

Управління начальника зв’язку ЗС РФ розробило ряд цільових програм, які знайшли
розуміння і підтримку на вищому рівні.  Ці програми розроблені відповідно до Державної
програми озброєння на період до 2015 року, затверджені заступником голови Уряду РФ –
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міністром оборони Росії і здійснюються в рамках щорічних Державних оборонних
замовлень. Наведемо їх стислий опис [7].

Цільова комплексна програма по переведенню первинної мережі зв’язку Збройних Сил
Російської Федерації на цифрове телекомунікаційне обладнання дозволить створити цифрову
транспортну мережу об’єднаної автоматизованої цифрової системи зв’язку ЗС РФ на базі
комплексного застосування цифрового телекомунікаційного обладнання загального
користування. У ході її реалізації системи зв’язки поетапно будуть переведені з аналогових
методів передачі інформації на цифрові. Відбудеться інтеграція ресурсів зв’язку та
надаваних послуг (включаючи високошвидкісні канали). Буде забезпечена інформаційно-
технологічна сумісність існуючих і розроблювальних систем, які застосовуються в Збройних
Силах і Єдиній мережі електрозв’язку Росії.

Друга програма – переклад вторинних мереж зв’язку ЗС РФ на цифрове обладнання
обробки інформації і надання послуг. Її ціль – створення єдиної вторинної мережі зв’язку ВР
РФ на основі комплексного застосування цифрового телекомунікаційного обладнання і
мережевих технологій з інтеграцією послуг, які дозволяють розширити можливості та
підвищити ефективність роботи вторинних мереж зв’язку.

У результаті здійснення цієї програми буде створений єдиний інформаційний простір,
що в остаточному підсумку забезпечить стійкий і надійний обмін різними видами інформації
в закритому режимі. Буде розширений і перелік надаваних послуг. Серед них – обмін
документальними повідомленнями з можливістю їхнього електронного підпису, обмін
файлами, електронна картографія, відеоконференцзв’язок. Приблизно в 2 - 2,5 рази
скоротяться витрати на оренду каналів первинної мережі. За рахунок комплексного
використання засобів шифрування, у тому числі абонентського, підвищиться безпека
переданої інформації. Тим самим кількість шифрозасобів скоротиться як мінімум у два рази.
За рахунок використання сучасних багатофункціональних апаратно-програмних засобів
скоротиться чисельність обслуговуючого персоналу, зменшаться площі, які займають центри
комутації каналів, інші комплекси вторинних мереж.

Існує також програма по оснащенню військ зв’язку ВР РФ сучасними польовими
системами, комплексами і засобами зв’язку. Вона передбачає переведення польових систем
зв’язку на цифрові методи обробки інформації. Цей документ розроблений для поетапного
проведення комплексу заходів щодо оснащення польових з’єднань, частин і підрозділів
зв’язку ЗС РФ сучасними системами, комплексами і засобами зв’язку загального
застосування та автоматизації управління.

Важливою у розрізі цієї статті є цільова програма „Сузір’я”, що розроблена на основі
Концепції створення єдиної системи управління військами (силами) тактичної ланки,
затвердженої Президентом РФ. У рамках її реалізації будуть оснащені частини і підрозділи
зв’язку тактичної ланки управління. Крім того, за рахунок скорочення кількості автомобілів
на вузлах зв’язку, часу на розгортання засобів і комплексів зв’язку підвищиться мобільність
вузлів зв’язку управління. Будуть досягнуті й інші якісно нові показники.

Слід зауважити, що успішне здійснення цих програм багато в чому залежить від
ритмічного, збалансованого і бездефіцитного фінансування заходів державного оборонного
заказу та Державної програми озброєння.

Останнім часом у збройних силах РФ значна увага приділяється розвитку та
дослідженню питань використання нанотехнологій. З даного на пряму в інтересах ЗС РФ
(та військ зв’язку зокрема) проводиться цільова програма „Наноелектроніка - 2010”.
Організаційно створена національна корпорація „Роснано” з бюджетом 130 млрд. рублів
на 2008 рік.

Цілі програми „Наноелектроніка - 2010” є такими:
-Освоєння більш високих діапазонів частот (сотні ГГц).
-Створення нанотранзисторів, нанозапам’ятаючих пристроїв із надвеликою

ємністю пам’яті.
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- Створення наноелементів з використанням квантових елементів для досягнення
надвисоких швидкостей передавання даних в умовах обмеженого енергоспоживання  та при
невеликих розмірах.

- Розробка надпроводникових інтегральних мікросхем.
Використання нанотехнологий у військовій радіоелектроніці забезпечує глибокий

прорив у техніку зв’язку за рахунок освоєння більше високих частотних діапазонів,
насамперед для досягнення надвисоких швидкостей передачі цифрових даних з адресним
з’єднанням у мережних структурах.

У рамках програми „Наноелектроніка - 2010” проводяться дослідження зі створення
нанотранзисторів, наноелектронних запам’ятовувальних пристроїв з надвеликою ємністю
пам’яті, наноелементів з використанням квантових ефектів, у тому числі із квантовими
„ямами”, а також по створенню надпровідникових інтегральних мікросхем.

От лише деякі приклади застосування нанотехнологій. Нові напівпровідникові прилади
використовуються при створенні перспективних малогабаритних запам’ятовувальних
пристроїв з малим рівнем споживаної потужності для апаратних засобів зв’язку,  що
використають високочастотні сигнали (супутниковий і стільниковий зв’язок). Крім того, нові
транзистори знаходять широке застосування при виготовленні інфрачервоних датчиків, які
дозволяють виявляти випромінювані фотони в різних областях інфрачервоного діапазону
спектра при використанні внутрівузлового зв’язку і бойового екіпірування
військовослужбовців.

У перспективі, впровадження нанотехнологій дозволить:
досягнути надвисоких швидкостей передавання даних (до декількох Тбіт/сек);
створити малогабаритні запам’ятовуючі пристрої з невеликим рівнем потужності, яка

споживається, для засобів зв’язку з високочастотними сигналами (супутниковий та
стільниковий зв’язок);

підвищити мобільність частин та підрозділів;
підвищити розвідзахищеність, стійкість, живучість пунктів управління;
фактично звести до нуля час на прийняття рішення в органі управління;
більш ефективно застосовувати існуючі форми ведення збройної боротьби, а також

використовувати новітні форми збройної боротьби на основі бойового застосування
інформаційних та телекомунікаційних технологій.

Для реалізації зазначених цілей в ЗС РФ визначені та внесені до воєнно-технічної
політики РФ пріоритетні напрямки наукових досліджень та розробки засобів зв’язку та
АУВ. Стосовно комплексів засобів автоматизації, зазначені напрямки є такими [1-3]:

1. Розширення функціональних можливостей засобів автоматизації.
2. Забезпечення єдиної картини поля бою на всіх рівнях управління.
3. Забезпечення доведення інформації до командирів у вигляді, зручному для прийняття

рішення.
4. Забезпечення планування бойового застосування військ та зброї в реальному

масштабі часу.
5. Вдосконалення архітектури АСУ для реалізації принципів розподіленої обробки

даних та її узгодження із загальною структурою управління військами.
6. Стандартизація та уніфікація обладнання, інформаційного та програмного

забезпечення.
7. Вдосконалення інтелектуальної складової комплексів засобів автоматизації.
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Висновок.
Отже, в статті було розглянуто основні підходи до побудови перспективної системи

зв’язку та автоматизованого управління військами Збройних Сил Російської Федерації,
шляхи вдосконалення системи зв’язку та АУВ РФ, основні напрямки наукових досліджень та
розробки військової техніки зв’язку та АУВ в інтересах ЗС РФ, перспективи впровадження
нанотехнологій. Напрямки розвитку військової системи зв’язку, реалізація технічних рішень
із застосуванням нових телекомунікаційних технологій у виробництві військових засобів і
комплексів зв’язку дозволять підвищити ефективність управління військами (силами) за
рахунок забезпечення можливості реагування на зміни у військово-політичній та оперативній
обстановці у реальному масштабі часу.

Враховуючи схожі первинні загальні умови розвитку Збройних Сил незалежної України
та Російської Федерації, та зважаючи на інноваційний шлях технічного розвитку  ЗС РФ
аналіз шляхів розвитку системи зв’язку та АУВ РФ допоможе фахівцям Збройних Сил
України в проведенні подальших досліджень питань обґрунтування концептуальних
напрямків побудови системи зв’язку та інформатизації тактичної ланки управління Збройних
Сил України.

ЛІТЕРАТУРА
1. Карпов Е.А. Место и роль систем связи и автоматизации управления войсками (АУВ)

в ВС РФ. Перспективы их развития на основе внедрения современных информационных
технологий. // Тематический сборник „Связь в ВС РФ-2008”. – Москва, Россия.– 2008.
– С.16 - 19.

2. Асеев  А.А. Основные направления совершенствования системы связи в ВС РФ до
2010 года. // Тематический сборник „Связь в ВС РФ-2008”. – Москва, Россия. – 2008.
– С.22 - 23.

3. Арсланов  Х.А. Перспективы развития системы радиосвязи в ВС РФ до 2010 года. //
Тематический сборник „Связь в ВС РФ-2008”. – Москва, Россия. – 2008. – С.20 - 21.

4. Горбачев  Ю.Е. Сетецентрическая война: миф или реальность? // Воен. мысль.
 – 2006. – №1. – С. 66 - 67.

5.  Раскин  А.В.,  Пеляк  В.С.  К вопросу о сетевой войне //  Воен.  мысль.  – 2005. – № 3.
– С. 21 - 27.

6. Романченко  І.С.,  Сбітнєв  А.І. Мережецентрична система ведення війни – міф ЧЧІ
сторіччя чи виклик Збройним Силам України? // Наука і оборона. – 2006. – № 3.
– С. 12 - 17.

7. Лисанов  Е. Новые рубежи военной техники
связи.http://www.redstar.ru/2006/10/20_10/1_04.html.



Збірник наукових праць ВІТІ НТУУ „КПІ” № 2 – 2009
════════════════════════════════════════════════════════

77

УДК 681.3.06 Малярчук В.М. ГШ ЗС України
к.т.н. Овсянніков В.В. ВІТІ НТУУ „КПІ”

Биков С.В. ВІТІ НТУУ „КПІ”

ПРОБЛЕМИ СТВОРЕННЯ КОМПЛЕКСНИХ СИСТЕМ ЗАХИСТУ
ІНФОРМАЦІЇ В АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМАХ ТАКТИЧНОЇ ЛАНКИ

УПРАВЛІННЯ ВІЙСЬКАМИ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ
ТА ШЛЯХИ ЇХ РОЗВ’ЯЗАННЯ

Розглядаються основні проблемні питання (загальносистемного та специфічного характеру), пов’язані
зі створенням  комплексних систем захисту інформації (КСЗІ) в автоматизованих системах (АС) тактичної
ланки управління військами. Обґрунтовані та запропоновані шляхи, основні завдання та рекомендації з
вирішення досліджених проблем створення КСЗІ.

Рассматриваются основные проблемные вопросы (общесистемного и специфического характера),
связанные с созданием  комплексных систем защиты информации (КСЗИ) в автоматизированных системах
(АС) тактического звена управления войсками. Обоснованы и предложены  пути, основные задания и
рекомендации по решению исследованных  проблем создания КСЗИ.

The problem questions (general and specific character), related to creation of the complex systems of protection
of information (CSPI) in the automated systems (AS) for tactical link of control  troops, are examined. The ways, basic
tasks and recommendations  for decision of  investigational problems of creation of CSPI are grounded and offered .

Ключові слова: автоматизована система,  комплексна система захисту інформації, комплекс засобів
захисту, комплекс технічного захисту інформації, об’єкт інформаційної діяльності, об’єкт електронно-
обчислювальної техніки.

Сучасні автоматизовані системи, що розроблені в інтересах управління військами
Збройних Сил України складаються з багатьох компонентів, є розподіленими та
інтероперабельними, орієнтованими, в першу чергу, на оброблення інформації з обмеженим
доступом (ІзОД),  яка є власністю держави.  Відповідно до вимог законодавства [1,  2,  3] для
забезпечення конфіденційності, доступності, цілісності та спостереженості інформації в
кожній такій автоматизованій системі повинна створюватися комплексна система захисту
інформації (далі –  КСЗІ)  як невід’ємна складова АС.  КСЗІ,  як правило,  складається з
організаційних і інженерних заходів, фізичних засобів захисту, комплексу технічного
захисту інформації (ТЗІ) (захист від витоку ІзОД технічними каналами) та комплексу засобів
захисту (КЗЗ) від несанкціонованого доступу (НСД) до ІзОД. Оброблення ІзОД в АС
дозволяється тільки після завершення робіт зі створення КСЗІ, проведення випробувань та
оцінки рівня захищеності інформації на відповідність вимогам нормативних документів
системи ТЗІ – проведення державної експертизи в сфері ТЗІ, за результатами якої надається
атестат відповідності.

Нагальна потреба забезпечення ефективного захисту інформації в АС військового
призначення, які вже експлуатуються або розроблення яких заплановано чи здійснюється в
рамках науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт (НДДКР), обумовлює
необхідність поглибленого дослідження проблематики створення комплексних систем
захисту інформації.  Аналіз наукових праць та публікацій з цього питання [4  –  11]  свідчить
про значну увагу відомих вчених та спеціалістів в сфері захисту інформації щодо пошуку
раціональних напрямів розв’язання актуальних проблем забезпечення захисту інформації в
автоматизованих, інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних
системах (далі – ІТС). Водночас, при проведенні досліджень актуальних питань створення
сучасних АС, які забезпечують автоматизацію процесів управління військами, недостатня
увага приділяється проблемам створення надійних механізмів захисту інформації.
Наприклад, в [12] пропонується порядок розробки та випробувань спеціального програмного
забезпечення програмно-технічних комплексів з автоматизованого управління підрозділами
без врахування важливих питань захисту інформації і створення КСЗІ.

Крім того, сучасна тенденція досягнення максимальної автоматизації процесів
управління в тактичній ланки вимагає відповідного рівня захисту інформаційних ресурсів
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системи. При цьому, формування обґрунтованих засад створення ефективних систем
(комплексів) захисту інформації в АС тактичної ланки управління військами тісно пов’язане
з особливостями процесу проектування і впровадження сучасних АС, що містять єдині
інформаційні ресурси, транспортне середовище, програмно-технічні комплекси збору,
обробки, збереження та представлення інформації, а також застосування при цьому типових
технічних рішень.

Метою даної статті є дослідження основних проблем створення комплексних систем
захисту інформації в автоматизованих системах тактичної ланки управління військами ЗС
України та шляхів їх розв’язання. Дослідження базується на визначенні та врахуванні
існуючих загальносистемних проблем, які враховують внутрішні загрози і виклики в
інформаційній сфері, та розгляді специфічних проблем, які випливають з особливостей та
властивостей тактичної ланки управління військами. За результатами дослідження
запропоновані основні завдання та рекомендації розв’язання цих проблем, що враховують
вимоги нормативних документів з цих питань та набутий позитивний досвід побудови КСЗІ.

Для АС тактичної ланки управління військами ЗС України увесь спектр проблем
можливо поділити на загальносистемні проблеми, які притаманні створенню КСЗІ в будь-
якій АС, та специфічні, які випливають з особливостей і властивостей тактичної ланки
управління військами та застосування відповідних АС в цій ланці. І загальносистемні, і
специфічні проблеми необхідно враховувати під час проектування цих КСЗІ.

Загальносистемні проблеми
Переважна більшість загальносистемних проблем залежить та безпосередньо пов’язана

і випливає з існуючих проблем інформаційної безпеки України та її окремих аспектів.
Дослідження предметної області дозволяє віднести до основних проблем інформаційної
безпеки:

– недосконалість законодавства (нормативно-правової бази) на державному,
міжвідомчому та особливо на відомчому (галузевому) рівнях;

– порушення основних принципів захисту інформації, визначених у науці та практиці
побудови систем (комплексів) захисту, передусім, „адекватності можливим загрозам для
інформації” та „обґрунтованості витрат на захист” (розв’язання оптимізаційної задачі –
мінімізації можливих витрат за умов досягнення достатнього рівня захисту), інакше –
порушення принципу „розумної достатності” [13];

– постійний дефіцит державних коштів на впровадження достатніх заходів захисту
інформації в АС та об’єктах інформаційної діяльності (ОІД) державних органів, де
розташовано АС або її окремі елементи;

– брак спеціалістів відповідного рівня підготовки для створення підрозділів ТЗІ (служб
захисту інформації) державних органів;

– порушення послідовності (етапності) створення систем (комплексів) ТЗІ, визначених
у нормативно-правовій базі;

– відсутність широкого парку та достатньої кількості сертифікованих засобів
забезпечення захисту інформації в АС та ОІД державних органів.

Зазначені проблеми поглиблюються наявністю внутрішніх загроз і викликів в
інформаційної сфері, які впливатимуть у найближчій перспективі на стан забезпечення
національної безпеки і оборони України у цілому [14]:

– помітне відставання України від провідних держав світу в галузі створення і
впровадження сучасних інформаційних технологій, у сфері розвитку індустрії
інформаційних послуг та, як наслідок, вимушене широке використання закордонних
програмно-технічних засобів обміну інформацією та її захисту при розбудові національної
інформаційної інфраструктури. Небезпечним наслідком такого відставання є реалізація
стратегій інформаційного протиборства проти України, поява реальної можливості
несанкціонованого проникнення в інформаційні системи та бази даних, блокування систем та
мереж, особливо тих, що функціонують в інтересах управління державою [15]);
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– недостатній рівень захищеності державних інформаційних ресурсів, розповсюдження
комп’ютерних вірусів, програмних та апаратних закладок спричиняють появу реальної
можливості втрати стратегічного важливої інформації, порушення її цілісності та блокування
доступу до неї.  Крім того,  це може призвести до порушення нормального функціонування
систем управління об’єктів критичної інфраструктури, до яких відноситься система
управління військами. Протягом останніх років спостерігається стійка тенденція до різкого
збільшення загроз з точки зору кількості спроб несанкціонованого втручання в роботу
інформаційних та телекомунікаційних систем та несанкціонованого доступу до інформації,
яка в них циркулює, а також появи нових методів та алгоритмів щодо їх здійснення;

– недостатня узгодженість діяльності державних органів України щодо формування і
реалізації єдиної державної політики забезпечення інформаційної безпеки, порушення
встановлених режимів функціонування ІТС органів державної влади та місцевого
самоврядування, ІТС, які забезпечують потреби оборони та безпеки держави, кредитно-
банківської та інших сфер економіки держави, систем управління життєзабезпеченням;

– об’єктивна неспроможність промисловості України задовольнити попит на сучасне
комп’ютерне обладнання та обладнання зв’язку сприяє широкому застосуванню закордонних
засобів обчислювальної і комунікаційної техніки [4];

– недостатня законодавча урегульованість на державному рівні питань забезпечення
інформаційної безпеки (актуальним є ухвалення законів України „Про інформаційну
безпеку”, „Про захист персональних даних”, „Про захист інформації” [15] тощо).

Разом з тим, стрімкий розвиток сучасних інформаційних технологій, їх впровадження в
усі сфери діяльності держави, суспільства, зокрема у системи управління військами, широка
лібералізація суспільних та міждержавних відносин, поширення та удосконалення засобів
несанкціонованого доступу до інформації та впливу на неї, розширює коло реальних і
потенційних загроз для інформації в АС, що обумовлює їх врахування в конкретних моделях
загроз і порушників та необхідність подальшого розвитку засобів та заходів захисту
інформації. Відповідно потребує адекватного удосконалення та розвитку і нормативна база
системи захисту інформації, як основа і шлях регулювання діяльності у сфері захисту
інформації. Наприклад, для воєнної сфери суттєвою проблемою є відсутність вітчизняних
нормативних документів, які регламентують вимоги щодо захисту інформації від порушення
її цілісності та несанкціонованого блокування за рахунок спеціальних впливів (передусім
електромагнітного) на технічні засоби оброблення ІзОД та засоби забезпечення захисту
інформації,  а також відсутність закріпленого на державному рівні порядку розроблення,
виробництва та експлуатації засобів технічного захисту інформації [16].

Крім того, під час створення моделей загроз та моделей порушників в АС і формуванні
політики безпеки в КСЗІ необхідно враховувати реальні та потенційні загрози інформаційній
безпеці України у воєнній сфері, які законодавче закріплено у [17], а саме:

– порушення встановленого регламенту збирання, обробки, зберігання і передачі ІзОД в
органах військового управління та на підприємствах оборонно-промислового комплексу
України;

– несанкціонований доступ до інформаційних ресурсів, незаконне збирання та
використання інформації з питань оборони;

– реалізація програмно-математичних заходів з метою  порушення функціонування
інформаційних систем у сфері оборони України;

– перехоплення інформації в телекомунікаційних мережах, радіоелектронне глушіння
засобів зв’язку та управління.

До інші загальносистемних проблем слід віднести проблеми, які пов’язані з видами
забезпечення КСЗІ, яку можливо віднести до класу складних організаційно-технічних,
економічних й інформаційних систем (рис.1).
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Матеріальне-технічне забезпечення – сукупність матеріальних засобів (в тому числі,
фінансових), заходів і засобів організаційного, інженерно-технічного забезпечення
розроблення та експлуатації КСЗІ.

До цих засобів слід віднести, передусім, КЗЗ (в тому числі, засоби антивірусного
захисту) та засоби захисту від витоку ІзОД технічними каналами, а також програмно-
апаратні засоби і комплекси для проведення моніторингу (аудиту) можливих загроз в АС
[18] та перевірки виконання заявлених в КСЗІ профілів захисту, технічні засоби і комплекси
для проведення спецдосліджень об’єктів ЕОТ на відповідність вимогам НД ТЗІ з питань
захисту інформації від витоку каналами побічних електромагнітних випромінювань та
наводів (ПЕМВН).

Математичне забезпечення – сукупність математичних моделей, методів та алгоритмів,
необхідних для вирішення завдань КСЗІ.

Програмне (програмно-апаратне) забезпечення – сукупність програмних (програмно-
апаратних) засобів, програмно-технічної документації згідно з ДСТУ та ЄСПД, складених на
основі математичного забезпечення КСЗІ, призначених для реалізації процедур захисту
інформації в АС.

Інформаційне забезпечення – сукупність відомостей, поданих у нормативно-правових
актах, нормативних та довідкових документах системи ТЗІ, відповідних базах даних і знань,
закономірності, а також правила здійснення заходів захисту інформації в АС. Рівень
інформаційного забезпечення характеризується накопиченим (набутим) досвідом у створенні
КСЗІ – типовими знаннями, а саме: моделями, методиками, інженерними і технічними
рішеннями тощо.

Нормативно-правове забезпечення – сукупність взаємозв’язаних нормативно-правових
актів та нормативних документів в сфері захисту інформації, які регламентують порядок та
зміст заходів щодо створення КСЗІ. Слід зазначити, що нормативно-правове забезпечення є
найбільш складним, тому що вимагає проведення значних наукових та експериментальних
досліджень та узгодженість нормативних рішень з нормативно-правовою базою інших
галузей в Україні і гармонізації із законодавством з питань інформаційної безпеки провідних
країн світу.

Вирішення проблемних питань, пов’язаних з кожним видом забезпечення, є досить
актуальним та може бути окремим науковим дослідженням. Розвиток будь-якого виду
забезпечення приводить до підвищення ефективності КСЗІ у цілому.

КСЗІ в АС

Навчально-
методичне

забезпечення

Математичне

забезпечен
Програмне,
програмно-

апаратне
забезпеченн

Матеріально-
технічне

забезпечення

Нормативно-
правове

забезпечення

Інформаційне
забезпечення

Рис. 1. Основні види забезпечення КСЗІ в АС
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Наприклад, поява нових КЗЗ (або їх модифікацій) спрямована на підвищення надійності
механізмів захисту інформації, зручності роботи користувача з системою та врахування
нових загроз безпеці інформації.

До актуальних загальносистемних проблем створення КСЗІ в АС також відноситься
також порушення послідовності та етапності створення КСЗІ, визначених у нормативно-
правовій базі системи ТЗІ. Порушення відбуваються, як під час виконання заходів з ТЗІ для
конкретної АС, так і під час відкриття та проведення НДДКР за цією тематикою.

Для вирішення цієї проблеми достатньо чітко дотримуватися вимог нормативних
документів системи ТЗІ,  а також відображати зміст та послідовність цих робіт в ТТЗ та
календарних планах на виконання НДДКР. На сьогодні вимоги діючих нормативних
документів [19] дозволяють визначити наступну обґрунтовану послідовність робіт зі
створення КСЗІ:

– формування служби захисту інформації (призначення відповідальної особи) для
організації робіт з створення КСЗІ,  її експлуатації та контролю за станом
захищеності інформації;

– обстеження умов функціонування АС і розробка технічного завдання на
створення КСЗІ;

– розробка та реалізація проекту КСЗІ;
– введення КСЗІ в дію та оцінка захищеності ІзОД, що обробляється або

оброблятиметься в АС.
Стадії і етапи робіт, які виконуються під час створення КСЗІ в конкретній АС, їх зміст

та результати, терміни виконання, визначаються у технічному завданні на КСЗІ та
відповідними договірними документами.

Етапи створення КСЗІ, їх зміст деталізують зазначену послідовність робіт. Чітке
додержання цих етапів дозволяє отримати КСЗІ, яка відповідає вимогам нормативної бази.
На рис.2 наведено основні етапи створення КСЗІ. Слабким місцем у зазначеному ланцюзі є
проведення робіт на 4 та 6 етапах.

Без ретельного та повного обстеження АС неможливо у подальшому сформувати
вимоги до КСЗІ. Нажаль на практиці цим заходам приділяється недостатня увага,
використовуються деякими спеціалістами „стандартні” рішення без врахувань особливостей
об’єкта, що у подальшому може привести до необґрунтованих або додаткових матеріальних
витрат на створення КСЗІ. Крім того, є непоодинокі випадки, коли ТТЗ на ДКР з питань
створення КСЗІ дублює, а іноді повторює без змін ТЗ на КСЗІ.

Іншою актуальною проблемою є відсутність (неповнота) деяких документів щодо
створення КСЗІ за нормативно визначеним переліком та невідповідність (перекручування)
змісту цих документів вимогам нормативних документів.

Зазначену проблему ускладнило введення в дію наприкінці 2007 року нормативних
документів з питань створення комплексів ТЗІ на об’єктах інформаційної діяльності [21], які
внесли деякі корективи у перелік обов’язкових документів, необхідних для створення КСЗІ.
Наприклад, для АС класу 1 (найбільш розповсюдженого класу АС) перелік обов’язкових
документів для КСЗІ може бути наступний:

– Акт категорування об’єкта ЕОТ у складі АС;
– Акт обстеження об’єкта ЕОТ у складі АС;
– Протокол випробувань захищеності об’єкта ЕОТ у складі АС;
– Технічне завдання на створення КСЗІ в АС;
– План захисту інформації з обмеженим доступом в АС;
– Протокол про визначення вищого ступеня обмеження доступу до інформації;
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Проведення котегоріювання комплексу технічних засобів ЕОТ, які входять до складу АС згідно з [20]2

Формування служби захисту інформації (призначення відповідальної особи) для організації робіт зі
створення КСЗІ, її експлуатації та контролю за станом захищеності інформації відповідно до [3,19]

1

Визначення контрольованої зони, у межах якої знаходиться обладнання АС3

Обстеження АС та підготовка даних для формування вимог до КСЗІ4

Формування політики безпеки [19]5

Розробка та реалізація проекту КСЗІ в АС [19, 21]7

Розробка технічного завдання на КСЗІ [19]6

Інсталяція та ініціалізація КЗЗ від НСД відповідно до порядку, визначеному в експлуатаційній
документації на цей комплекс та вимог ТЗ на КСЗІ

8

Проведення заходів із захисту ІзОД від витоку технічними каналами  [21]9

Проведення навчання персоналу та користувачів до експлуатації АС1

Проведення попередніх випробувань [22]1

Проведення дослідної експлуатації.1

Проведення державної експертизи КСЗІ [23]1

Супроводження КСЗІ1

Рис.2. Етапи створення КСЗІ
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– Окрема модель загроз для інформації на ОІД, де розміщено АС;
– Програма та методика випробувань комплексу ТЗІ на ОІД, де розміщено АС;
– Акт атестації комплексу технічного захисту інформації на ОІД, де розміщено АС;
– Програма та методика приймальних випробувань КСЗІ в АС;
– Протокол про проведення приймальних випробувань КСЗІ в АС;
– Акт завершення дослідної експлуатації КСЗІ в АС;
– Інструкція про забезпечення режиму секретності під час обробки інформації, що

становить державну таємницю, в АС;
– Інструкція відповідального за безпеку інформації в АС;
– Інструкція з антивірусного захисту інформації в АС;
– Формуляр на АС;
– Припис на експлуатацію об’єкта ЕОТ у складі АС.
Досвід створення КСЗІ в АС військового призначення дозволяє віднести до основних

недоліків формування зазначеного пакету документів наступні:
– непоодинокі випадки відсутності в комплекті документів на КСЗІ „Протоколу про

визначення вищого ступеня обмеження доступу до інформації”, зміст якого вливає на
обґрунтований вибір необхідного рівня захисту ІзОД від витоку технічними каналами,
використання тих або інших норм, положень, методик і рекомендацій, викладених в
нормативної базі системи ТЗІ;

– документ „Окрема модель загроз для інформації на ОІД, де розміщено АС”, що містить
питання можливих технічних каналів витоку ІзОД на ОІД для подальшого створення
комплексу ТЗІ на об’єкті, часто плутається з документом „Модель загроз та модель порушника
в АС”, який зазвичай входить окремим розділом до Плану захисту і містить формалізований
опис всіх можливих загроз безпеці інформації від НСД для подальшого створення КЗЗ;

–  документ „Програма та методика випробувань комплексу ТЗІ на ОІД,  де розміщено
АС”  не може бути створений для типового об’єкта,  оскільки має враховувати особливості
конкретного об’єкта (умови його розташування, об’єм і площу ОІД, межу контрольованої
зони тощо);

–  дублювання положень „Інструкції відповідального за безпеку інформації в АС”  та
„Інструкції з антивірусного захисту інформації в АС” в „Інструкції про забезпечення режиму
секретності під час обробки інформації, що становить державну таємницю, в АС”, і навпаки.

Нажаль, розглянути проблеми формування необхідного пакету документів зазвичай
випливають вже на етапі проведення державної експертизи КСЗІ та можуть значно
загальмувати процес отримання дозвільних документів на експлуатацію АС певних класів.
Тому, на нашу думку, єдиним шляхом розв’язання цієї проблеми є чітке додержання
розробником КСЗІ вимог НД з питань ТЗІ та формування повного переліку необхідних
документів. При цьому, під час підготовки документів з питань створення КСЗІ необхідно
враховувати, що згідно з нормативним визначенням до ОІД також відносяться транспортні
засоби, оснащені апаратурою зв’язку та автоматизації, що складають основу мобільної
компоненти тактичної ланки управління військами.

Специфічні проблеми
Результати дослідження існуючого досвіду створення КСЗІ  дозволяє виділити ряд

специфічних проблем, які безпосередньо відносяться до розроблення КСЗІ в АС тактичної
ланки управління військами.

Основною специфічною проблемою створення КСЗІ тактичної ланки управління
військами є необхідність врахування під час проектування механізмів захисту особливостей
цієї системи управління. Тактична ланка управління характеризується високою реактивністю
на вхідний потік інформації, динамічною топологією, значною розмірністю мереж зв’язку та
комп’ютерних мереж, неоднорідністю елементів системи за призначенням та рівнем
продуктивності, домінуванням мобільної компоненти над стаціонарною та високою
динамікою переміщень елементів системи управління, сильною залежність характеру
функціонування від параметрів мобільної компоненти і зовнішніх впливів, необхідністю
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передбачити підсистему організації відновлення і реконфігорування управління при
порушеннях ходу обчислюваного процесу, збоях (виходу з ладу) апаратури та відхилення
параметрів системи від заданих меж. Крім того, тактична ланка управління наряду з такими
особливостями як висока мобільністю та динамічність процесів оброблення даних,
характеризується вразливістю з точки зору можливого перехоплення інформації або її
руйнування з боку технічних розвідок та підрозділів радіоелектронного придушення
імовірного противника.

З цією проблемою також пов’язана наступна, яка полягає у недосконалості відомчої
нормативної бази та її надмірному дублюванні положень нормативно-правових актів та
нормативних документів системи ТЗІ. Різноманітність цих документів, неузгодженість між
собою окремих положень, що в них міститься, не дозволяє у повному обсязі реалізувати
єдину політику в проектуванні та експлуатації КСЗІ в АС,  а отже створює передумови для
можливих невиправданих інтелектуальних й економічних втрат. Враховуючи специфіку
предметної області, посилені вимоги до зразків озброєння та військової техніки, до яких
відносяться як окремі тактичні термінали, так й автоматизовані робочі місця і програмно-
технічні комплекси (ПТК) тактичної ланки управління військами мають створюватися у
захищеному виконанні із системою захисту, що розробляється й впроваджується одночасно
зі створенням й впровадженням самої АС.  Разом з цим,  неможливо розробляти КСЗІ в АС
тактичної ланки управління без врахування завдань, що стоять перед вищестоящими
ланками управління й без зв’язку із завданнями, що притаманні взаємодіючим силам інших
видів і родів військ.

Основним шляхом розв’язання зазначеної складної проблеми є вдосконалення відомчої
нормативної бази й відомчих стандартів, що спираються на загальнодержавну нормативну
базу, але враховують особливості діяльності частин і підрозділів ЗС України та побудови
відповідних автоматизованих систем у всіх ланках управління, специфіку та зміст задач
управління тактичної ланки, основні особливості діяльності військових підрозділів. Аналіз
позитивного досвіду створення КСЗІ свідчить про те, що успішність захисту інформації в АС
залежить від повноти та якості нормативно-правового забезпечення (до 60 %), апаратно-
програмного забезпечення (до 30 %) та організаційних заходів (10 %). Вказана
пріоритетність поступово, зі зростанням правової дисципліни персоналу АС та досвіду їх
експлуатації, перерозподіляється до апаратно-програмного забезпечення та організаційних
заходів забезпечення безпеки [24]. Під час вдосконалення відомчої нормативної бази
необхідно врахувати, що правила побудови захищених автоматизованих систем у ЗС
України можуть істотно відрізнятися від загальноприйнятих. Наприклад, порядок
встановлення грифа обмеження доступу до інформації, прийнятий у державі, не завжди
повною мірою характеризує необхідні заходи захисту інформації в АС тактичної ланки
управління. У загальнодержавних нормативних документах не існує поняття часу життя
інформації. Водночас, типовою ситуацією у ході сучасних бойових дій та спеціальних
військових операцій є присвоєння на деякий час інформації, що характеризує поставлене
завдання,  високого грифу обмеження доступу.  Однак,  після закінчення цих дій ці відомості
втрачають свою цінність й актуальність, не можуть бути віднесені до секретних та
потребують перегляду або скасування грифу обмеження доступу. Діюче законодавство на
сьогодні не враховує зазначену особливість, а жорстке дотримання прийнятих правил
оброблення секретної інформації може паралізувати діяльність військових підрозділів в
умовах сучасних військових операцій.

Крім того, реалізація навіть основних послуг безпеки в АС тактичної ланки управління
може мати істотні відмінності від загальноприйнятих правил. Одна з основних послуг
безпеки – послуга ідентифікації й аутентифікації, яка призначена для підтвердження
достовірності того, що людина, яка здійснює запит в АС для виконання будь-яких дій, дійсно
є тієї, за яку віна себе видає. Але АС тактичної ланки управління найчастіше цього
виявляється недостатньо, оскільки у ході бою висока імовірність людських втрат, і роль
командира може досить швидко переходити від однієї посадової особи до іншої. У зв’язку з
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цим, в КСЗІ має бути закладений механізм передачі повноважень від однієї людини до іншої,
повинна бути зв’язана достовірна інформація про повноваження даної людини. Слід також
зазначити, що при побудові КСЗІ в АС тактичної ланки управління має бути встановлена
процедура знищення будь-яких даних у випадках закінчення строку життя інформації або при
погрозі захоплення об’єкта. Особливу увагу під час реалізації цих КСЗІ також необхідно
приділити  процедурі керуваннями ключами криптографічних перетворень, необхідних для
забезпечення захисту інформації.

Слід також звернути увагу також на брак і недостатню підготовку спеціалістів-
розробників КСЗІ в АС. З огляду на складність нормативної бази та програмно-технічної
реалізації механізмів захисту інформації в АС вирішення цієї проблеми передбачає наявність
якісної системи спеціальної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців
в сфері ТЗІ, навіть при наявності базового рівня знань за фахом, пов’язаним із захистом
інформації. Додаткова спеціальна підготовка дозволить фахівцям вільно орієнтуватися в
нормативно-правової базі та вірно застосовувати на практиці її положення. При цьому
обов’язково мають вивчатися основи захисту інформації, викладені у [1, 2, 3, 19]. Крім того,
важливим є орієнтація навчального процесу на вивчення сертифікованих КЗЗ, проведення
практичних занять з реальними системами захисту інформації в спеціально обладнаних
комп’ютерних класах.

Іншою проблемою створення КСЗІ в АС тактичної ланки управління військами є те, що
КСЗІ фактично не може бути статичною системою. Вдосконалення КСЗІ тісно пов’язана з
розвитком і вдосконаленням АС та її окремих елементів. Крім того, динамічний характер
тактичної ланки управління військами потребує внесення своєчасних змін до моделі загроз
та моделі порушника в АС, що обумовлює необхідність створення під час проектування
КСЗІ механізму гнучкого реагування на нові загрози з метою включення (або виключення)
додаткових процедур захисту інформації в АС. Розв’язання цієї проблеми потребує
проведення відповідних наукових досліджень, розроблення та застосування нових методів і
алгоритмів аналізу чутливості системи захисту інформації до зміни рівнів загроз безпеці
інформації в АС [25].

Враховуючи вищевказане, до основних завдань щодо удосконалення процесів
створення та експлуатації  КСЗІ в АС тактичної ланки управління військами, спрямованих на
зменшення витрат, слід віднести:

– створення відомчих нормативних документів, передусім, стандартів в сфері оборони,
які регламентують вимоги та порядок створення КСЗІ в АС військового призначення.
Відомче нормативне забезпечення питань створення КСЗІ в АС тактичної ланки управління
військами та АС у захищеному виконанні має охоплювати всі аспекти даної проблеми на
усіх етапах життєвого циклу цих АС (розроблення ТТЗ,  проектування і створення нової
науково-технічної продукції в сфері ТЗІ, експлуатація, модернізація, утилізація тощо).
Важливішим є розроблення та введення в дію відомчих інструкцій, настанов, методичних
вказівок, положень, що регламентують питання забезпечення режиму обробки та захисту
інформації, що становить державну таємницю, в автоматизованих системах тактичної ланки
управління військами, та визначають функції, права та обов’язки посадових осіб ЗС України,
службова діяльність яких пов’язана із забезпеченням встановленого режиму обробки
інформації;

– створити належні умови для розроблення та сертифікації комплексів засобів захисту,
які орієнтовані та враховують специфіку автоматизації процесів управління тактичної ланки,
особливо її мобільної компоненти;

– виконання засобів ЕОТ в АС у захищеному виконанні та уніфікація вимог до цих
засобів. При цьому край важливим є вивчення, узагальнення та використання позитивного
досвіду з цього питання, напрацьованого  провідними фірмами та науковими установами
України (ТОВ „Епос”, ЗАТ „Інформаційні Комп`ютерні Системи”, ДНВП „Електронмаш”,
НДІ „Вектор”, ТОВ „Науково-виробниче підприємство „Плазмотехніка”, Державний
науково-дослідний інститут спеціального зв’язку та захисту інформації, ДП „Еверест
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Консалтин” тощо). Захищене виконання засобів ЕОТ в АС має забезпечувати високий та
гарантований захист інформації від витоку каналами ПЕМВН, в тому числі, за рахунок
акустоелектричних перетворень, ВЧ-нав’язування  та спеціального впливу;

– забезпечення сумісності і взаємодії АС у захищеному виконанні різних ланок
управління військами та призначення;

– підвищення якості та ефективності функціонування АС у захищеному виконанні при
одночасному зниженні трудовитрат.

З огляду на вищезазначене, можливо сформулювати основні рекомендації з вирішення
проблемних питань створення КСЗІ в АС тактичної ланки управління військами:

1. Накопичений досвід розроблення компонентів Єдиної АСУ ЗС України свідчить про
доцільність використання типових, перевірених часом рішень під час створення КСЗІ. Так,
формування уніфікованого комплекту типових документів на КСЗІ, що враховують
особливості тактичної ланки управління військами, дозволить суттєво (з огляду на велику
розмірність тактичної ланки управління) зменшити матеріальні витрати, кількості можливих
помилок у проектній документації, а також значно скоротити час на розроблення та введення
в дію КСЗІ. Наприклад, спрощуються питання погодження розробником КСЗІ технічного
завдання на КСЗІ та результатів виконання етапів відповідних НДДКР з Адміністрацією
Держспецзв’язку України [26]. При цьому слід пам’ятати, що розроблення адекватної та
ефективної КСЗІ в АС (при розміщенні їх в командно-штабних та штабних машинах,
машинах бойового управління, контейнерах, тимчасових спорудах і укриттях
польового типу, непідготовлених стаціонарних приміщеннях та інших рухомих і
стаціонарних об’єктах різного призначення) неможливе без врахування важливих питань
розташування в спільній з АС контрольованій зоні інших засобів зв’язку, телекомунікацій та
життєзабезпечення, вивчення їх електромагнітної сумісності та захищеності в конкретних
умовах застосування.

2. Враховуючи зростаючу небезпеку загроз інформації в АС за рахунок реалізації
спеціальних електромагнітних впливів (досягнення значної шкоди за умов незначних витрат
на реалізацію загрози) раціональним є активна участь представників наукових установ
ЗС України у створенні вітчизняних міжвідомчих нормативних документів з питань
захисту об’єктів ЕОТ від порушення цілісності та несанкціонованого блокування
інформації за рахунок спеціальних електромагнітних впливів, а також у розробленні
відповідної відомчої нормативної бази та застосування їх положень під час проектування
ОІД, де планується розташування АС.

3.  Оскільки до основних компонентів КСЗІ відноситься комплекс ТЗІ,  то його
проектування та впровадження мають відбуватися паралельно з розробленням комплексу
засобів захисту від НСД. При цьому особливу увагу необхідно приділяти створенню
адекватної „Окремої моделі загроз для інформації на ОІД,  де розміщено АС”,  відповідно до
[21] та узгодженої „Програми та методики випробувань комплексу ТЗІ на ОІД”, яка має бути
чітко прив’язана до ситуаційного та генерального планів конкретного об’єкта, враховувати
параметри об’єкта та тактико-характеристики засобів оброблення ІзОД для вірного вибору
окремих положень нормативно-методичних документів. Враховуючи можливість
забезпечення в реальних умовах застосування значного розміру контрольованої території для
АС тактичної ланки управління військами (як для мобільної так і стаціонарної компоненти)
під час створення комплексу ТЗІ необхідно надавати перевагу проектуванню та
впровадженню заходів з пасивного захисту ІзОД (оптичного, акустичного,
електромагнітного екранування, засобам захисту інформації в телефонних, інших
проводових лініях, застосуванню в АС засобів ЕОТ у захищеному виконанні тощо).

4. З огляду на міжнародну практику створення ІТС [27] під час формування ТТЗ на
розроблення АС в окрему розділі доцільно визначити профіль захисту інформації в АС
відповідно до [19], нижче якого не можливо „спускатися” під час створення КЗЗ, а також
використовувати положення діючих основних спеціальних технічних вимог до технічних



Збірник наукових праць ВІТІ НТУУ „КПІ” № 2 – 2009
════════════════════════════════════════════════════════

87

засобів оброблення ІзОД з питань захисту від витоку технічними каналами,  зокрема,  за
рахунок ПЕМВН та ВЧ-нав’язування. Наприклад, в ТТЗ для ПТК доцільно визначити
наступне:

„Комплекс засобів захисту інформації в ПТК повинен забезпечувати адміністративне
керування доступом до інформації. Має бути реалізований профіль захищеності не нижче:

{КА-3, КО-1, КК-2, КВ-3, ЦА-3, ЦО-1, ЦВ-2, ДР-2, ДС-3, ДЗ-2, ДВ-2, НР-2, НИ-3, НК-1,
НО-3, НЦ-2, НТ-2, НВ-3, НА-2, НП-1}.

Архітектура комплексу засобів захисту, середовище розробки, послідовність розробки,
середовище функціонування, документація і випробування цього комплексу повинні
відповідати вимогам нормативним документам системи ТЗІ для рівня гарантій Г3.

Комплекс засобів захисту інформації в ПТК повинен забезпечувати можливість
швидкого та гарантованого знищення  інформації на всіх матеріальних носіях інформації (в
тому числі, оперативної пам’яті) ПТК у випадку загрози захоплення елементів ПТК”.

Враховуючи належність будь-якої АС та її компонентів до зразка озброєння та
військової техніки та особливості організації управління у цій ланці, раціональним є
викладення спеціальних вимог із захисту інформації в ТТЗ на зразок з послідуючою їх
реалізацією у серійному виробі. Це дозволить значно спростити процедуру вводу та
подальшої експлуатації АС тактичної ланки управління. Такий спрощений порядок реалізації
захищених автоматизованих систем має бути також зафіксований у відомчих нормативних
документах.

5. Одним з важливіших напрямів розв’язання специфічних і загальносистемних
проблем у створенні КСЗІ в АС є проведення та провадження результатів наукових
досліджень у цій сфері. Результати аналізу літератури і публікацій з проблематики
створенням КСЗІ, дозволяє визначити найбільш актуальні напрямки наукових досліджень з
цих питань:

– вдосконалення нормативно-правового забезпечення створення КСЗІ [24];
– дослідження та побудова систем і комплексів виявлення та моніторингу можливих

загроз в АС [28];
– дослідження методів та побудова систем і комплексів оцінки шкоди від реалізації

можливих загроз безпеці інформації в АС [29];
– побудова моделей загроз та моделей порушника під час проектування захисту [30];
– моделювання механізмів захисту інформації в АС [31];
– проектування систем (комплексів) захисту інформації [32];
– оцінка (в тому числі експертна) систем (комплексів) захисту інформації [33].
6. Під час організації заходів з розроблення КСЗІ в АС тактичної ланки управління

військами та визначення пріоритетних завдань доцільно враховувати останні рішення
міжнародних та внутрішніх конференцій, семінарів, брифінгів, присвячених розгляду
актуальних питань інформаційної безпеки [34].

Висновки
Створення ефективних АС тактичної ланки управління військами неможливо без

впровадження в АС комплексних систем захисту інформації, побудованих з урахуванням
результатів аналізу актуальних проблем як загальносистемного, так і
специфічного характеру.

Проведений аналіз проблематики створення КСЗІ свідчить про її високу актуальність та
необхідність проведення наукових досліджень з розроблення, як теоретичних основ, так і
науково-практичних засад створення ефективних механізмів захисту інформації в сучасних
АС військового призначення.

За результатами проведеного дослідження запропоновані шляхи, основні завдання та
рекомендації, спрямовані на розв’язання розглянутих проблем, вдосконалення процесів
створення та експлуатації  КСЗІ в АС тактичної ланки управління військами.
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УДК 621.391                                                                   к. т. н. Міночкін А. І. (ВІТІ НТУУ „КПІ”)

МЕТОДИКА ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ РАДІОРЕСУРСОМ
МОБІЛЬНОЇ РАДІОМЕРЕЖІ

В роботі розглядається задача підвищення частотної ефективності мобільних радіомереж при
передачі сигналів по багатопроменевих каналах. Пропонується методика оперативного управління
параметрами мобільної радіомережі з OFDM, яка дозволяє значно підвищити пропускну здатність
радіомережі. Запропонована методика може бути використана при проектуванні мереж та засобів
радіозв’язку, що функціонують в умовах селективних завмирань.

В работе рассматривается задача повышения частотной эффективности систем радиосвязи при
передаче сигналов по многолучевым каналам. Предлагается методика оперативного управления параметрами
мобильной радиосети с OFDM, позволяющая значительно повысить пропускную способность радиосети.
Предложенная методика может быть использована при проектировании сетей и средств радиосвязи,
функционирующих в условиях селективных замираний.

The task of increasing of the frequency efficiency of the radio communication systems in process of transmission
of signals under the multipath channels is considered in the paper. The methods of dynamic control by the parameters
of mobile radio network with OFDM, allowing it is considerably to increase carrying capacity of radio network, is
offered. The given methods can be used for planning of the radio communication networks and means, functioning’s in
the conditions of the selective fading.

Ключові слова: мобільна радіомережа, селективні завмирання, частотна ефективність.
У сучасних мобільних радіомережах (МР) широко використовується метод

ортогонального частотного розділення з мультиплексуванням (Orthogonal Frequency Division
Multiplexing - OFDM) [1 - 3].  Ідея OFDM  полягає в тім,  що потік переданих даних
розподіляється по множині частотних підканалів і передача ведеться паралельно на всіх цих
підканалах. При цьому висока швидкість передачі досягається саме за рахунок одночасної
передачі даних по всіх підканалах,  а швидкість передачі в окремому підканалі може бути і
невисокою. Нова технологія передачі в цей час розглядається як одна з найбільш
перспективних для побудови широкосмугових систем цифрового радіозв’язку по
багатопроменевих каналах, що забезпечує досить високу частотну ефективність цих систем.
Однією з переваг даної технології вважається відносно висока стійкість стосовно частотно-
селективних завмирань і зосереджених завад. Це дозволяє розглядати можливості
застосування технології OFDM у військових мобільних радіомережах, які функціонують в
умовах апріорної невизначеності щодо умов ведення зв’язку, сигнальної і
завадової обстановки.

При побудові МР із OFDM велика увага приділяється питанням оптимізації алгоритмів
формування та обробки сигналів, які дозволяють підвищити пропускну здатність мережі при
заданих обмеженнях на інші показники [4-6]. Стратегічним напрямом при вирішенні задачі
підвищення ефективності мобільних радіомереж є перехід від систем з жорсткою
структурою до адаптивних систем [7, 8]. В адаптивних системах алгоритми передачі і
прийому сигналів можуть узгоджено змінюватися залежно від зміни зовнішніх умов.
Алгоритми адаптації повинні дозволяти в умовах мінімальної апріорної інформації досягти
оптимальних параметрів системи.

Адаптивне (оперативне) управління потоками і ресурсами МР забезпечує відповідну
корекцію режимів її роботи та алгоритмів функціонування її елементів при всякій зміні
параметрів мережі і найбільшою мірою відповідає вимогам з безперервності і оперативності
управління військами [9].

Тому метою даної роботи є розробка методики оперативного управління параметрами
мобільної радіомережі з OFDM, яка дозволяє підвищити пропускну здатність системи.

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

Сутність методики полягає у адаптивному виборі значень параметрів OFDM-сигналу
засобів радіозв’язку військового призначення для конкретного стану багатопроменевого
каналу зв’язку, оптимальних за критерієм максимуму пропускної здатності при заданій
достовірності передачі інформації.

Постановка завдання
Задано: параметри передавального пристрою і каналу зв’язку Y =  {yi}, 01,1=i , де

y1 … y10 – потужність корисного сигналу, відношення сигнал/шум, вид модуляції, швидкість
передачі інформації, смуга пропускання каналу зв’язку, розмірність ансамблю сигналів,
коефіцієнт нелінійних спотворень сигналу в радіотракті, довжина кодової комбінації,
швидкість коригувального коду, величина кодової відстані.

Необхідно: адаптивно змінювати вид сигнально-кодової конструкції (СКК) в
підканалах групового сигналу з OFDM, яка максимізує пропускну здатність С при виконанні
обмеження на значення ймовірності помилкового приймання сигналів доппомпом РР £ .

Обмеження: розмірність ансамблю сигналів 2 £ М £ 256; вид коригувального коду -
згорточні коди зі швидкістю R =  0,5-0,9; вид завади - зосереджена за спектром завада;
ймовірність помилкового приймання сигналів Рпом £ 10-5.

Допущення: стан передаточної характеристики каналу зв’язку hзаг перед передачею
чергового OFDM-символу відомий та не змінюється під час передачі символу:

å
=

==
N

i
iN hhhhh

1
21заг ,,, K , де hi – передаточна характеристика і-го підканалу; амплітудна

характеристика підсилювача потужності передавача лінійна – нелінійні спотворення
сигналу відсутні.

Завдання вибору параметрів СКК з максимальними показниками пропускної здатності
зводяться до типової оптимізаційної задачі. Система рівнянь для розв’язання оптимізаційної
задачі має вигляд
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dRnNMFvFС

                                     (1)

де n - довжина кодової комбінації, Рс - потужність сигналу, М – розмірність ансамблю
сигналів, NA – кількість активних піднесучих, R - швидкість коригувального коду ( nkR /= ),
k – кількість інформаційних біт в кодовій комбінації довжиною n, d - величина
кодової відстані.

При передачі сигналів методом OFDM  вираз для групового сигналу модема на
інтервалі передачі одного символу можна записати [10]

å
-

=
S ú

û

ù
ê
ë

é
j+D÷

ø
ö

ç
è
æ -
-+p=

1

0
р0 2

12cos)(
N

і
іі tfNіtfAtA ,                                 (2)

де f0 – центральна частота групового сигналу; N –  кількість піднесучих;  Δfр – рознесення
частот між піднесучими; Аі – амплітуда і-ї  піднесучої; φі - поточна фаза і-ї  піднесучої.

Розкриємо функціонали системи рівнянь (1). Пропускна здатність визначається як

SS T
RMN

T
BC ××
== 2log ,

де TS – тривалість символу; В – кількість інформаційних біт, що передається в одному
OFDM-символі.
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Ймовірність помилки при застосуванні коригувального коду визначається
виразом [11]

å
+=

--³
n

sj

jnjj
n PPCP
1

11пом
випр

)1( ,                                             (3)

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

)!(!! jnjnС j
n -=  – біноміальний коефіцієнт, який дорівнює кількості різних сполучень j

помилок у блоці з n символів. Значення 1P  визначається видом модуляції сигналу [11] та
розраховується з урахуванням швидкості кодування R:
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де Φ(х) – функція Крампа [11], 2
срQ - відношення сигнал/шум на вході приймача.

Тоді з урахуванням формул (3) та (4)
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Таким чином, система рівнянь для розв’язання оптимізаційної задачі перетворюється
до вигляду:
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Методика оперативного управління радіоресурсом мобільної радіомережі, блок-схема
алгоритму реалізації якої представлена на рис. 1, складається з наступних етапів.

Введення вихідних даних. Вводяться параметри передавального пристрою і каналу
зв’язку Y = {yi}, а також значення допустимої величини ймовірності помилкового приймання
сигналів доппомР .

Оцінка передаточної характеристики каналу зв’язку.  На даному етапі за допомогою
методу, запропонованому в [12] оцінюється стан багатопроменевого каналу зв’язку та
визначається його передаточна характеристика.

Впорядкування підканалів у порядку зменшення відношень сигнал/шум на вході приймача.
На даному етапі за результатами оцінки передаточної характеристики каналу здійснюється
присвоєння порядкових номерів кожному підканалу в порядку зменшення відношень
сигнал/шум (гірші підканали мають більші порядкові номери):

22
2

2
1 ... NQQQ ³³³ .

Відключення найгірших піднесучих. Відбувається відключення найгірших за
відношенням сигнал/шум піднесучих. Відключення піднесучих з низькими відношеннями
сигнал/шум зменшує шкідливий вплив частотно-селективних завмирань на пропускну
здатність і дозволяє перерозподілити потужність передавача між іншими піднесучими [13].
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Визначення параметрів передспотворення сигналів. Розглянемо підхід до кодування в
каналах з МСІ, оснований на синтезі таких сигнально-кодових конструкцій, які враховують
„деформацію” простору сигналів при передачі по реальному каналу [14].

Для оптимізації параметрів групового сигналу з OFDM вводиться передспотворення

сигналу на передачі i
i

i h
Х x=

1  і корекція на прийомі iii Zb=x , де ihj
i eb arg-= , іh - елементи

матриці каналу (L0´L).

ПОЧАТОК

Рис. 1. Схема алгоритм  реалізації методики оперативного управління
радіоресурсом мобільної радіомережі
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Вибір сигнально-кодової конструкції. У переважній більшості випадків виявляється
можливим виділити кілька можливих станів каналу зв’язку [8, 15]. Цими сценаріями у
відповідність можуть бути поставлені NСКК різних сигнально-кодових конструкцій, які
доцільно вибирати виходячи з параметрів ефективності МР при різних рівнях завмирань
сигналу з OFDM у каналі зв’язку. Оптимальні параметри СКК для різного рівня завмирань
сигналу в підканалі вибираються на етапі проектування.

Оптимізація групового сигналу з OFDM. Оптимізація розглянутого варіанта за
швидкістю при обмеженій середній потужності сигналу на вході каналу зводиться до вибору
оптимального розбиття підканалів на групи з однаковою швидкістю,  оптимального вибору
позиційності сигналів з квадратурною амплітудною модуляцією (КАМ) і мінімальної
відстані d у них. Таким чином, ми одержали східчасту конструкцію, у якій переданий блок у
результаті віртуальних перетворень на передавальному і приймальному боці перетворить
систему до N паралельних каналів, з яких m1 модулюються КАМ-2, m2 сигналів
модулюються КАМ-4, m3 сигналів модулюються КАМ-8 тощо. Останні mq сигналів
модулюються КАМ-2q.

Отже, в результаті визначаються оптимальні значення параметрів чергового OFDM-
символу: NA, М, n, k, d, Pc, інформація про значення яких передається у складі службової
інформації для зустрічної станції.

Зміна параметрів СКК для кожного підканалу здійснюється при зміні глибини
завмирань в каналі зв’язку за результатами оцінки його передаточної характеристики. При
цьому контролюється величина ймовірності помилкового приймання сигналів
( доппомпом РР £ ).

Оцінимо ефективність запропонованої методики. У паралельних підканалах із
передспотвореннями використовуються різні алфавіти сигналів з фазовою маніпуляцією
(ФМ)  та з квадратурною амплітудною модуляцією (КAM), але з тою ж самою мінімальною
відстанню Евкліда d, що не залежить від номера підканалу i. Необхідність розгляду цього
варіанта пояснюється можливістю побудови на його основі ефективних сигналів і сигнально-
кодових конструкцій [16].

Нехай 0  < m1 < m2 <  m3 <  …  < mQ ≤ M1 - деяке розбиття послідовності номерів
підканалів. Покладемо, що в підканалі з номерами від mj-1 до mj – 1 (m0 = 0) використовується
алфавіт КАМ з 2qj символами, 1 ≤ j ≤ Q, причому q1 > q2 >   …  > qQ ≥ 1.  Це означає,  що
алфавіти з більшою кількістю точок використовуються в підканалах з більшим відношенням
сигнал/шум або, що те ж саме, з більшими власними значеннями hi.

Середня потужність на виході i-го підканалу має вигляд:
,1,/ 1

2
вих -££= - jjiqi mimhPP

j
                                       (7)

де )2(2 j
j

q
Eq xdP = - середня потужність сигналу КАМ на виході підканалів із номерами

,1до1 -- jj mm  а
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Середня потужність на виході групового каналу з OFDM обмежена величиною Рсер
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Підставляючи вираз (7) в формулу (9), одержуємо:
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З врахуванням того, що
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Максимальна швидкість у кожному підканалі при фіксованому qj визначається в
таким чином:
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Сумарна швидкість у каналі з OFDM визначається виразом
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де sj = mj- mj-1, m0 = 0 - кількість підканалів з однаковим алфавітом КAM.
Максимально можлива пропускна здатність для каналу з OFDM з передспотворенями

та довільними алфавітами КАМ у кожному з паралельних підканалів за умови, що
мінімальна відстань у всіх алфавітах постійна і дорівнює d, задається виразом
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при обмеженнях, наведених вище, на припустиму середню потужність сигналу на вході
каналу з OFDM,  а sj =  mj - mj-1, m0 =  0,  0  < m1 < m2 <  …  < mQ ≤ M1 - розбиття множини
підканалів на групи з νj паралельних каналів, у кожному з яких використовується однаковий
алфавіт КAM з середньою потужністю

).2(2 jq
Eqj xdP =

Для оцінки ефективності запропонованої методики було проведено імітаційне
моделювання роботи OFDM-системи при різному ступені глибини селективних завмирань
сигналу в каналі зв’язку. Для побудови імітаційної моделі був застосований метод прямого
імовірнісного моделювання [14], який полягає в генерації послідовності реалізацій вихідних
випадкових процесів и функціональному перетворенні їх у відповідності зі структурою
моделюємої системи і, нарешті, до статистичної обробки послідовності реалізацій на
виході системи.
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Рис.  2. Пропускна здатність мобільної радіомережі при застосуванні
запропонованої методики

В імітаційній моделі послідовно реалізовані процедури формування випадкового
цифрового сигналу, завадостійкого кодування та перемеження, послідовно-паралельного
перетворення первинного сигналу в N паралельних потоків, зворотнього швидкого
перетворення Фур’є, квадратурної амплітудної модуляції, передачі сигналів через
багатопроменевий релеєвський канал з адитивним білим гаусовським шумом, демодуляції
прийнятого сигналу, швидкого перетворення Фур’є, паралельно-послідовного
перетворення, декодування.

Ефективність застосування розробленої методики оцінюється за формулою (рис. 2)

%,100
*

F

FF
F b

b-b
=bD

F
С

F D
=b .                                             (15)

де *
Fb - коефіцієнт використання смуги пропускання каналу зв’язку (питома пропускна

здатність) із застосуванням запропонованої методики динамічного управління радіоресурсом
мобільної радіомережі; Fb - коефіцієнт використання смуги пропускання каналу зв’язку без
адаптивної зміни параметрів СКК.

Застосування адаптивної зміни виду СКК в залежності від рівня селективних завмирань
в каналі дозволяє підвищити питому пропускну здатність системи на 12 - 23 %.

Ефект від впровадження запропонованої в дисертації методики полягає в підвищенні
показників частотної ефективності МР. Так, синтезовані за допомогою розробленої методики
СКК с багатопозиційною квадратурною амплітудною модуляцією і згорточними кодами
дозволяють збільшити частотну ефективність МР на 2,5  …  4  дБ в окремих підканалах при
різному ступені глибини селективних завмирань сигналу в каналі зв’язку. На рис.  2 коефіцієнт

с

кор

f
f
D

D
=a , де Dfкор - інтервал частотної кореляції багатопроменевого каналу; Dfc - ширина

спектра сигналу.
Таким чином, можна зробити наступні висновки.
1. Сутність запропонованої методики оперативноъ управління радіоресурсом мобільної

радіомережі полягає у адаптивному виборі значень параметрів OFDM-сигналу засобів
радіозв’язку військового призначення для конкретного стану багатопроменевого каналу
зв’язку, оптимальних за критерієм максимуму пропускної здатності при заданій
достовірності передачі інформації.
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2.  Застосування розробленої методики дозволяє в залежності від рівня селективних
завмирань в каналі підвищити питому пропускну здатність мобільної радіомережі
на 12-23 %.
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ІМІТАЦІЙНА МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ ІНТЕНСИВНІСТЮ ВХІДНОГО ПОТОКУ
ДАНИХ В ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІЙ МЕРЕЖІ

В статті пропонується імітаційна модель процесу управління інтенсивністю вхідного потоку даних, що
здійснюється в телекомунікаційній мережі згідно з методом адаптивної швидкості. Використання цієї моделі
дозволяє визначити середній час доставки адресатові заданої кількості даних та інші імовірнісно-часові
показники, що характеризують ефективність досліджуваного процесу.

В статье предлагается имитационная модель процесса управления интенсивностью входного потока
данных, который осуществляется в телекоммуникационной сети в соответствии с методом адаптивной
скорости. Использование этой модели позволяет определить среднее время доставки адресату заданного
количества данных и другие вероятностно-временные показатели, которые характеризуют эффективность
исследуемого процесса.

In the article a simulation model is offered of process management intensity of input stream of information,
which is carried out in a telecommunication network in accordance with the method of adaptive speed. The use of this
model allows to define mean time of delivery the addressee of the set amount of information and other probabilistic-
temporal indexes which characterize efficiency of the probed process.

Ключові слова: інформаційні мережі, імітаційна модель, інтенсивність трафіка.
1. Обґрунтування актуальності досліджень та аналіз літератури
Відомо, що основними вимогами, які повинні виконуватися при передачі даних в

телекомунікаційній мережі, є висока достовірність і задана оперативність (своєчасність)
доставки інформації [1, 2]. Забезпечення безпомилкової доставки інформації досягається за
допомогою встановлення віртуальних з’єднань, реалізації квитування і здійснення повторних
передач, втрачених або спотворених даних. Виконання зазначених процедур передбачене
протоколом транспортного рівня ТСР (Transmission Control Protocol) [3 – 7]. Згідно з логікою
даного протоколу відправлення адресатові чергового сегмента (інформаційного блоку
транспортного рівня) дозволяється тільки після отримання відповідної квитанції, що
уповільнює процес передачі інформації. Тому засоби, що використовуються для підвищення
достовірності доставки даних, істотно знижують її оперативність.

Своєчасність доставки даних багато в чому залежить від інтенсивності відправлення
сегментів на передавальному боці. Якщо значення цього параметра буде дуже високим, то це
викликатиме переповнювання канальних черг, призведе до перевантаження мережі, втрат
сегментів і вимушених повторних передач. Дуже низька інтенсивність відправлення
сегментів сприятиме роботі мережі в недовантаженому режимі, при цьому доступна
пропускна спроможність мережі буде використовуватись нераціонально. В обох випадках
процес доставки інформації сповільнюватиметься. Максимально прискорити процес
доставки даних дозволяє рішення задачі, що полягає в узгодженні інтенсивності відправки
сегментів з величиною доступної для даного віртуального з’єднання пропускної здатності
мережі. Успішно розв’язати цю задачу дуже складно в умовах швидкої зміни завантаженості
каналів і високої вірогідності спотворення інформації, що передається.

Згідно з протоколом ТСР, управління інтенсивністю відправлення сегментів
здійснюється методом ковзного вікна [3 – 7]. Йому властиві істотні недоліки, пов’язані з
інтерпретацією втрати сегмента як ознаки перевантаження мережі [8]. В результаті при
реалізації даного методу спостерігаються значні пульсації циркулюючого в мережі трафіка.
Це приводить до виникнення і посилення мережних перевантажень, збільшення кількості
втрачених сегментів, що спричиняє за собою уповільнення процесу
передачі даних.

Недоліки методу ковзного вікна можна усунути, якщо управління інтенсивністю
відправки даних здійснювати шляхом зміни індивідуальної затримки кожного сегмента,
збільшуючи або зменшуючи тим самим часовий інтервал між відправкою сусідніх сегментів
(міжсегментний інтервал). На цьому принципі заснований метод адаптивної швидкості
(Adaptive Rate) [9]. На жаль, у фаховій літературі питанням, присвяченим дослідженню
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ефективності використання цього методу в інформаційних мережах, приділяється
недостатньо уваги. Тому дослідження ефективності управління інтенсивністю трафіка, що
здійснюється в інформаційній мережі шляхом зміни міжсегментного інтервалу, є актуальним
науково-технічним завданням. Одним з найбільш прийнятних методів, що дозволяють
вирішувати подібні завдання, є імітаційне моделювання [10 – 14].

2. Формулювання мети та завдань наукового дослідження
Метою наукового дослідження, суть якого викладено в статті, є забезпечення

достовірної кількісної оцінки ефективності управління інтенсивністю трафіка, що
здійснюється в інформаційній мережі згідно з методом адаптивної швидкості.

Для досягнення поставленої мети потрібно вирішити наступні завдання:
1) виконати аналіз режимів управління міжсегментним інтервалом, передбачених

методом адаптивної швидкості;
2) розробити імітаційну модель управління інтенсивністю трафіка , що здійснюється в

інформаційній мережі згідно з цим методом;
3) обґрунтувати адекватність розробленої моделі;
4) застосувати розроблену модель для оцінки ефективності процесу управління

міжсегментним інтервалом в інформаційній мережі.
3. Аналіз режимів управління міжсегментним інтервалом, передбачених методом

адаптивної швидкості
Метод адаптивної швидкості передбачає використання таких режимів управління

міжсегментним інтервалом [9]:
1) SS – режим прискореного старту;
2) MD1 – режим 1-го варіанта мультиплікативного скидання;
3) REC – режим відновлення;
4) FT – режим тонкого налаштування;
5) MD2 – режим 2-го варіанта мультиплікативного скидання.
У режимі SS відбувається зростання інтенсивності відправлення сегментів згідно з

формулою:
11 kRR ii ×= - ,                                                                (1)

де iR  – інтенсивність передавання даних у мережу в момент відправлення і-го сегмента;

1-iR  – інтенсивність передавання даних у мережу в момент відправлення ( 1-i )-го сегмента;

1k  – параметр зростання інтенсивності відправлення сегментів у режимі прискореного
старту.

Значення iR  обчислюють за формулою:

і
i

lR
t

= ,                                                                  (2)

де іt  – інтервал часу між відправленням і-го сегмента та сегмента з номером ( 1-i ); l  –
кількість інформації, що передається в сегменті;

Вихід із режиму SS виконується за умови:

21 kRR i
'
i ×< - ,                                                             (3)

де '
iR  – значення інтенсивності надходження даних до приймача, що одержане передавачем

перед відправленням і-го сегменту; 2k  – коефіцієнт, який визначає граничне збільшення
інтенсивності відправки сегментів.

Значення '
iR  обчислюють за формулою:

'
і

'
i

lR
t

= ,                                                                  (4)
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де '
іt  – інтервал часу між моментами надходження до приймача сегментів з номерами і та

( 1-i ).
Останнє значення інтенсивності відправлення даних, що фіксується у режимі SS, є

максимальним та позначається maxR .
Виконання умови (2) свідчить про надлишкове збільшення інтенсивності відправки

сегментів та про виникнення перевантаження в мережі.
Режим MD1 використовується для різкого стрибкоподібного зниження інтенсивності

відправлення даних, значення якої обчислюється за формулою:
( ) 3

'
maxmax

'
max1 kRRRRmd ×--= ,                                                 (5)

де '
maxR  – останнє значення інтенсивності надходження даних до приймача, що одержане до

переходу в режим MD1; 3k  – коефіцієнт, що визначає величину зміни інтенсивності
відправлення даних у режимі MD1.

Після зниження інтенсивності передавання даних у режимі MD1 відбувається перехід
до режиму REC. У режимі відновлення інтенсивність відправлення даних поступово
збільшується до значення '

maxRR = , що використовують як оцінку величини )t(C  –
доступної для даного віртуального з’єднання пропускної здатності мережі . При цьому
збільшення інтенсивності відправлення сегментів здійснюється таким чином, щоб
компенсувати значну завантаженість мережі, викликану в режимі SS.

Поточні значення інтенсивності відправлення сегментів у режимі REC поступово
збільшуються, починаючи від значення 1mdR :

( )i.recmdi tRRR D+= 1 ,                                                 (6)
де i.rect  –  інтервал часу,  що пройшов від моменту переходу в режим REC  до моменту
відправлення в цьому режимі сегмента з номером i ; ( )i.rectRD  –  величина,  що показує,  на
скільки після відправки сегмента з номером i  буде збільшено значення iR  в порівнянні зі
значенням 1mdR .

Значення ( )i.rectRD  запропоновано визначати геометричним способом. Ця величина
кількісно відповідає довжині відрізка GH , зображеного на рис. 1. Очевидно, що

FGCDGH -= .                                                       (7)

З подібності трикутників CDE  та FGE  маємо
CE
FE

CD
FG

= . Тоді,

( )
CE

CDDHCD
CE

CDDHCE
CE

CDFEFG ×
-=

×-
=

×
= .

Підставивши останній вираз у формулу (7), одержимо

CE
CDDHGH ×

= .                                                        (8)

Кількість інформації, що потрапила у мережу в режимі SS з інтенсивністю '
maxRR > ,

повинна бути обслугована мережею у режимі REC, тому з геометричної точки зору, має
виконуватись умова рівності площ трикутників ABC  та CDE . З цієї умови можна визначити
довжину відрізка CE :

CD
BCACCE ×

= .                                                          (9)

Підставивши значення CE , що знаходиться з виразу (7), у формулу (6), одержимо
( )

BCAC
CDDHGH
×
×

=
2

.                                                    (10)
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Вираз (10) можна переписати, використавши замість геометричних відрізків відповідні
параметри досліджуваного процесу :

( ) ( )
( )max

'
max1

2
1

'
max.

.Δ
RRM

RRttR
md

mdirec
irec -

-×
= ,

де 1mdM  – час, протягом якого очікувалась остання квитанція в режимі SS.

Рис. 1. Залежність інтенсивності відправлення даних передавачем від часу в режимах SS,
MD1 та REC

Підставивши останній вираз у формулу (6), одержимо:
( )
( )max

'
max1

2
1

'
max.

1 RRM
RRtRR

md

mdirec
mdi -

-×
+= .                                        (11)

Вихід з режиму REC здійснюється, якщо виконується умова:
'
max1 RRi ³- .                                                         (12)

Після цього відбувається перехід до режиму FT, в ході якого значення інтенсивності
відправлення даних передавачем максимально наближається до значення доступної для
даного віртуального з’єднання пропускної здатності мережі. Інтенсивність відправлення
даних в цьому режимі залежить від значень величин iu  та id . Якщо ii du > , то інтенсивність
відправлення даних передавачем буде зростати, в протилежному випадку – зменшуватись.

Величини iu  та id  обчислюються згідно формул:
2

min

1 ÷÷
ø

ö
çç
è

æ

×
+=

i
i RM

lu ,                                                      (13)

i
i

i u
M

Md ×=
min

2 ,                                                          (14)

де minM  – мінімальний час очікування квитанції (підтвердження успішної доставки
сегмента); iR  – середнє ковзне значення інтенсивності відправлення даних, що
обчислюється до моменту відправлення сегмента з номером i ; iM – час, протягом якого

очікувалась остання квитанція до моменту відправлення сегмента з номером i ; minM  –
мінімальне середнє ковзне значення часу очікування квитанції.
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Інтенсивність відправлення даних в режимі FT обчислюється згідно з виразом:

11 2 -- ××÷÷
ø

ö
çç
è

æ
-+= i

i

i

i

i
ii R

d
u

u
dRR g ,                                              (15)

де γ  – випадкова величина, що рівномірно розподілена на інтервалі 10 ££ g .
При різкому зростанні часу очікування квитанції метод адаптивної швидкості

передбачає перехід з режиму FT до режиму MD2, який супроводжується стрибкоподібним
зниженням інтенсивності відправлення даних. Даний перехід здійснюється, якщо
виконується умова:

( )minmax4 MMkRi -> ,                                                   (16)
де maxM  – максимальне значення часу очікування квитанції, що зафіксовано в режимі FT; 4k

– коефіцієнт, що визначає граничне відхилення значення ( )minmax MM -  від значення iR .
Інтенсивність відправлення даних в режимі MD2 обчислюється згідно з виразом:

15 -= ii RkR ,                                                          (17)
де 5k  – коефіцієнт, що визначає величину зміни інтенсивності відправлення даних в
режимі MD2.

Після режиму MD2 одразу відбувається повернення до режиму FT з метою повільного
узгодження інтенсивності відправлення даних з величиною доступної для даного
віртуального з’єднання пропускної здатності мережі.

Шукане значення міжсегментного інтервалу на кожному етапі визначається з
використанням відповідного обчисленого значення інтенсивності відправлення
даних передавачем:

i
i R

l
=t .                                                                 (18)

Послідовність виконання зазначених режимів, передбачених методом адаптивної
швидкості, відображено у вигляді блок-схеми алгоритму, зображеної на рис. 2.

Аналіз зазначених вище етапів показує, що згідно з методом адаптивної швидкості
обчислення значень інтенсивності відправлення даних в мережу здійснюються на основі
використання виразів, одержаних евристичним шляхом.

В формулах (1), (3), (5), (14), (15) значення коефіцієнтів 1k  – 5k  підбираються
експериментально для тих чи інших умов функціонування певної мережі. Таким чином,
аналітичні моделі, що описують залежність шуканого значення міжсегментного інтервалу
від інших параметрів досліджуваного процесу, не мають потрібного теоретичного
обґрунтування, і тому є досить грубими та приблизними.

Проте, щоб більш переконливо і коректно обґрунтувати недосконалість методу
адаптивної швидкості, необхідно кількісно оцінити ефективність управління інтенсивністю
трафіка, що здійснюється згідно з цим методом.

4. Розробка імітаційної моделі
Для дослідження ефективності процесу управління інтенсивністю трафіка, що

здійснюється в телекомунікаційній мережі згідно з методом адаптивної швидкості,
розроблено імітаційну модель цього процесу в програмному середовищі MATLAB  +
Simulink.

Структурну схему даної моделі зображено на рис. 3. Елементи моделі імітують:
Transmitter – виконання функцій формування вузлом-відправником потоку інформаційних
сегментів, що належать до досліджуваного віртуального з’єднання, передавання їх в мережу
з відповідними значеннями затримки іt , що обчислюються згідно з методом адаптивної
швидкості, та приймання квитанцій, що надходять від вузла-одержувача; Flow  2 –
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формування додаткового потоку сегментів, що надходять у мережу і належать до інших
віртуальних з’єднань;

Рис. 2. Схема-алгоритму, що реалізує метод адаптивної швидкості.
Mux – об’єднання потоків сегментів, що надходять у мережу, а також обчислення

значень величини )t(C ; Transit Point 1 – приймання сегментів проміжним вузлом, їх
буферизацію та відправлення вузлу-одержувачу в порядку надходження; Receiver –
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приймання сегментів вузлом-одержувачем, їх обробку та передавання квитанцій вузлу-
відправнику через проміжний вузол; Transit Point 2 – приймання квитанцій проміжним
вузлом, їх буферизацію та передавання вузлу-відправника в порядку їх надходження.
Віртуальний регістратор Scope призначений для візуального спостереження за процесами
відправлення сегментів (канал № 2) та приймання квитанцій вузлом-відправником (канал
№ 4), а також для відображення поточних значень величини ( )tR  сумісно зі значеннями
величини ( )tC  (канал № 3) та поточних значень величини ( )tQ  – кількості даних, що
буферизовано в проміжному вузлі (канал № 1).

Рис. 3. Структурна схема імітаційної моделі процесу управління інтенсивністю трафіка, що
здійснюється в інформаційній мережі згідно з методом адаптивної швидкості.

Зазначені вище елементи моделі побудовані з використанням стандартних блоків
бібліотеки Simulink Library Browser [15]. На жаль, обмежений обсяг статті не дозволяє
зробити детальний опис побудови усіх елементів розробленої моделі. Розглянемо лише
особливості моделювання процесу обчислення значень іt , що здійснюється згідно з
алгоритмом, блок-схему якого зображено на рис. 2. Цей процес імітує елемент AR – одна зі
складових частин елемента Transmitter. Структурну схему елемента AR представлено
на рис. 4.

З рис. 4 видно, що для імітації процесу обчислення значень міжсегментного інтервалу,
що здійснюється згідно з методом адаптивної швидкості, використовують такі елементи: SS,
MD1, REC, FT і MD2 – моделюють виконання відповідних режимів досліджуваного процесу;
Condition 1, Condition 2 і Condition 3 – моделюють перевірку виконання умов (3), (12) і (16)
відповідно; R(i-1) – моделює одержання значень ( )1-it  та обчислення значень 1-iR  за

формулою (2); R’ – моделює обчислення значень '
iR  за формулою (4); Tau(i) –  моделює

обчислення значень іt  за формулою (18).
5. Обґрунтування адекватності моделі
Розглянута модель побудована на основі раніше створеної імітаційної моделі процесу

управління міжсегментним інтервалом, адекватність якої обґрунтовано в [12] методом
порівняння результатів імітаційного та аналітичного моделювання. З цією метою було
використано режим, що передбачає формування на виході вузла-відправника найпростішого
потоку. У зазначеному режимі функціонування моделі величину середнього часу очікування
квитанції M  було визначено експериментально шляхом імітаційного моделювання, а потім
для аналогічних початкових даних цю величину було обчислено за допомогою відомих з
теорії масового обслуговування аналітичних виразів.
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Рис. 4. Структурна схема елемента AR

В результаті проведення серії експериментів одержано прийнятну розбіжність (1,2 %)
між значеннями M , одержаними за допомогою імітаційного моделювання, та значеннями
цієї величини, розрахованими аналітично.

Пропонована у даній статті модель відрізняється від попередньої [12]  побудовою
елемента, що імітує процес обчислення значень міжсегментного інтервалу. Для перевірки
коректності функціонування елемента AR з використанням початкових даних, що містяться у
табл. 1, проведено імітаційний експеримент, результати якого графічно відображено на
фрагментах осцилограм віртуального регістратора Scope (рис. 5, 6).

Таблиця 1
Початкові дані для проведення імітаційного експеримента

Параметр Значення Параметр Значення
l 1 кбіт 2k 0,25

( )tC , якщо
4200 <£ t  мс

140 кбіт/с 3k 0,2

( )tC , якщо 420³t  мс 190 кбіт/с 4k 0,2

1k 1,15 5k 0,975

На інтервалі часу 2050 << t  (мс) (рис. 5) спостерігається управління міжсегментним
інтервалом у режимі SS, який характеризується швидким зростанням інтенсивності
відправлення даних у мережу (від 40 кбіт/с до 450 кбіт/с). Різке зниження величини ( )tR  (до
20 кбіт/с), що передбачено режимом MD1, відбувається в момент часу =t 205 (мс). У режимі
REC досліджуваний процес перебуває на інтервалі часу 308205 << t  (мс),  в межах якого
спостерігається поступове збільшення інтенсивності відправлення даних у мережу (до 130
кбіт/с). Нарешті, починаючи з моменту часу =t 308 (мс), управління міжсегментним
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інтервалом здійснюється почергово у режимах FT і MD2, у яких згідно з методом адаптивної
швидкості відбувається наближення величини ( )tR  до величини ( )tC .

Рис. 5. Графіки залежності ( )tR  і ( )tC .

Рис. 6. Графік залежності ( )tQ .

Аналіз рис.  6  показує,  що у режимі SS  кількість даних,  що накопичується у буфері
транзитного вузла, стрімко зростає (від 0 до 8 кбіт). У режимі REC відбувається спочатку
зменшення накопичених у буфері даних (до 1 кбіт), а потім невелике зростання величини
( )tQ  до 3  –  4  кбіт/с.  У режимах FT  і MD2  відбувається повільне коливання кількості

буферизованих даних в межах ( ) 53 ££ tQ  (кбіт).
Отже, зазначені вище результати спостережень підтверджують коректність

функціонування елемента AR у різних режимах, передбачених методом адаптивної
швидкості, та адекватність пропонованої моделі в цілому.

6. Застосування розробленої моделі для оцінки ефективності процесу управління
міжсегментним інтервалом

Одним з найважливіших показників, що характеризують ефективність процесу
управління міжсегментним інтервалом в телекомунікаційній мережі, є величина LT  –
середній час доставки адресатові L  біт даних (повідомлення розміром L  біт). За допомогою
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розробленої моделі можна визначити кількісне значення цієї величини. Для цього потрібно
провести серію імітаційних експериментів, у кожному з яких визначити відповідне значення
випадкової величини LT  – часу одержання передавачем квитанції на останній сегмент
повідомлення розміром L  біт. Потім для обчислення показника LT  потрібно усереднити
значення величини LT , одержану при виконанні всієї
серії експериментів.

Значення величини LT  у кожному експерименті можна візуально спостерігати за
допомогою осцилограм четвертого каналу віртуального регістратора Scope. За результатами
імітаційного експеримента, виконаного із зазначеними у таблиці 1 початковими даними, є
можливість визначити час, потрібний для доставки адресатові, наприклад, 100 сегментів,
тобто повідомлення розміром 100 кбіт. На рис. 7 представлено фрагмент осцилограми
четвертого каналу віртуального регістратора Scope, що відображає моменти часу
надходження до передавального боку квитанцій на відправлені раніше сегменти. Величина

'N  відповідає номеру сегмента, на який одержано квитанцію. Як видно з графіка (рис. 7),
квитанція на сегмент з номером 100='N  надійшла до вузла-відправника у момент часу

853=t  мс. Тобто в результаті виконання розглянутого імітаційного експеримента
встановлено, що при реалізації методу адаптивної швидкості повідомлення розміром 100
кбіт було доставлено адресатові за 853 мс.

Рис. 7. Фрагмент осцилограми четвертого каналу віртуального регістратора Scope.

При необхідності пропонована модель може бути використана для обчислення інших
показників ефективності досліджуваного процесу, наприклад, імовірності втрати сегмента
внаслідок перевантаження, середньої довжини черги сегментів у транзитному вузлі,
середнього часу доставки сегмента адресатові, середнього часу очікування квитанції тощо.

Крім цього,  розглянуту модель можна застосувати для якісної оцінки ефективності
процесу управління міжсегментним інтервалом в телекомунікаційній мережі. Наприклад,
аналіз рис. 5 показує, що при використанні методу адаптивної швидкості узгодження
інтенсивності відправлення даних на передавальному боці з величиною доступною для
даного віртуального з’єднання пропускної здатності мережі здійснюється досить повільно.
Особливо цей факт є помітним на початкових етапах досліджуваного процесу (режими SS і
REC) та в моменти різкої зміни значення доступної пропускної здатності. Наприклад, у
момент часу =t 420 мс (рис. 5) спостерігається зростання величини ( )tC  зі значення
140 кбіт/с до значення 190 кбіт/с. Видно, що потрібно досить багато часу (більше 340 мс),
щоб у режимі FT значення величини ( )tR  знову достатньо наблизились до значень величини
( )tC . Тож, при використанні методу адаптивної швидкості в умовах динамічної зміни

значень доступної пропускної здатності, ресурси мережі використовуються нераціонально,
що призводить до уповільнення процесу доставки даних адресатові.
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Висновки
Отже, у програмному середовищі MATLAB вперше розроблено імітаційну модель

процесу управління інтенсивністю вхідного потоку даних, що здійснюється в
телекомунікаційній мережі згідно з методом адаптивної швидкості. Використання цієї моделі
дозволяє визначити середній час доставки адресатові заданої кількості даних та інші
імовірнісно-часові показники, що характеризують ефективність
досліджуваного процесу.

Пропонована модель є адекватною, наочною та простою у використанні. Застосування
цієї моделі дозволило виявити недосконалість методу адаптивної швидкості при його
використанні в умовах динамічної зміни значень доступної пропускної
здатності мережі.

Розроблену імітаційну модель доцільно використовувати в подальших наукових
дослідженнях, спрямованих на створення нових методів управління інтенсивністю трафіка в
телекомунікаційних мережах.
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МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ
ОБ’ЄКТІВ НАВЧАННЯ

Розмаїття вимірювальних засобів рівня знань, умінь та навичок об’єкту навчання унеможливлює
використання результатів перевірок в задачі моделювання системи підготовки. Це призводить до
необхідності використання єдиного показника рівня підготовки. На основі аналізу шкал вимірювання
контрольних заходів у статті запропоновано метод визначення показників якості підготовки шляхом
чисельно-якісного зіставлення результатів контролю знань, умінь та навичок.

Разнообразие средств измерения уровня знаний, умение и навыков объекта обучения делает
невозможным использование результатов проверок в задаче моделирования системы подготовки. Это
приводит к необходимости использования единого показателя уровня подготовки. На основе анализа шкал
измерения контрольных средств в статье предлагается метод определения показателя качества подготовки
путем численно-качественного сопоставления результатов контроля знаний, умений и навыков.

Variety of tools of training subject's learning curve, skills and abilities measurement, makes it impossible to use
check results, while modeling the training system. It causes the necessity of using the common training level
measurements. Basing on measurements of control events scales analysis, article offers training quality definition
method. It is made by knowledge, abilities and skills control results comparison.

Ключові слова: система підготовки, рівень підготовки, контроль, шкала, оцінка.

Вступ
Постановка задачі. Виявлення, контроль, оцінка і облік рівня знань, умінь та навичок в

процесі підготовки – важлива проблема теорії і практики системи підготовки. Без системної
перевірки або самоперевірки засвоєних знань, умінь і набутих навичок неможливе якісне
вирішення цієї проблеми. Тому визначення і прогнозування професійного рівня завжди  буде
важливою складовою частиною системи підготовки. Виходячи з логіки процесу підготовки,
він є, з одного боку, завершальним компонентом досягнення професійного рівня об’єктом
підготовки, а з другого – своєрідною ланкою зворотного зв’язку в системі підготовки. Під
об’єктом підготовки розуміється об’єднання, частина, підрозділ чи окремий
військовослужбовець в залежності від рівня ієрархії системи підготовки.

Виходячи з того, що контроль є виявлення, встановлення та оцінка рівня об’єкту
підготовки, тобто визначення об’єму, рівня та якості засвоєння інформації, прогалин в
знаннях, уміннях та навичках військовослужбовців (підрозділів, частин, об’єднань) існує
необхідність розробки методів визначення показників якості підготовки які дозволять на
підставі прогнозу реалізувати внесення необхідних коректив в процес підготовки, для
вдосконалення його змісту, методів, засобів та форм організації.

Аналіз досліджень і публікацій. На даний час питанням застосування різних систем
оцінювання знань та відповідних шкал вимірювання рівня знань, умінь та навичок
приділяється значна увага [1 – 4]. Аналіз існуючих систем оцінювання показав неможливість
використання результатів прямих вимірювань рівня знань, умінь та навичок в процесі
моделювання системи підготовки. Таким чином, виникає необхідність рішення проблеми
зіставлення різних шкал вимірювань заходів контролю та приведення до комплексного
результуючого показника рівня знань, умінь та навичок.

Мета статті. Розробити метод формування комплексного результуючого показника
якості підготовки  на основі  перерахунку результатів контролю рівня знань,  умінь та
навичок об’єктів навчання.

Основний матеріал
Складовою частиною контролю виступає перевірка, завдання якої є виявлення знань,

умінь та навиків та порівняння їх з вимогами. В цьому випадку контроль виконується
виключно з метою оцінювання знань, умінь та навиків об’єкту підготовки. Заключним актом
контролю в такому разі є виставлення певної оцінки (балу).
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Об’єкт підготовки повинен володіти системою знань, умінь та навичок, що
відповідають його призначенню. Таким чином, в системі оцінки якості підготовки оцінці
підлягає сукупність знань, умінь та навичок, системно пов’язана структурою, семантикою і
прагматикою професійної діяльності та використанням за призначенням.

З метою побудови моделі підготовки, яка дозволяє прогнозувати результати підготовки,
необхідно мати математичний опис показників та критеріїв контролю, що застосовуються.
Тому формалізуємо діючий порядок оцінки рівня підготовки.

Виходячи з аналізу керівних документів маємо множину допустимих оцінок
CBAA ÇÇ¢Ç=Q ,

де C,B,A,A ¢   – множини оцінок за шкалами:
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Я бачимо, ця множина має різні шкали вимірювань. Крім того, інструментальні заходи
оцінки рівня знань, умінь та навичок (тобто, тести, тестові задачі, нормативи та ін.) мають
практично нескінченний діапазон шкал вимірювань. Тому актуальна проблема вирішення
задачі зіставлення різних шкал вимірювань заходів контролю та приведення до
комплексного результуючого показника рівня знань, умінь та навичок.

Різноманітні види вимірювань в теоретичному плані формалізують за допомогою
понять числового уявлення і шкали. Числове уявлення – це функція, що гомоморфно
відображає емпіричну систему з відношеннями в числову систему с відношеннями [6].
Шкала – це множина чисел, відношення між якими відображають відношення між об’єктами
емпіричної системи [6]. Зокрема, шкалою можна назвати результати вимірювання, отримані
певною системою питань чи завдань, що ставляться для контролю, а також сам інструмент
вимірювання (тобто систему питань, тест, комплекс завдань чи нормативів). Шкали
поділяють за типом у відповідності з тим,  які відношення вони відображають,  та,  що
еквівалентно, тими припустимими (математичними) перетвореннями, які залишають
інваріантними відповідні відношення.

Аналіз літератури [5 – 7] в області класифікації основних шкал вимірювань показав, що,
найбільш уживаними є чотири типи вимірювальних шкал: номінальні (шкали найменувань),
шкали порядку, шкали інтервалів і шкали відношень.

При оцінці знань традиційно використовується чотирибальна шкала. Цю шкалу можна
назвати змістовною шкалою порядку, якщо співвіднести її з визначеним рівнем засвоєння:

- I рівень: розпізнавання, розрізнення, класифікація об’єктів.
- II рівень: репродуктивний, тобто рівень засвоєння, коли той, кого навчають, здатний

відтворювати, обговорювати, аналізувати, застосовувати інформацію для вирішення типових
завдань.

- III рівень: продуктивний, тобто відтворення і застосування засвоєної інформації для
вирішення виникаючих (нетипових) завдань.

- IV рівень: застосування засвоєної інформації для вирішення практичних завдань, що
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знаходяться за межами того класу явищ, на якому йшло формування знань.
Основне обмеження при операціях з порядковими шкалами – неприпустимість

арифметичних дій з ранговими оцінками.
При перевірці і оцінці якості підготовки необхідно виявляти, як рішаються основні

задачі підготовки, тобто в якій мірі об’єкти підготовки оволодівають знаннями, уміннями та
навичками, а також способами творчої діяльності. Все це обумовлює необхідність
застосування всієї сукупності методів оцінки знань.

Для перевірки знань, умінь та навичок об’єктів підготовки використовуються
виконання тестових завдань та нормативів. Результати виконання цих завдань вимірюються
за допомогою величин шкали інтервалів або шкали відношень.

Вочевидь, що шкали оцінок, тестових завдань, нормативів та показника якості
підготовки мають різний рівень подрібненості.

Зазвичай перехід від більш подрібненої шали до менш подрібненої не викликає
труднощів. Зворотне перетворення потребує зіставлення усіх шкал в одну систему та певної
апроксимації залежності. Вочевидь, ця градуйована залежність буде носити нелінійний
характер завдяки нерівномірності шкали відношень відносно шкал порядку та інтервалів.

Виходячи з того, що при моделюванні системи підготовки використовується єдиний
показник якості підготовки,  який являється неперервною величиною в інтервалі від 0  до 1
( [ ]1,0RÎ ). Тобто являється  величиною шкали відношень. Точка „0” відповідає абсолютно
неприйнятному значенню рівня підготовки та повній відсутності професійних знань, умінь та
навичок об’єкта підготовки, точка „1” відповідає абсолютно прийнятному значенню рівня
підготовки та повній наявності професійних знань, умінь та навичок.

Виходячи з міркувань достатньої точності вимірювань,  його можна розглядати як
дискретну 100-бальну шкалу з кроком 0,01.

Таким чином можна говорити про доцільність визначення відповідності шкали
чотирибальних оцінок, шкал значень нормативів і тестових завдань та шкали показника
якості підготовки.

Говорячи про це визначення відповідності будемо мати на увазі наступні положення:
- оцінка рівня знань, умінь та навичок розглядається як процес визначення кількісних і

якісних показників теоретичної і практичної підготовки за існуючими оціночними вимогами;
- оцінка рівня підготовки визначається ступенем виконання нормативів та учбових

задач, визначених курсами бойової підготовки;
- аналог оцінки точно задає деяку точку на всьому континуумі діапазону знань (від

нуля до максимуму), яка ділить цей континуум у певному відношенні;
- у будь-якій шкалі повинні існувати три характерні області: 1) область незадовільних

оцінок; 2) область „перехідних” оцінок; 3) область відмінних оцінок.
Проведений аналіз різних систем оцінювання та відповідних критеріїв оцінювання у

світі дозволив визначити характерні області різних шкал, відносно рівнів підготовки
(табл. 1). Зазначимо відмінність поняття „оцінка” (як якісне позначення рівня підготовки) та
поняття „бал” (як кількісна міра шкали оцінювання).

Таблиця 1
Відповідність систем та критеріїв оцінювання

Область оцінок Рівень підготовки Чотирибальна
шкала

Двобальна
шкала

Стобальна
шкала

область відмінних
оцінок Застосування 5

відмінно 0,91 – 1,00

Продуктивний 4
добре 0,76 – 0,90область перехідних

оцінок Репродуктивний 3
задовільно

задовільно

0,60 – 0,75

область
незадовільних

оцінок
Розпізнавання 2

незадовільно незадовільно 0,01 – 0,59
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Проведений аналіз тестових завдань та нормативів курсів бойової підготовки
військовослужбовців різних спеціальностей дозволяє зробити наступні висновки:

- усереднене значення нижнього порогу області відмінних оцінок лежить на рівні 0,9;
- область „перехідних”  оцінок лежить в діапазоні 0,6  –  0,9  та має бути поділена навпіл

для інтерпретації оцінок „добре” та „задовільно” чотирибальної шкали;
- усереднене значення верхнього порогу області незадовільних оцінок лежить на рівні 0,6

(в багатьох системах оцінювання цей рівень приймається різним – 0,3, 0,4, 0,5, але саме
високі вимоги до професійних знань та вмінь військовослужбовців, в руках яких знаходиться
зброя та складна техніка, вимагають говорити про підвищений рівень вимог до них).

Виходячи з даних табл. 1 доцільним бачиться кусочно-лінійна апроксимація залежності
переходу між шкалами. Приклад цієї залежності зображено на рис. 1.

 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 R

не
за

до
ві

ль
но

   
за

до
ві

ль
но

   
   

  д
об

ре
   

   
   

 в
ід

мі
нн

о

Область відмінних оцінок

Область перехідних  оцінок

Область незадовільних оцінок

Nпор5

Nпор4

Nпор3

Рис. 1 – Варіант кусочно-лінійної апроксимації залежності між шкалами оцінювання

Значення граничних точок областей оцінок може варіюватися в залежності від
ситуативних критеріїв оцінювання.

Таким чином,  сукупне зіставлення усіх шкал (шкал порядку традиційних оцінок та
шкал інтервалів засобів вимірювання знань, умінь та навичок) дозволяє перейти до шкали
відношень показника якості підготовки R. Цей показник не може бути використаний в якості
єдиної універсальної системи оцінювання. Але застосування принципу „єдності в розмаїтті у
запропонованому методі співвідношення шкал дозволяє прийняти правила „конвертації”, що
дозволяють переводити отримані результати з будь-якої шкали оцінок в придатну для
вирішення багатьох задач моделювання процесу підготовки.

У будь-якому разі вимірювання рівня знань, умінь та навичок здійснюється шляхом
застосування певного інструментарію (виконання тестового завдання, вправи чи нормативу).
Шкали всіх цих вимірювальних засобів мають області оцінок,  що відповідають певному
якісному рівню підготовки (табл. 1). Діапазони цих областей та міра їх взаємного
співвідношення залежить від вимогливості застосованих критеріїв оцінювання.

Саме прийняття до уваги не бального еквіваленту системи оцінювання, а зіставлення
результатів вимірювання якості знань, умінь та навичок з областями оцінок та областями
якісних рівнів підготовки дозволяє уникнути залежності від використання тієї чи іншої
системи оцінювання.

Також цій підхід являється інваріантним до політики оцінювання. Тобто зменшення чи
підвищення вимогливості до оцінки виконання тестових завдань чи нормативів буде
автоматично відображатися на показнику рівня підготовки.

Таким чином розмаїття шкал інструментальних вимірювань може бути приведено до
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загальної нормованої шкали показників рівня знань, умінь та навичок.
Ступінь готовності до виконання деякої цілі підготовки визначається результатами

множини вимірювальних заходів, тому результуючий показник рівня підготовки
обчислюється як сума рівнів підготовки за окремими заходами, узятих із ваговими
коефіцієнтами.

Введемо позначення:
1) Заходи контролю знань, умінь та навичок:

{ } n,1i,TT i ==  – множина тестових завдань;

{ } 1k,n,1i,kK
n

1i
iТiТТ === å

=

 – множина відповідних вагових коефіцієнтів важливості

тестових завдань;
{ } TT,n,1j,TT прпрjпр Í==  – множина тестових завдань, за якими проведено контроль;

{ } m,1i,VV i ==  – множина контрольних вправ (задач);

{ } 1k,m,1i,kK
m

1i
iViVV === å

=

 – множина відповідних вагових коефіцієнтів важливості

контрольних вправ (задач);
{ } VV,m,1j,VV прпрjпр ÍÎ=  – множина контрольних вправ (задач), за якими проведено

контроль;
{ } p,1i,NN i ==  – множина нормативів;

{ } 1k,p,1i,kK
p

1i
iNiNN === å

=

 – множина відповідних вагових коефіцієнтів важливості

нормативів;
{ } NN,p,1j,NN прпрjпр ÍÎ=  – множина нормативів, за якими проведено контроль.

2) Результати вимірювань j -го засобу вимірювання:
{ } прj n,1j,TT =¢=¢  – множина результатів виконання тестових завдань;

{ } прj m,1j,VV =¢=¢  – множина результатів виконання контрольних вправ (рішення задач);

{ } прj p,1j,NN =¢=¢  – множина результатів виконання нормативів.

3) Критеріальні вимоги системи оцінювання засобів вимірювання:

{ } { } { }відмiвідмвідмiвідмвідмiвідм NN,VV,TT ¢=¢¢=¢¢=¢  – множини значень нижніх границь областей
відмінних результатів відповідних заходів контролю;

{ } { } { }перiперперiперперiпер NN,VV,TT ¢=¢¢=¢¢=¢  – множини значень нижньої границі області
перехідних результатів відповідних заходів контролю.

nuz N,V,R  – рівні знань, умінь та навичок, тобто показники якості підготовки.
Метод формування комплексного результуючого показника якості підготовки включає

наступні етапи:
1. Визначення ідентифікаторів заходів контролю знань, умінь та навичок.
2.  Перерахунок вагових коефіцієнтів важливості,  оскільки в процесі перевірки не

проводиться уся множина контрольних заходів.
Метою цього перерахунку являється пропорційне збільшення цих коефіцієнтів для

виконання умов 1k,1k,1k
p

1i
iN

m

1i
iV

n

1i
iT === ååå

===

.

 Результатом цього перерахунку являються коефіцієнти:
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;
k

1kде,kkk

;
k

1kде,kkk

;
k

1kде,kkk

прпр

прпр

прпр

p

1i
iN

NiNNjN

m

1i
iV

ViVvjv

n

1i
iT

TiTTjT

å

å

å

=

=

=

=×=

=×=

=×=

3. Введення результатів вимірювання і визначення попадання результатів вимірювання
в області якісних оцінок (якісних рівнів підготовки)  та розрахунок рівня знань,  умінь та
навичок на основі кусочно-лінійної апроксимації залежності між шкалами оцінювання
шляхом зіставлення результатів вимірювання з кількісними значеннями рівня підготовки
на інтервалі.

Якщо результат вимірювання попадає в область відмінних оцінок ( відмijперi TTT ¢<¢<¢ ,
відмij VV ¢>¢ , відмij NN ¢>¢ ), то значення рівнів знань, умінь та навичок за j -ю ціллю підготовки

обчислюються за виразами:

відмi

j
jz T

T9,0
R

¢

¢
= ,

відмi

j
ju V

V9,0
R

¢

¢
= ,

відмi

j
jn N

N9,0
R

¢

¢
= .

Якщо результат вимірювання попадає в область перехідних оцінок ( відмijперi TTT ¢<¢<¢ ,
відмijперi VVV ¢<¢<¢ , відмijперi NNN ¢<¢<¢ ), то значення рівнів знань, умінь та навичок за j -ю ціллю

підготовки обчислюються за виразами:

( )
6,0

TT
TT3,0

R
перiвідмi

перij
jz +

¢-¢

¢-¢
= ,

( )
6,0

VV
VV3,0

R
перiвідмi

перij
ju +

¢-¢

¢-¢
= , ( )

6,0
NN
NN3,0

R
перiвідмi

перij
jn +

¢-¢

¢-¢
= .

Якщо результат вимірювання попадає в область незадовільних оцінок ( перij TT ¢<¢ , перij VV ¢<¢ ,
перij NN ¢<¢ ), то значення рівнів знань, умінь та навичок за j -ю ціллю підготовки

обчислюються за виразами:

перi

j
jz T

T6,0
R

¢

¢
= ,

перi

j
ju V

V6,0
R

¢

¢
= ,

перi

j
jn N

N6,0
R

¢

¢
= .

4. Розрахунок узагальненого показника рівня підготовки здійснюється за допомогою
перерахованих вагових коефіцієнтів важливості контрольних заходів за виразами:

( )å
=

×=
пр

пр

n

1j
jzjTz RkR , ( )å

=

×=
пр

пр

m

1j
jujVu RkR ,

( )å
=

×=
пр

пр

p

1j
jnjNn RkR .

Таким чином, порядок визначення показників якості підготовки   здійснюється за
алгоритмом наведеному на рис. 2.



Збірник наукових праць ВІТІ НТУУ „КПІ” № 2 – 2009
════════════════════════════════════════════════════════

115

Рис. 2 – Алгоритм визначення показників якості підготовки
Висновки
Проблема різноманітності засобів вимірювання рівня знань виявила складність

використання результатів цих вимірювань у системному моделюванні системи підготовки,
але застосування принципу єдності у розмаїтті створило можливим приведення усієї
множини результатів до єдиного показника рівня підготовки. Наукове значення
запропонованого методу полягає у систематизації даних різної розмірності і побудові
єдиного комплексного показника, який дозволяє визначити рівень підготовленості
відповідно мети підготовки. В подальшому, являється доцільним, використання цього
показника у якості шкали вимірювань  для моделювання системи підготовки тому що він
являється  найбільш загальним, та таким, що містить у собі відомості про рівень підготовки
за усіма цілями підготовки, та враховує ступінь важливості цих цілей. Це дозволяє визначити
ступінь підвищення рівня підготовленості в процесі прогнозування ефективності
впровадження плану і використовувати його при автоматизації складових системи
підготовки.
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НЕЧІТКА МОДЕЛЬ ДІАГНОСТУВАННЯ З ГЕНЕТИКО-НЕЙРОННОЮ
НАСТРОЙКОЮ НЕЧІТКИХ ВІДНОШЕНЬ

У статті запропоновано комплексне використання генетичного алгоритму та нейронної мережі для
тонкої настройки нечітких відношень, яке забезпечує адаптацію параметрів моделі до варіації вхідних даних.

В статье предложено комплексное использование генетического алгоритма и нейронной сети для
тонкой настройки нечетких отношений, которое обеспечивает адаптацию параметров модели к вариации
входных данных.

In article is offered complex use the genetic algorithm and neuron network for fine adjusting the unclear
relation, which provides adaptation of the parameter of model to variation input data.

Ключові слова:діагностування, генетико-нейронна настройка, нечіткі відношення.
Вступ. На сьогодні актуальною науково-технічною проблемою є створення систем

діагностування, які можуть опрацьовувати нечітку діагностичну інформацію. У базах знань
таких систем міститься не тільки кількісна інформація, що характеризує стан об’єкта
діагностики, а і якісна інформація, яка являє собою експертні оцінки. Для формалізації
експертної інформації при моделюванні причинно-наслідкових зв’язків зручно
використовувати теорію нечітких множин [1]. Нечітка модель діагностики будується на
основі композиційного правила виведення Заде [2], в якому носієм діагностичної інформації
є матриця нечітких відношень „причини–наслідки”, що зв’язує вектор мір значимості причин
і вектор мір значимості наслідків.

Побудова моделі здійснюється в два етапи, які за аналогією з класичними методами
[3, 4] можна вважати етапами структурної і параметричної ідентифікації. Перший етап є
традиційний для технології нечітких експертних систем [5]. На ньому здійснюється
формування і груба настройка моделі шляхом побудови бази знань за доступною експертною
інформацією або за експериментальними даними. Чим вищий професійний рівень експерта,
тим вище адекватність нечіткої моделі, побудованої на першому етапі. Однак, не можна
гарантувати збігу результатів нечіткого логічного виведення і експериментальних даних.
Тому необхідний другий етап, на якому здійснюється тонка настройка нечіткої моделі
шляхом її навчання за експериментальними даними.

На другому етапі реалізується тонка настройка нечіткої моделі. Етап тонкої настройки
зведений до задачі нелінійної оптимізації, для розв’язання якої в [6] використовується
генетичний алгоритм. Недоліком методу є те, що генетичний алгоритм погано
пристосований для врахування нових даних, що надходять в навчальну вибірку. В роботі [7]
був запропонований метод нейро-лінгвістичної ідентифікації нелінійних залежностей.
Лінгвістична інформація про об’єкт діагностики представляється у вигляді спеціальної
нейро-нечіткої мережі, ізоморфної нечіткої бази знань. Для навчання мережі
використовуються рекурентні співвідношення, отримані на основі градієнтного методу.
Принциповою перевагою цього методу є можливість навчання нечітких баз знань, в
реальному масштабі часу, тобто в режимі on-line. Недоліком методу є можливість влучення в
локальний екстремум.

В цій статті пропонується двофазна тонка настройка параметрів моделі на базі нечітких
відношень. Перша off-line фаза використовує наявну навчальну вибірку і генетичний
алгоритм для грубого влучення в область глобального мінімуму нев’язки між модельними і
експериментальними результатами. Друга on-line фаза використовує нейро-нечітку мережу
для підстройки параметрів моделі і їх адаптивної корекції по мірі появи нових
експериментальних даних. Особливість даного підходу полягає в тому, що структура
розв’язку на етапі генетичної настройки і на етапі нейронної підстройки відрізняється.
Зокрема, кількість параметрів навчання на етапі генетичної оптимізації є меншою, ніж на
етапі нейронної підстройки, що дозволяє зменшити область пошуку розв’язку і відповідно
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час його отримання. При цьому формування розв’язку здійснюється послідовно, по мірі
переходу від одного наслідку до іншого.

Постановка задачі. Нехай навчальна вибірка задана у вигляді М пар
експериментальних даних:

M,p,Y,X pp 1=
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Припустимо, що mjs j ,1, = , – деякий наслідок, який розглядається як лінгвістичний

терм. Нечітка множина, за допомогою якої формалізується терм js , являє собою сукупність
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З урахуванням матриці (1) співвідношення, яке визначає залежність „причини–
наслідки” для нечіткої моделі діагностики можна записати в такому вигляді:

,, ÷
ø
öç

è
æ= SRDX P,Q,PCX,fY                                                      (2)

де X  – множина вхідних змінних; Y  – множина вихідних змінних; ÷
ø
öç

è
æ= DDD C,GP  –

вектори параметрів функцій належності вхідних змінних до нечітких термів причин;

÷
ø
öç

è
æ= SSS C,GP  – вектори параметрів функцій належності вихідних змінних до нечітких

термів наслідків; XC  – вектор параметрів концентрації функцій належності, що моделюють
неточність вхідних змінних.

Задача тонкої настройки нечітких відношень може бути сформульована так:
необхідно підібрати такі вектори параметрів функцій належності вхідних і вихідних змінних,
вектор параметрів концентрації нечітких множин наслідків та вектори параметрів
концентрації функцій належності, що моделюють неточність вхідних даних, які
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забезпечують мінімальну відстань між теоретичними і експериментальними
виходами об’єкта:

SRDX P,Q,PC
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Етапи навчання нечітких відношень наведені в табл. 1. З табл. 1 видно, що на першому
етапі за допомогою генетичного алгоритму здійснюється пошук грубого розв’язку задачі (3).
На етапі генетичної оптимізації визначаються координати максимуму функцій належності
нечітких термів, а параметри концентрації вважаються відомими. На другому етапі за
допомогою нейронної мережі здійснюється уточнення розв’язку задачі (3). У випадку
наявності вхідних даних з відомим середнім відхиленням до вектора параметрів навчання
додається вектор параметрів концентрації функцій належності, що моделюють неточність
вхідних даних XC .  Тому на цьому етапі шляхом нейронної підстройки здійснюється
уточнення розв’язку задачі (3) на базі раніше отриманого розв’язку.

Таблиця 1
Етапи настройки нечітких відношень

Параметри навчання
Модель Вхідні

змінні
Вихідні
змінні

Нечіткі
відношення

Кількість
параметрів
навчання

Метод

DG SG RQ n + m Генетичний
алгоритмТочні вхідні

дані
DD C,G SS C,G RQ 2 n + 3 m

Неточні
вхідні дані XDD C,C,G SS C,G RQ 3 n + 3 m

Нейронна
мережа

Генетичний алгоритм. Якщо визначати параметри функцій належності нечітких
термів причин і наслідків одночасно, це призведе до пошуку в безперспективних областях і
додаткових витрат часу. Тому при реалізації генетичного алгоритму пропонується
формувати розв’язок по мірі переходу від одного наслідку (рівняння)  до наступного.  В
даному випадку наближений розв’язок системи рівнянь нечітких відношень може бути
отриманий шляхом розв’язання послідовності систем нечітких рівнянь спрощеного вигляду.
Такий підхід відтворює міркування експерта, який в процесі прийняття рішення послідовно
оцінює внесок кожної причини, поступово аналізуючи наслідки. На практиці експерт
починає аналізувати наявний стан об’єкта з того наслідку, який має найбільшу вагу і є
вирішальним для діагностики конкретної причини. Для визначення початкових значень
параметрів концентрації нечітких множин наслідків може бути використаний метод парних
порівнянь Сааті [8], на основі якого можуть бути побудовані матриці парних
порівнянь наслідків.

При реалізації генетичного алгоритму розв’язання задачі оптимізації (3) модель (2)
розглядається як сукупність моделей спрощеного вигляду:
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параметрів функцій належності нечітких термів наслідків на j-му етапі генетичного
алгоритму.

Тоді задача навчання нечіткої моделі (3) зводиться до розв’язання послідовності задач
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Структура алгоритму знаходження грубого розв’язку має вигляд:
begin

for j: = 1 to m do {перехід від одного наслідку до іншого}
begin

                     Знайти вектори ;, j
SD GG

                     Уточнити значення параметрів векторів 1-j
DG ;

end;
end.

Спочатку на основі розв’язку задачі (7) здійснюється настройка елементів першого
стовпця матриці нечітких відношень, тобто параметрів функцій належності 1

SG  та
параметрів функцій належності вхідних змінних DG . Потім на основі розв’язку задачі (8)
здійснюється настройка елементів першого і другого стовпця матриці нечітких відношень,
тобто параметрів функцій належності нечітких термів наслідків 2

SG . При цьому здійснюється
уточнення параметрів функцій належності нечітких термів причин DG ,  отриманих в
результаті настройки моделі (4).

Аналогічно із розв’язку задачі (9) здійснюється настройка елементів 1, 2, …, j стовпців
матриці нечітких відношень, тобто параметрів функцій належності нечітких термів наслідків
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j
SG . При цьому здійснюється уточнення параметрів функцій належності нечітких термів

причин DG , отриманих в результаті настройки моделі (5).
Для реалізації генетичного алгоритму розв’язання задач (7) – (9) необхідно визначити

основні поняття і операції. Хромосому визначимо як рядок, що змінюється при переході від
моделі (4) до моделі (6) (рис. 1). Для розв’язання задачі (7) хромосома містить двійкові коди
векторів 1

1 SD G,Q,G , для задачі (8) – коди векторів 2
2 SD G,Q,G ,  для задачі (9)  –  коди

векторів j
SjD G,Q,G .

DG 1Q 1
SG

DG 2Q 2
SG

… …

DG JQ J
SG

Рис. 1. Структура хромосоми на j-му етапі генетичного алгоритму

Операція схрещування визначена на рис.  2.  Вона полягає в обміні частин хромосом в
кожному з векторів j

SjD G,Q,G  параметрів функцій належності нечітких термів причин і
наслідків. Точки схрещування, показані пунктиром, вибираються випадковим чином.

RQ1
1
DG 1

SG

RQ2
2
DG 2

SG

RQ1
RQ2

1
DG 2

DG 1
SG 2

SG

RQ2
RQ1

2
DG 1

DG 2
SG 1

SG

Рис. 2. Структура операції схрещування

Мутація (Mu) передбачає випадкову зміну елементів хромосоми:
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Відбір хромосом-батьків для операції схрещування повинний здійснюватись
невипадково. Для цього використовувалась процедура відбору, що дає пріоритет кращим
розв’язкам.  Чим більша функція відповідності деякої хромосоми,  тим більша повинна бути
імовірність того, що дана хромосома дасть потомство [1]. В якості функції відповідності
вибираються критерії (7) – (9).

,,,, 2211 jj fFFfFFfFF -=-=-= K

тобто чим вища ступінь пристосованості хромосоми до виконання критерію оптимізації, тим
більша функція відповідності. При виконанні генетичного алгоритму розмір популяції
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залишається постійним. Тому після операції схрещування і мутації з отриманої популяції
необхідно видалити хромосоми, що мають гірші значення функції відповідності.

Нехай P(t) – хромосоми-батьки, а C(t)  –  хромосоми-нащадки на t-й ітерації. Загальна
структура генетичного алгоритму має вигляд:
begin

t: = 0; Задати початкову множину P(t);
          Оцінити функцію відповідності на основі критеріїв (7) – (9);
          while (немає умови завершення) do
               Породжувати C(t) шляхом схрещування P(t);
               Виконати мутацію С(t) за формулами (10);
               Оцінити С(t) за допомогою критеріїв (7) – (9);
               Вибрати P(t+1) з P(t) і С(t);

t: = t + 1;
          end
end.

Нейро-нечітка мережа. Розглянемо спосіб представлення лінгвістичної інформації про
об’єкт діагностики у вигляді спеціальної нейро-нечіткої мережі, ізоморфної рівнянням
нечітких відношень. Структура нейро-нечіткої мережі представлена на рис. 3, а зміст вузлів
показаний в табл. 2.

rij
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Рис. 3. Структура нейро-нечіткої мережі

Нейро-нечітка модель на рис. 3 отримана шляхом імплантації матриці нечітких
відношень в нейронну мережу таким чином, що вагами дуг, які підлягають настроюванню, є
нечіткі відношення. З рис. 3 видно, що нейро-нечітка мережа має п’ять шарів: шар 1 – входи

об’єкта;  шар 2  (3)  –  нечіткі терми причин n,iid 1μ , = ,  або їх комбінація;  шар 4  –  нечіткі

терми наслідків m,jjs
1μ , = ; шар 5 – операція дефазифікації, тобто перетворення

результатів нечіткого логічного виведення в чітке число.
Число вузлів в нейро-нечіткій мережі визначається так:  шар 1  –  за кількістю входів

об’єкта;  шар 2  (3)  –  за кількістю нечітких термів причин;  шар 4  –  за кількістю нечітких
термів наслідків; шар 5 – за кількістю вихідних змінних.

Дуги графа на рис. 3 зважені таким чином: функція належності вхідної змінної до
нечіткого терму причини – дуги між 2-м і 3-м шарами; нечіткими відношеннями – дуги між
3-м і 4-м шарами; функція належності вихідної змінної до нечіткого терму наслідку – дуги
між 4-м і 5-м шарами.
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Таблиця 2
Елементи нейро-нечіткої мережі

Вузол Назва Функція
u v Вхід v = u

vu
T

Нечіткий
терм причини

)(μ uv T=

))](μ)((μ[minsup u,uv T*=

… v
u1

ul

Нечіткий терм
наслідку

)(maxμ
,1

i
ni

s
uv j

=
=

vu
Дефазифікація

å
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=
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= N
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Суть навчання полягає в підборі таких ваг дуг (параметрів функцій належності
нечітких термів причин і наслідків, параметрів концентрації нечітких множин наслідків), які
мінімізують різницю між теоретичними і експериментальними виходами об’єкта.

Розглянемо задачу оптимізації (3). В цьому випадку для навчання параметрів моделі
F використовується система рекурентних співвідношень:
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які мінімізують критерій ( ) ( )( )ty jjt tfE
)-=

2

2
1 , що використовується в теорії нейронних

мереж, де ( ) ( )tytf jj
),  – теоретичний і експериментальний виходи об’єкта діагностики на

t-ому кроці навчання; ( )tq j  – параметр концентрації нечіткої множини наслідку на t-ому

кроці навчання; ( ) ( )tctg ii dd ,  – параметри функцій належності вхідних змінних до нечітких

термів причин на t-ому кроці навчання; ( ) ( )tctg jj ss ,  – параметри функцій належності
вихідних змінних до нечітких термів наслідків на t-ому кроці навчання; qcg η,η,η
 – параметри навчання.

Якщо враховувати неточність вхідних даних, то до системи рекурентних співвідношень

(11) слід додати співвідношення: ( ) ( )
( )

,η1 *
**

tc
Etctc
i

t
cii
¶

¶
-=+  де ( )tci

*  – параметр концентрації

функцій належності вхідних змінних на t-ому кроці навчання.
Аналогічно правилу „back-propagation”, алгоритм навчання нейро-нечіткої мережі

складається з двох фаз. На першій фазі обчислюються модельні значення виходів об’єкта
діагностики ),,,( 21 mfff K , що відповідають заданій архітектурі мережі. На другій фазі
обчислюється значення нев’язки (Et) і перераховуються ваги міжнейронних зв’язків (11).
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Розглянемо приклад діагностики причин незадовільної роботи прикладного
програмного забезпечення в мережі Ethernet. До основних причин незадовільної роботи
мережі відносяться наступні несправності: d1 – дефект серверів або робочих станцій; d2 –
дефект мережних плат; d3 – дефект концентраторів, повторювачів та трансіверів; d4 –
кабельне середовище, тощо. Перелічені причини несправностей мають вплив на такі
контрольні параметри мережі: (діапазони змін указані в дужках): s1 – утилізація каналу
зв’язку (19 – 82 %); s2 – кількість конфліктів в мережі (1 – 5 %); s3 – довжина пакета (64 –
1518 байт); s4 – час обігу чи прослуховування (10 – 150 мкс). Наслідками, що
спостерігаються є: зниження s1, s3 або підвищення s1, s2, s3, s4 відповідно. Для настройки
нечіткої моделі використовувались результати тестування 40 локальних мереж з різними
типами несправності. Навчальна вибірка формувалась у вигляді пар „вектор параметрів
наслідків – вектор причин”. Результати розв’язання задачі оптимізації (3) генетико-
нейронним методом представлені в табл. 3. З таблиці видно, що на етапі генетичної
оптимізації параметри концентрації функцій належності не змінювались, при цьому
визначались тільки координати максимуму, а на етапі нейронної настройки параметри
концентрації функцій належності зменшились, а координати максимуму практично
не змінились.

Таблиця 3
Параметри функцій належності нечітких термів наслідків

Нечіткі термиМодель Параметри s1 s2 s3 s4
Етап

GS 30 3 512 65
CS 0,5 0,5 0,5 0,5

Генетичний
алгоритм

GS 32 3,5 496 58
CS 0,4 0,35 0,32 0,3

Точні
вхідні
дані

QR 0,92 0,97 1,00 0,87

Нейро-
нечітка
мережа

Змінення нечітких відношень в ході двоетапної настройки представлено у вигляді
такої матриці:

s1 s2 s3 s4
d1 0,48 / 0,50 0,63 / 0,67 0,37 / 0,45 0,36 / 0,64
d2 0,33 / 0,28 0,72 / 0,85 0,87 / 0,82 0,25 / 0,20R = d3 0,78 / 0,84 0,42 / 0,38 0,65 / 0,74 0,68 / 0,58
d4 0,69 / 0,75 0,47 / 0,67 0,28 / 0,35 0,85 / 0,91

Значення в чисельнику відповідають нечітким відношенням, які отримані на першому
(грубому) етапі настройки в результаті використання генетичного алгоритму, значення в
знаменнику уточнювались в результаті навчання нейро-нечіткої мережі (другий етап).

Показники ефективності етапів настройки нечітких відношень наведені в табл. 4. З
таблиці видно, що найкращі результати діагностування забезпечуються для причин d1 та d3,
найменш точний діагноз для причин d2 та d4. Значення критерію оптимізації (3) після етапу
генетичної настройки становить 3,07, а після етапу нейронної настройки – 0,84. При цьому
передбачалось, що дані, які використовувались для настройки, є точними.

Нехай експериментальні дані спотворені шумом з відхиленням %3±=s . В результаті
розв’язання задачі (3)  для неточних вхідних даних параметри функцій належності нечітких
термів причин та наслідків практично не змінились. Параметр концентрації функцій
належності, що моделюють неточність вхідних значень, становить 0,003. В цьому випадку
значення критерію оптимізації (3) після етапу генетичної оптимізації становить 3,54, а після
нейронної підстройки – 1,04.
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Таблиця 4
Показники ефективності настройки нечітких відношень

Показники ефективності Генетична
настройка

Нейронна
настройка

d1 8 / 10 = 0,8 9 / 10 = 0,9
d2 4 / 10 = 0,4 6 / 10 = 0,6
d3 7 / 10 = 0,7 8 / 10 = 0,8

Ймовірність
правильного

діагнозу за типами
розв’язків d4 5 / 10 = 0,5 6 / 10 = 0,6

Точні дані 3,07 0,84Критерій
оптимізації σ = ± 3 % 3,54 1,04

Час настройки 28 хв. 2 хв.
Кількість ітерацій 12000 300

З таблиці видно, що використання точних функцій належності для настройки нечіткої
моделі при неточних даних не може забезпечити прийнятної точності діагностики.
Застосування функцій належності, що моделюють неточність вхідних даних, дозволило лише
незначно покращити значення критерію оптимізації (3). В той же час послідовно
використання генетичного алгоритму та нейронної мережі дозволило зменшити час
настройки нечітких відношень при надходженні нових експериментальних даних.

Таким чином, для тонкої настройки нечітких відношень пропонується використовувати
генетико-нейронний метод. Генетичний алгоритм використовувати для грубого, але
швидкого формування розв’язку по мірі переходу від одного наслідку до наступного.
Нейронну мережу використовувати для уточнення розв’язку і його адаптивної корекції по
мірі надходження нових експериментальних даних. Крім того нейро-мережевий підхід
забезпечує адаптацію параметрів моделі до варіації вхідних даних, що зумовлені неточністю
результатів вимірювань.
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ВИЗНАЧЕННЯ РОБОТОСПРОМОЖНОСТІ WDM-ТРАНСПОНДЕРІВ
МЕТОДОМ РЕФЛЕКТОМЕТРІЇ

Розглядаються волоконно–оптичні системи передачі (ВОСП) зі спектральним розділенням каналів –
Wavelength Division Multiplexing (WDM), які використовують для підвищення пропускної здатності ліній
зв’язку. Доведена необхідність постійного моніторингу для виявлення несправностей та вчасного реагування
на погіршення функціонування WDM-систем. Наведені схеми, що застосовуються для вимірювання параметрів
ВОСП та відповідні рекомендації Міжнародного Союзу Електрозв’язку (МСЕ) для визначення надійності
обладнання та якості обслуговування абонентів.

Рассматриваются волоконно-оптические системы передачи (ВОСП) со спектральным разделением
каналов – Wavelength Division Multiplexing (WDM), используемые для повышения пропускной способности линий
связи. Доказана необходимость постоянного мониторинга для выявления неисправностей и своевременного
реагирования на ухудшение функционирования WDM-систем. Приведены схемы, применяемые для измерения
параметров ВОСП и соответствующие рекомендации Международного Союза Электросвязи (МСЭ) для
определения надежности оборудования и качества обслуживания абонентов.

Fibre-optical systems of transfer (FOST) with spectral division of channels – Wavelength Division Multiplexing
(WDM) which apply to increase of throughput of communication lines. Necessity of constant monitoring for revealing
of malfunctions and timely reaction to deterioration of functioning of WDM-systems is proved. The resulted schemes
which are applied to measurement of parameters FOST and corresponding recommendations by International
Telecommunications Union (ITU) for decision-making on reliability of the equipment and quality of service
of subscribers.

Ключові слова: WDM-транспондери, метод рефлектометрії, волоконно-оптичні системи передачі,
оптоволоконне обладнання, моніторинг, параметри.

Актуальність. Бурхливий розвиток волоконно-оптичних систем передачі зумовив
необхідність створення зручних методів контролю функціонування ВОСП. На сьогодні
втрата абонентів з причин недостатньої якості обслуговування є неприпустимим для
операторів зв’язку, оскільки це означає погіршення репутації та упущення великих
потенційних коштів та можливих клієнтів.

У ході аналізу останніх публікацій на тему контролю стану оптоволоконного
господарства [2-7] була виявлена проблема: на даному етапі не існує повного набору
схемних рішень для визначення функціонування ВОСП. Тому виникла необхідність
розробки комплексних схем для перевірки параметрів прийомопередавачів (транспондерів) з
метою оцінки їх відповідності критеріям роботоспроможності (властивостям, при відсутності
чи недостатньому прояві яких елементи системи будуть недієздатні). Робоспроможність –
стан виробу, при якому він здатний виконувати задану функцію з параметрами,
встановленими вимогами технічної документації під час розрахункового строку служби [1].

Сучасна мережа синхронної цифрової ієрархії – Synchronous Digital Hierarchy (SDH),
побудована на базі систем з часовим розділенням каналів – Тime Division Мultiplexing (ТDM),
дійшовши до швидкості передавання 10 Гбіт/с, зіштовхнулась з проблемами хроматичної та
поляризаційної дисперсії моди, котрі на швидкості, вищій за 10 Гбіт/с, починають суттєво
впливати на якість передачі. Таким чином, розширення пропускної здатності за допомогою
ТDM виявляється досить проблематичним [3].

У технології зі спектральним розділенням каналів – Wavelength Division Multiplexing
(WDM) немає багатьох обмежень і ускладнень, властивих технології TDM. Для підвищення
пропускної здатності ліній зв’язку замість збільшення швидкості передачі у оптичному
каналі, як це робиться в системах TDM, у системах WDM йдуть шляхом збільшення числа
каналів (котрі передаються на різних довжинах хвиль), що застосовуються у
системах передачі.

Для систем WDM є неважливим формат даних, що передається у груповому сигналі. На
відміну від SDH сигнал, що транспортується в груповому потоці WDM систем, не піддається



Збірник наукових праць ВІТІ НТУУ „КПІ” № 2 – 2009
════════════════════════════════════════════════════════

126

пакуванню в контейнери, тому в груповому потоці WDM можна безпосередньо передавати
різнорідний за форматом трафік. Спрощено це можна зобразити, наприклад, таким чином, як
показано на рис. 1:

Рис. 1. Передача різнорідного за форматом трафіку за допомогою WDM-систем

Технологія WDM дозволяє суттєво збільшити пропускну здатність лінії зв’язку, дає
можливість організувати двосторонню передачу даних по одному волокну, причому
нарощування пропускної здатності може відбуватись на вже існуючому волоконно-
оптичному кабелі (ВОК) [4]. У системі WDM сигнали різних довжин хвиль, що генеруються
одним або декількома оптичними передавачами, поєднуються мультиплексором у
багаточастотний груповий оптичний сигнал, що поширюється далі по одномодовому
оптичному волокну (ОВ). За великої довжини волоконно-оптичної лінії зв’язку в ній
встановлюється один або кілька оптичних підсилювачів (ОП). Демультиплексор виділяє з
групового оптичного сигналу початкові частотні канали і направляє їх на відповідні
фотоприймачі. На проміжних вузлах у лінії або мережі зв’язку деякі оптичні канали можуть
бути додані або виділені з групового оптичного сигналу за допомогою мультиплексорів
введення/виведення – Optical add drop Multiplexer (ОАDM) [5].

Останнім часом оператори зв’язку починають інвестувати чималі засоби в розвиток
інфраструктури своїх волоконно-оптичних мереж з акцентом на впровадження й
удосконалення систем управління й автоматичного моніторингу стану ліній і каналів зв’язку.

Вимірювання при експлуатації WDM систем поділяють на:
1. Вимірювання під час будівництва:
– вхідний контроль;
– оцінка якості монтажно-будівельних робіт та приведення параметрів до встановлених

норм;
– приймально-здавальні випробування.
2. Вимірювання під час експлуатації:
– профілактичні вимірювання;
– вимірювання під час та після аварійно-відновлювальних робіт;
– безперервний моніторинг параметрів системи.
Моніторинг систем WDM – це безперервний контроль стану активних каналів за

допомогою відповідного набору тестів. Моніторинг призначено для виявлення різних
відхилень в оптичних характеристиках мережі, що можуть вплинути на її
роботоспроможність. Моніторинг також призначено для аналізу цього стану для запобігання
виходу системи з ладу чи погіршення її показників якості [6].

Після введення в дію WDM системи найбільшого значення набуває безперервний
моніторинг параметрів системи. Можна виділити типи моніторингу в залежності від
використовуваних волокон, каналів, систем тестування:

– моніторинг активних волокон, який дозволяє контролювати поточний стан системи та
її характеристик з використанням оптичних волокон у той момент, коли вони задіяні у
передачі інформаційних потоків (контроль стану об’єктів, цілісності волокна і кабелю).

– моніторинг з використанням контрольного оптичного каналу – Optical Supervisory
Channel (OSC),  який являє собою окремо виділений канал для контролю показників якості
лінійного тракту та для передавання сигналів технічного обслуговування волоконно-
оптичних систем передачі (ВОСП). Канал OSC дозволяє використовувати всі необхідні тести
безперервно та без відключення каналів. Оскільки довжина хвилі каналу OSC знаходиться

ATM IP EthenetATM IP Ethenet SDH
WDM

Оптичне середовище передачі

АТМ ІР Ethenet
SDH

Оптичне середовище
передачі
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поза смугою підсилювача – Erbium-Doped Fibre Amplifier (EDFA), то вихід підсилювача з
ладу не впливає на цілісність каналу OSC.

– моніторинг з використанням одного з робочих каналів тотожній контролю з
використанням каналу OSC, однак вихід з ладу підсилювача EDFA призводить до порушення
цілісності каналу.

– моніторинг з використанням систем дистанційного тестування. Система моніторингу
за допомогою дистанційного тестування постійно і автоматично веде контроль
характеристик параметрів в мережі зв’язку за допомогою спеціалізованих приладів, що
дозволяють оперативно знаходити несправності та визначати їх.

В рекомендації G.967 класифіковані наступні методи моніторингу, в яких
конкретизовано вимірювані параметри:

1. Сигналізаційний моніторинг.
Сигналізаційний моніторинг включає в себе моніторинг за часовими і частотними

параметрами, який здійснюється постійно та забезпечує інформування обслуговуючого
персоналу заздалегідь відомим чином про відхилення від норми параметрів, які
контролюються. Найпростіша форма спектрального аналізу – простий моніторинг
потужності кожного каналу. Якість моніторингу за цими параметрами чутлива до ефектів
спотворення та дисперсії.

2. Моніторинг за непрямими методами.
Моніторинг за непрямими методами здійснюється шляхом емпіричної кореляції між

аваріями обладнання та якістю сигналу. Непрямі методи головним чином вказують на те, що
система працює і що якість сигналу погіршено, коли параметр обладнання, що
випробовується, знаходиться за межами нормованого діапазону.

3. Моніторинг з допомогою вбудованого обладнання.
Моніторинг з допомогою вбудованого обладнання здійснюється для дистанційного

контролю параметрів мережі за допомогою спеціалізованих системи моніторингу, що є
невід’ємною частиною ВОСП.

4. Моніторинг з допомогою зовнішнього обладнання (рефлектометрія).
Моніторинг за допомогою зовнішнього обладнання здійснюється як дистанційно так і

на місцях в контрольних точках системи. Найчастіше для моніторингу параметрів WDM
системи використовують рефлектометри, оптичні аналізатори спектра, тестери коефіцієнтів
помилок (котрі як правило є складовою частиною мережних аналізаторів), вимірювачі
оптичної потужності.

Рекомендація G.967 регламентує перелік явищ, що призводять до погіршення у
оптичній частині системи, як показано в табл. 1.

Очевидно, що найбільший вплив на функціонування ВОСП спричиняють підвищення
загасання та відхилення від номінальної частоти переданого оптичного сигналу, трохи
менше на якість обслуговування впливають показники поляризаційної та хроматичної
дисперсії моди, а також підвищення внутрішньоканальних й інтерференційних
перехідних завад.

Для вимірювання характеристик оптичного волокна найбільш зручно застосовувати
метод моніторингу за допомогою зовнішнього обладнання – рефлектометрія, при якому
оптичний вимірювач (рефлектометр) використовує явища релеєвського розсіювання і
френелевського відбиття.  Посилаючи у волокно світловий імпульс і вимірюючи час його
розповсюдження й інтенсивність його відбиття від точок, що знаходяться всередині волокна,
рефлектометр виводить на екран дисплея рефлектограму „рівень відбитого сигналу залежно
від відстані”.

Рефлектограму можна проаналізувати на місці, негайно роздрукувати для створення
документації про мережу або зберегти на диску комп'ютера для пізнішого аналізу та
співставлень. По такій рефлектограмі досвідчений оператор може точно визначити кінець
волокна, місцезнаходження оптоволоконних стиків і втрати в них, а також повні втрати у
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волокні. У більшості останніх моделей рефлектометрів передбачена можливість
автоматичного аналізу отриманих рефлекторам, що спрощує навчання операторів.

Таблиця 1
Чинники, що впливають на якість в оптичній частині системи

Вид погіршення Відносна частота
Підвищення загасання сигналу Часто
Зміна оптичної потужності в каналі внаслідок вимірювання
коефіцієнта підсилення в каналі

Часто

Відхилення від номіналу частоти (або довжини хвилі) Часто
Збільшення поляризаційної дисперсії моди (PMD) (першого
або вищих порядків)

Середньо

Чотирихвильове змішування (FWM) Середньо
Підсилена спонтанна емісія (ASE). Збільшення шуму в
оптичних підсилювачах

Середньо

Збільшення хроматичної дисперсії Середньо
Нахил хроматичної дисперсії Середньо
Підвищення втрат відбиття Середньо
Збільшення шуму лазера Середньо
Підвищення внутрішньоканальних перехідних завад Середньо
Підвищення інтерференційних перехідних завад Середньо
Збільшення рівня перехресної фазової модуляції (XPM) Рідко
Самомодуляція фази (SPM) Рідко
Збільшення вимушеного Бріллюенівського розсіювання (SBS) Рідко
Збільшення вимушеного Рамановського розсіювання (SRS) Рідко

Метод рефлектометрії має вагомі переваги порівняно з іншими методами контролю
параметрів волоконно-оптичних ліній зв’язку (ВОЛЗ),  оскільки він проводить виміри на
одному кінці лінії (або з одного кінця оптичного волокна), має можливість визначення
довжини відрізка волокна (кабелю) до місця пошкодження (неоднорідностей, тріщин ОВ,
мікровигинів), вимірює втрати на з’єднаннях, коефіцієнт зворотного відбиття та проводить
оцінку стану системи з плином часу, порівнянням первинних та отриманих
поточних рефлектограм.

При перевірці параметрів прийомопередавачів (транспондерів) визначають наступні
параметри: мінімальна чутливість приймача, максимальне відхилення швидкості
передавання, максимальне вхідне та вихідне фазове тремтіння, характеристики передавання
фазового тремтіння, затримка передавання даних, мінімальний рівень перенавантаження
приймача, втрати відбиття, довжина хвилі випромінювання та ширина спектральної лінії,
середня потужність випромінювання, мінімальний коефіцієнт гасіння лазера.

Мінімальна чутливість приймача
Метою цього випробування є визначення границь діапазону оптичної потужності, в

якому можлива безпомилкова передача даних. Параметр наводиться для розрахунку
максимальної довжини регенераційної ділянки.

За допомогою змінного атенюатора змінюють показник загасання доти, поки на
прийомі коефіцієнт помилок не перевищить заданої величини (для даного типу систем це
зазвичай 10–12).

Максимальне відхилення швидкості передавання
Вимірюється максимальне та мінімальне відхилення швидкості вхідного потоку

VD max та VD min відповідно, за якого зберігається заданий рівень коефіцієнта помилок.
Параметр вказує якісні характеристики обладнання. Збільшують частоту передавання

SDH аналізатором, поки не з’являться помилки, після чого її зменшують, поки помилки не
встановлюються на допустимому рівні. Після встановлення результату впродовж 5 хвилин
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записують результат відхилення. Аналогічні дії повторюють в бік зменшення
частоти передавання.

Максимальне вхідне фазове тремтіння
Параметр визначає максимальне фазове тремтіння на вході обладнання yD in

max, за
якого якість передачі та параметри вхідного сигналу не виходять за вказані робочі діапазони.
Параметр вказує на здатність обладнання відновлювати часові характеристики параметрів
сигналу за наявності швидких фазових зсувів на вході інтерфейсу. Параметр характеризує
роботу системи синхронізації та прийому. Оцінюється максимальне фазове тремтіння на
вході обладнання.

Максимальне фазове тремтіння на виході
Параметр вказує на здатність обладнання формувати вихідний цифровий потік з

визначеними параметрами, без дії на нього вхідного фазового тремтіння. Характеризує
величину фазового тремтіння, котру вноситиме дане обладнання в тракт передачі.
Оцінюється максимальне фазове тремтіння на виході обладнання yD out

max, за відсутності
фазового тремтіння на вході, – для оцінки того, яке фазове тремтіння буде вноситись даним
обладнанням. Перевіряють вкладення показників у встановлений шаблон.

Характеристика передавання фазового тремтіння
Параметр відображає вплив обладнання на величину спектральних складових фазового

тремтіння, отриманого на вхідному інтерфейсі, тобто yD in
max (f).

Перевіряють вкладення показників у встановлений шаблон.
Затримка передавання даних
Параметр визначає вносиму обладнанням затримку tD вих у формування вихідного

групового сигналу. Звіряють отримані дані з нормованими показниками.
Для вимірювання мінімальної чутливості приймача, максимального відхилення

швидкості передавання, максимального вхідного та вихідного фазового тремтіння,
характеристики передавання фазового тремтіння, затримки передавання даних
застосовується схема, наведена на рис. 2.

Отримані результати вимірювань повинні відповідати даним, котрі наведені в
Технічній Документації (ТД) на обладнання [7].

Мінімальний рівень перенавантаження приймача
Випробування проводять для визначення максимального рівня сигналу на вході

приймача Рвх max.
Параметр наводиться для відображення здатності створення крос-з’єднання та для

розрахунку мінімальної довжини регенераційної ділянки.
За допомогою оптичного атенюатора змінюють рівень сигналу на оптичному вході (для

того, щоб уникнути пошкоджень приймача, вхідна потужність не повинна перевищувати
рекомендованої величини, вказаної в технічній специфікації на конкретне обладнання).

Максимальним оптичним рівнем перенавантаження буде такий рівень, за якого система
ще здатна до прийому при допустимому коефіцієнтові помилок.

Після встановлення за допомогою атенюатора рівня, при якому помилки увійшли в
границі норми, необхідно очікувати впродовж 5 хвилин для уточнення результату, за
незмінності величини помилок даний рівень буде вважатись отриманим значенням. На рис. 3
зображена схема, з допомогою якої визначають мінімальний рівень
перенавантаження приймача.

Отримані результати вимірювань повинні відповідати даним, котрі наведені в
Технічній Документації (ТД) на обладнання та у відповідних рекомендаціях Міжнародного
союзу електрозв’язку – International Telecommunications Union (ITU): G.957; G.691; G.693;
G.695; G.959.1 [8].

Втрати відбиття
Параметр вказує на величину завад, які виникають в лінії у зв’язку з виникненням

інтерференції імпульсів, що призводить до погіршення відношення сигнал/шум.
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Рис. 2. Схема комплексного вимірювання параметрів WDM–систем

Рис. 3. Схема вимірювання мінімального рівня перенавантаження приймача

Рис. 4. Схема вимірювання втрат відбиття

Рис. 5. Схема вимірювання довжини хвилі випромінювання та
ширини спектральної лінії

Рис. 6. Схема вимірювання середньої потужності випромінювання
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Під’єднавши оптичний рефлектометр, вимірюють величину зворотного відбиття в
оптичному приймачі. При вимірюванні потрібно особливу увагу приділяти чистоті волокон,
що під’єднані до оптичного зворотного рефлектометра.

refl

in

Р
PlgORL ×= 10 ,

де Рin – величина потужності сигналу на вході оптичного волокна;
Рrefl – величина відбитого сигналу на вході зворотного рефлектометра.
На рис. 4 наведено схему для вимірювання втрат відбиття.
Довжина хвилі випромінювання та ширина спектральної лінії
Параметр визначає основні робочі умови системи передачі Впливає на дисперсійні та

шумові характеристики тракту.
Оцінюється ширина спектральної лінії FD та відповідність довжини хвилі l  – нормам.

Довжина хвилі випромінювання та ширина спектральної лінії визначаються із застосуванням
схеми на рис. 5.

Середня потужність випромінювання
Параметр впливає на енергетичний потенціал системи, нелінійні параметри лінії

зв’язку та довжину регенераційної ділянки. Середню потужність випромінювання P сер
визначаємо за допомогою схеми, зображеної на рис. 6.

Форма імпульсу („око–діаграма”) та мінімальний коефіцієнт гасіння лазера
Перевіряють відповідність показників оптичного сигналу – встановленому для нього

шаблону. На рис. 7 – схема для дослідження форми імпульсу та вимірювання мінімального
коефіцієнта гасіння лазера АК ~ .

Рис. 7. Схема дослідження форми імпульсу та мінімального коефіцієнту гасіння лазера

Коефіцієнт гасіння лазера визначається за результатами виміряної „око–діаграми”
оптичного сигналу на виході стику. Коефіцієнт гасіння лазера розраховується за формулою

B
AК А lg10~ ×= ,

де: А – рівень середньої потужності оптичного сигналу при передаванні логічної „1”,
В – рівень середньої потужності оптичного сигналу при передаванні логічного „0”.
При вимірюванні таких параметрів ВОСП як мінімальний рівень перенавантаження

приймача, втрати відбиття, довжина хвилі випромінювання та ширина спектральної лінії,
середня потужність випромінювання та мінімальний коефіцієнт гасіння лазера для коректних
висновків про роботоспроможність систем порівнюють результати вимірів з даними,
наведеними в ТД на обладнання та у відповідних рекомендаціях ITU: G.957; G.691; G.693;
G.695; G.959.1 [8].

Висновки. Стрімкий розвиток волоконно-оптичних систем передачі зумовив
необхідність розробки зручних способів контролю за надійністю функціонування ВОСП та
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за якістю обслуговування абонентів. Найзручнішим методом моніторингу оптоволоконного
обладнання є рефлектометрія, за допомогою якої можливо просто та швидко виявити
несправність та вчасно й адекватно відреагувати на її усунення.

На сьогодні не існує повного набору схем для визначення роботоспроможності
волоконно-оптичних систем, які упорядковано розміщені в одному джерелі (багато зусиль і
часу витрачається на пошук алгоритму вимірювання одного параметра, потім – іншого
і т.  д.).  Схематичні рішення,  наведені у роботі,  дозволяють вимірювати основні параметри
волоконно-оптичних транспондерів, порівнювати їх з нормованими значеннями відповідних
рекомендацій Міжнародного Союзу Електрозв’язку та приймати обґрунтоване рішення про
роботоспроможність WDM-системи та класифікації проблеми, що виникла. Розглянуті під
час дослідження схеми є ефективними для якісного моніторингу оптоволоконних систем
передачі. У найближчому майбутньому буде розроблено набір схем для комплексного
визначення параметрів WDM-мультиплексорів та демультиплексорів, що призначені для
об’єднання / роз’єднання в одному оптичному волокні кількох каналів з різними
довжинами хвиль.
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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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