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УДК 621.396.4                                                                          к.т.н. Ананьїн О. В. (НДІ ДПСУ)

МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМИ АВТОМАТИЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПОТУЖНОСТІ
ПЕРЕДАВАЧА У РАДІОКАНАЛАХ

В даній статті, за допомогою математичного моделювання, розглянуто варіант системи
автоматичного регулювання потужності передавача (АРПП), в якому для підвищення потужності
радіосигналу використовується метод зворотнього зв’язку.

В данной статье, с помощью математического моделирования, рассмотрено вариант системы
автоматического регулирования мощности передатчика (АРМП), в котором для повышения мощности
излучения радиосигнала используется метод обратной связи.

The model of Automatic Transmitter Power Control (ATPC) system, in which the feedback method is used for
radiosignal power amplification, is examined in this article with the help of math modeling.

Ключові слова: математичне моделювання, система АРПП, метод зворотнього зв’язку, якість.
Актуальність проблеми обумовлено тим, що на функціонування каналів радіозв’язку

завжди впливають різноманітні види завмирань, що є основною перешкодою для якісного та
надійного передавання радіосигналів. Одним із ефективних методів боротьби із
завмираннями, з погляду теорії автоматичного управління є метод зворотнього зв’язку [1].
Суть цього методу полягає в тому, що для передавання інформації, з боку радіоприймача на
радіопередавач, про стан прямого тракту радіозв’язку та відповідну зміну параметрів сигналу
передавання на вході радіоприймача використовується канал зворотнього зв’язку. Прямий
канал радіозв’язку разом із зворотнім каналом радіоуправління (в якому використовується
метод зворотнього зв’язку) являють собою динамічну замкнену систему автоматичного
управління [2]. Подібні системи описані в ряді вітчизняних досліджень, але їхній аналіз та
синтез з погляду теорії автоматичного управління у відомій літературі відсутній [3,4,5].

Метою даної статті є викладення результатів дослідження варіанту системи АРПП, де
для керування параметрами сигналу радіопередавача використовується метод зворотнього
зв’язку. Параметрами якості функціонування даної системи взято динамічна швидкодія та
точність. Під швидкодією розуміється мінімальний час реакції радіосистеми на вплив
зовнішніх збуджуючих діянь (завмирань), а під точністю – похибка розузгодження між
значенням радіосигналу, що потрапляє на вхід радіоприймача та значенням опорного
сигналу у пристрої порівняння, що знаходиться в радіоприймачі. В якості спеціального
керуючого пристрою для управління процесом регулювання потужності передавача
застосовується пропорційно-інтегрально-диференціальний регулятор (ПІД-регулятор).
Враховуючи той факт,  що радіосистеми,  де використовується метод зворотнього зв’язку є
суттєво нестаціонарними, що обумовлено такою нестаціонарною ланкою як середовище
розповсюдження радіохвиль, та нелінійними, в першу чергу за рахунок механізму
перестроювання потужності передавача, для підвищення якості функціонування таких
систем ПІД-регулятор є оптимальним коректуючим пристроєм [6]. Вибір ПІД-регулятора для
даного варіанту системи АРПП, з методом зворотнього зв’язку, обумовлений можливістю
його використання для управління об’єктами, які, або взагалі не піддаються, або піддаються
з великими труднощами формалізованому опису та наявністю всього трьох параметрів для
настроювання. Крім того, ПІД-регулятори, у відмінність від більшості сучасних розробок,
можливо реалізувати у цифровому (програмним способом) та в аналоговому вигляді
(апаратним способом). В якості математичного апарату для математичного описання
динамічних ланок моделі  варіанту радіосистеми з методом зворотнього зв’язку,  що
досліджується в статті використовувався метод перетворення Лапласа та z-перетворення.
Саме дослідження здійснюється шляхом моделювання в інтерактивній системі MatLab [7,8].

Рішення задачі. Радіосистему з каналом зворотнього зв’язку можна представити у
вигляді двох зв’язаних каналів –  каналу передачі інформації або каналу радіозв’язку та
каналу радіоуправління [9]. Функціональна схема системи автоматичного регулювання
потужності передавача  представлена на рис. 1.
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Рис. 1. Функціональна схема системи автоматичного регулювання
потужності передавача

На схемі радіопередавальний пристрій (РПдП) включає в себе модулятор та передавач.
Кожний із каналів включає в себе радіоланку: радіопередавач РПдП – середовище
розповсюдження – радіоприймач РпрП. Радіопередавач випромінює у напрямку
кореспондента, сигнал потужністю maxPP £  на частоті f1. Сигнал U(t), який знімається
з РПрП1,  порівнюється з опорним сигналом U0 у пристрої порівняння, похибка
розузгодження якого через радіоланку R2 подається на пристрій управління ПУ (регулятор).
Регулятор через електричний атенюатор, що перестроюється сигналом управління, який
знаходиться у передавачі між генератором НВЧ-коливань та антенною системою, управляє
потужністю передавача РПдП1, зменшуючи тим самим похибку розузгодження. Опорний
сигнал U0 непрямим чином задає якість приймаємого сигналу Uc(t) на вході радіоприймача
РПрП 1. Задача полягає у підтриманні необхідного рівня НВЧ-сигналу Uc(t), достатнього для
якісного прийому. Якщо при завмиранні рівень сигналу Uc(t) на вході радіоприймача
починає зменшуватися, то потужність радіопередавача повинна зрости настільки, щоб рівень
сигналу Uc(t) відновився практично до початкового (заданого).

Передаточна функція цифрового ПІД-регулятора може бути записана різними
способами, оскільки інтегрування та диференціювання в цифровій формі може бути
виконано різними методами. Апроксимуючи похідну першою різницею та використовуючи
інтегрування на основі трапецеїдальної апроксимації, записують передаточну функцію
цифрового ПІД-регулятора у вигляді:
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де h0 – крок дискретизації [10, с. 759]. Передаточна функція радіоланки в системі, що
досліджується має вигляд:
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Така передаточна функція радіоланки, описує загасання та запізнення радіосигналу в
ідеальному (без завад) середовищі розповсюдження та фільтрацію сигналу вихідним
фільтром у приймачі.  При деяких умовах при складанні моделі системи АРПП з методом
зворотнього зв’язку та ПІД-регулятором можна вважати, що канал радіоуправління є
ідеальним, а в каналі радіозв’язку змінюються умови розповсюдження радіохвиль.

Потужність на виході передавача, що регулюється атенюатором, представлено
нелінійною залежністю:
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де Pmax – потужність генератора НВЧ-коливань, md(t) – сигнал на вході атенюатора. Якщо
похибка розузгодження в системі АРПП мала і, відповідно, управляючий сигнал на вході
атенюатора має невеличке відхилення від уставки, то робота атенюатора проходить у
лінійному режимі.  Якщо потужність генератора НВЧ-коливань прийняти рівною Pmax =
20 Вт, то для отримання на виході передавача РПдП1 номінальної потужності Pном = 10 Вт
на вхід управляємого атенюатора треба ввести напругу установки m0=5. Управління
атенюатором здійснюється цифровим ПІД-регулятором, )(tm  – сигнал на виході регулятора
(на вході атенюатора). Модель системи АРПП з використанням методу зворотнього зв’язку
та ПІД-регулятором представлена на рис.2.

Рис. 2. Модель системи АРПП з використанням методу зворотнього зв’язку та ПІД-регулятором.

Кожна ідеальна радіоланка (R1 та R2) з урахування тільки запізнювання сигналу у
середовищі розповсюдження та фільтра приймача опишемо передаточною функцією:

)10/(10)/()( 01,0
3

3 +=+= -- sebsesG s
pз

ta                       (4)

Управління потужністю випромінювання передавача в каналі радіозв’язку даної
системи здійснюється при безпосередній дії управляючого сигналу на електронно
управляємий атенюатор (Attenuator), який знаходиться у передавачі та включається у
роз’єднання тракту між джерелом потужності (генератором коливань) та антенною
системою. При складанні даної моделі системи АРПП будемо вважати, що в каналі
зворотнього зв’язку завмирань немає, а в каналі радіозв’язку змінюються умови
розповсюдження радіохвиль (змінюється співвідношення сигнал/шум на вході приймача
РПрП1) через вплив завмирань. Перехідні процеси в такій системі при дії завмирань
відображаються на індикаторах Medium, Error (середовище розповсюдження, похибка), Р
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(потужність), m (управляюча дія) для ступінчатих і синусоїдальних завмирань представлені
відповідно на рис.3.
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Рис.3.Перехідні процеси в радіосистемі з каналом зворотнього зв’язку ступінчатих та синусоїдальних

завмирань.

По осях ординат на рис.  3  відкладені відносні одиниці,  але для реальних систем
потужність Р буде вимірюватися в ватах,  а управляючі дії m  –  в вольтах.  Для певного
вхідного сигналу ПІД-регулятор потребує спеціального настроювання. Так, найкращі
перехідні процеси в системі з цифровим ПІД-регулятором, при дії завмирань мінімальну
поточну похибку отримуємо при значеннях коефіцієнтів ПІД-регулятора, приведених в
таблиці коефіцієнтів, представленої в таблиці 1.

Таблиця 1

Sin Step
Gain 1 40 40
Gain 2 3,3 3,3
Gain 3 190 190
qmax 0,00085 0



Збірник наукових праць ВІТІ НТУУ „КПІ” № 3 – 2009
════════════════════════════════════════════════════════

8

Висновок. Дослідження, методом математичного моделювання, показує, що система
АРПП з використанням методу зворотнього зв’язку для підвищення потужності радіосигналу
та ПІД-регулятором при впливі завмирань не втрачає працездатності, що характеризується
значеннями похибок розузгодження в перехідних та сталих режимах роботи системи.
Досліджувана динамічна система АРПП з високою точністю (динамічна точність) та за
досить короткий час (динамічна швидкодія), не втрачаючи працездатності, відпрацьовує
заданий рівень опорної напруги U0, яким оператор задає необхідну якість приймального
сигналу Uc(t) на вході радіоприймача РПрП1. Тому синтез таких систем з використанням
методу зворотнього зв’язку, модель яких досліджено в статті є доцільним та перспективним
завданням.
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УДК 004.896:004.032.26 Арутюнян А. Л. (НТУУ „КПІ”)

НОВИЙ ВИД ФУНКЦІОНАЛУ ТИХОНОВА ДЛЯ СИСТЕМ М’ЯКИХ
ОБЧИСЛЕНЬ

В статті запропоновано новий вид функціоналу Тихонова з використанням структурної і сигнальної
константи Ліпшиця, що дозволяє проводити теоретичні дослідження властивостей систем м’яких обчислень
на базі нейронних мереж та обґрунтувати зв’язки між параметрами налаштування систем м’яких обчислень
та результатом (точністю) її роботи.

В статье предложен новый вид функционала Тихонова с использованием структурной и сигнальной
константы Липшица, что позволяет проводить теоретические исследования свойств систем мягких
исчислений на базе нейронных сетей и обосновать связки между параметрами настройки систем мягких
исчислений и результатом (точностью) ее работы.

The article deals with a new kind of the functional of Tikhonov offered by the author with the use of structural
and signal constant of Lipschitz, that allows to conduct theoretical researches of properties of the systems of soft
calculations on a base of neuronic networks and to ground relations between the parameters of tuning of the systems of
soft calculations and its job performance (exactness).

Ключові слова: функціонал Тихонова, структурної константа Ліпшиця, сигнальна константи Ліпшиця,
теоретичні дослідження властивостей систем м’яких обчислень, нейроні мережі, параметри налаштування
систем м’яких обчислень.

Практичне застосування гібридних систем штучного інтелекту та систем м’яких
обчислень для розв’язання задач ідентифікації аналізу об’єктів проектування декомпозиції
складник систем і створення систем прийняття проектних рішень та експертних систем у
САПР –  актуальною науково-прикладною задачею.  При цьому одна з основних задач –
оцінка складності створеної системи та аналіз параметрів для конкретного застосування.
Такого роду аналіз може бути проведений з використанням функціоналу Тихонова.

Ціль даного дослідження полягає в тому, щоб запропонувати новий вид функціоналу
Тихонова з використанням структурної сигнальної константи Ліпшиця для використання у
прикладних задачах дослідження властивостей архітектури систем м’яких обчислень та
нейронних мереж, та обґрунтування зв’язків між параметрами налаштування та результатами
(точністю) роботи.

Регулярізація як метод розв’язання погано обумовлених задач.
Згідно з архітектурою нейронні мережі передбачають навчання з „вчителем”. В задачі

апроксимації функцією ( )xF ,  що стоїть перед мережею,  навчання з учителем є погано
обумовленою задачею, у якій навіть великий набір „навчальних” прикладів може нести
малий обсяг „знань” про предметну область.

Одним з методів розв’язання погано обумовлених задач є метод регулярізації,
запропонований Тихоновим у 1963 році [2]. Метод полягає у використанні при пошуку
рішення додаткової функції. Передбачається, що дана функція, на додаток до підручника,
буде нести в собі якусь апріорну інформацію про предметну область і про рішення.

Метод Тихонова передбачає мінімізацію функціоналу Тихонова – E(F), що, відповідно

до вищевикладеного, містить у собі дві складові: cтандартна помилка ( )FsE , як відстань
між бажаним відгуком і фактичним вихідним сигналом та параметр пов’язаний з

регуляризациією ( )FcE  (стабілізуючий функціонал), що залежить від „геометричних”

властивостей функції апроксимації ( )xF .
Додатково зазначимо той факт, що при розв’язанні прикладних задач підручник є

результатом експерименту (прикладом з підручника), а відповідно – деяким вектором,
виміряним з кінцевою точністю. У випадку нейронних мереж, стабілізуючий функціонал
(друга компонента) безпосередньо пов’язаний з архітектурою і у той же час обидві
компоненти зв’язані з вектором синаптичних вагів, реальна прикладна задача може бути
розв’язана множиною векторів, що задовольняють рівняння (1) у межах заданої
похибки вимірювання:
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( ) ( ) ( ),www cs EEE l+=
( ) ( ) ( ),www cs EEE l£-

(1)

Алгоритми навчання нейронної мережі з вчителем
У практичному застосуванні нейронних мереж, коли не стоїть задача створення

універсального „експерта” у довільній предметній області, а необхідно створити
апроксиматор для відповідного обмеженого середовища важливим є питання оптимального
обсягу навчального підручника для впевненого відпрацювання всіх навчальних прикладів.
Отже, стоїть задача підбору параметрів мережі таким чином, щоб мінімізувати:

2))(( ii fxFå - , (2)

де
if  і

ix ,  відповідно i-й вхідний і вихідний сигнал мережі,  F  –  функція реалізована
мережею.

Для вирішення мережею задачі апроксимації на всій заданій предметній області

необхідно, щоб нейронна мережа мала здатність до відповідної зміни
if  на

jf  при зміні
ix  на

jx . Логічно було б передбачити, що найбільш складною задачею для нейронної
мережі буде відтворення реакції, при якій малі зміни вхідних сигналів мають викликати
суттєві зміни вихідних (наприклад, при вирішенні задачі розпізнавання облич – задача
розпізнавання облич близнюків).

Відповідне відношення зміни вихідного сигналу до вхідного, реалізованого нейронною
мережею, називається константою Ліпшиця [8]. Причому, виділяють дві константи Ліпшиця:
сигнальну, що пов’язана зі співвідношенням швидкості зміни вхідного та очікуваного
вихідного сигналу на певній ділянці предметної області задачі:

ji

ji

ji
сигн

xx

ff

-

-
=L

¹
max

,

(3)

структурну, відповідно пов’язану з архітектурними властивостями мережі щодо
швидкості зміни вхідного та вихідного сигналу, та розраховується для конкретного
підручника при фіксованому векторі синаптичних вагів:

ji

ji

ji
структ

xx

xFxF

-

-
=L

¹

)()(
sup

,

(4)

Шляхи розразунку сигнальної константи Ліпшиця для довільної мережі наведено у
[13]. Ці правила є досить прості у використанні і обчисленні.

Новий вид функціоналу Тихонова.
Беручи до уваги вказану вище складність, пов’язану з пошуком форми стабілізуючого

функціоналу, нерозв’язаною залишається задача універсального обчислення функціоналу
Тихонова для всіх варіантів архітектур і синаптичних вагів нейронної мережі.

Пропонується використати у якості другого складового рівняння (1) різниці між
сигнальною, та структурною константами Ліпшиця. Адже перша, несе в собі апріорне знання
про предметну область, а друга про архітектуру мережі. До того ж у випадку побудови
ефективної нейронної мережі, що може функціонувати в усьому заданому просторі, така
різниця завжди буде ненегативною.  А у випадку,  коли різниця буде дорівнювати 0  –  буде
досягнуто баланс між структурною складністю, та характеристиками вхідного сигналу.

( ) ( )[ ] .
2
1

2
1 2

1

2 FFdF
N

i
ii DxE l+-= å

=
(5)
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.
Для розв’язання (5), беручи до уваги той факт, що операція max не є такою, що підлягає

диференціюванню, доцільним буде використання генетичного алгоритму для пошуку
глобального мінімуму [12, 13, 14].

У процесі навчання генерується послідовність векторів синаптичних вагів, що
сходиться до певного вектора,  який мінімізує функціонал Тихонова для певної,  існуючої в
даний момент часу архітектури нейронної мережі, якщо вона взагалі здатна розв’язати
поставлену задачу. Відповідно, якщо мережа не здатна розв’язати поставлену задачу, то
послідовність векторів, генерована під час навчання, буде розходитись.

У рівнянні (5) другий компонент у правій частині виконує роль стабілізуючого
функціоналу і відповідає реальним властивостям нейронної мережі. Шари мережі дадуть
регуляризований розв’язок у разі, якщо параметри мережі будуть підібрані таким
чином, що

( ) ( )[ ]

( ) ( )[ ]
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2
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2
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2

2

1

2

DxE

DxE

(6)

нерівність (6) є достатньою умовою збіжності процесу регуляризації. Вона визначає
здатність нейронної мережі розв’язати конкретну задачу (вивчити конкретний підручник).
Якщо вона виконується то властивості мережі дозволяють відобразити функцію із заданим
співвідношенням зміни аргументу до зміни функції.

Виконання умови (6) для констант Ліпшиця конкретної нейронної мережі на практиці є
достатнім для збіжності процесу навчання, тобто послідовність аргументів буде сходитися і
відповідно буде стійке рішення задачі.

Додатково зазначимо, що на практиці, данні підручника нейронної мережі зазвичай є
результатами експерименту які отримані з певною точністю, а відповідно і вектор
синаптичних вагів буде обчислено з певною задано точністю. Проте, як показано у [2] для
методу регуляризації з неточно заданою правою частиною, властивості збіжності та стійкості
процесу регуляризації зберігаються.

Висновки
Загалом, метод Тихонова передбачає мінімізацію середньоквадратичної похибки і

норми деякої похідної. Та при вирішенні конкретної задачі, у межах окремого кінцевого
кластеру не стоїть задача проведення потужної регуляризації. Запропоновано і обґрунтовано
використання нового виду функціоналу Тихонова, що дозволяє дослідити властивості систем
м’яких обчислень на базі нейронних мереж, сформулювати і математично обґрунтувати
методи обчислення ємкості підручника нейронних мереж і обґрунтувати достатню умову
збіжності алгоритму навчання. Розроблений метод обчислення ємкості підручника
відрізняється простотою обчислення властивостей архітектури мережі завдяки існуванню
математичного апарату розрахунку констант Ліпшиця.

Новий вид функціоналу Тихонова було використано для розрахунку параметрів нової
гібридної архітектури нейронної мережі, а саме нейронної мережі адаптивного резонансу з
нейронами радиально-базисної функції у шарі розпізнавання [11]. На базі нової архітектури
було розроблено нейромережевий сортувальник [10],  що вирішує задачі ОТК на сучасному
промисловому виробництві, а внутрішня інформація нейронної мережі може бути
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використана службою головного конструктора для вдосконалення виробу. Сортувальник
було впроваджено на київському підприємстві ДАХК „Артем” [10].

У ході експерименту було підтверджено можливість практичного використання нового
виду функціоналу Тихонова та ефективність його застосування у реальних задачах
промислових підприємств для систем прийняття проектних рішень і експертних
систем у САПР.
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УДК 681.3.06   к.т.н. Катін П.Ю. (ВІТІ НТУУ „КПІ”)
Гунько Д.Ю. (ВІТІ НТУУ „КПІ”)

МЕТОДИКА ТЕСТУВАННЯ ПРОГРАМ ОБРОБКИ РАСТРОВИХ ЗОБРАЖЕНЬ
З ЧИСЕЛЬНОЮ ОЦІНКОЮ ЕФЕКТИВНОСТІ

Для систем безпеки і відеоспостереження, які постійно вдосконалюються, розробляється нове
програмне забезпечення. Отже, актуальним є питання вдосконалення методик тестування програмного
забезпечення.

В статті описано методику тестування програмного забезпечення на мові С++. Методика
застосовується на етапі розробки, з використанням в якості чисельної оцінки ефективності тривалості
виконання програми або блоку коду. Викладені первинні результати застосовування методики. Показані
елементи коду, що дозволяють реалізувати методику.

Для систем безопасности и видео наблюдения, которые постоянно усовершенствуются,
разрабатывается новое программное обеспечение. Таким образом, актуальным является вопрос
усовершенствования методик тестирования программного обеспечения.

В статье описано методику тестирования программного обеспечения на языке С++. Методика
используется на этапе разработки, с использованием в качестве численной оценки эффективности
продолжительности выполнения программы или блока кода. Изложены первичные результаты использования
методики. Показаны элементы кода, которые позволяют реализовать методику.

A nev software is being developed for systems of safety and video observation which are constantly improved.
That’s why the question of improvement the techniques of testing this software is actual.

In this article the technique of software testing i the language C++ is described. The technique is applied at a
development stage, as a numerical estimation of duration efficiency of program performance or the code block. The
elements of a code which allow to realize a technique are shown. Primary results of the technique application
ave stated.

Ключові слова: програмні тестові елементи, графічні файли, вибірки тривалості часу, математичне
очікування, середньоквадратичне відхилення, функції GetPixel і SetPixel, властивість ScanLine.

Для спеціалізованих систем відеоспостереження, що постійно вдосконалюються,
створюється нове спеціалізоване програмне забезпечення (СПЗ). Актуальність даного
напрямку визначається великим обсягом відеоінформації, що отримується під час роботи
систем безпеки (відеоспостереження). Зазвичай в установі цілодобово працюють від 4 до 8
відеокамер, запис здійснюється безперервно. Отже обсяг отриманої для обробки
відеоінформації може досягати сотень гігабайт і більше. Таким чином до ПЗСП, що
застосовуються в системах безпеки, визначаються особливі вимоги щодо режимів
функціонування та якості.

Якість програмного забезпечення, відповідно до першої частині стандарту ISO 9126-1
(ГОСТ Р ИСО / МЭК 9126-93) [1], визначається в 6-ти структурних наборах характеристик:
функціональність, надійність, практичність, ефективність, можливість супроводження.

Розглянемо більш детально таку характеристику як ефективність. Відповідно до ISO
9126-1, ефективність це набір атрибутів, що відносяться до співвідношень між рівнем якості
функціонування програмного забезпечення і обсягом ресурсів, що використовуються, при
визначених умовах. Ефективність має дві основних субхарактеристики: за часом та за
обсягом використаних апаратних ресурсів обчислювальної системи.

Відповідно до ISO 9126-1 ефективність за часом – це здатність програмного
забезпечення виконувати задані функції в інтервалі часу, що відповідають заданим вимогам.
Зважаючи на великий обсяг відеоінформації, що обробляється за допомогою ПЗСП,
ефективність за часом є важливим елементом якості програмного забезпечення.

Огляд джерел показав відсутність методик чисельної оцінки субхарактеристики
ефективності за часом програмного забезпечення для обробки відеоінформації [2–7].  В цій
статті наведена нова методика чисельної оцінки ефективності ПЗСП.

Основне призначення методики – отримання чисельної оцінки ефективності ПЗСП або
окремих елементів за часом. Вона може бути застосована на етапах розробки і кінцевого
тестування СПЗ.

Вихідними даними для статистичної оцінки є тривалість роботи блоку програми
(програми в цілому) при обробці вибірки графічних файлів. Файли, які містять різну
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графічну інформацію, зібрані у вибірки, відповідно до типу і розміру. Тривалість обробки
кожного файла у вибірці фіксується і формуються вибірки тривалості часу обробки (ВТЧ).

Під час реалізації методики припущено (з подальшою перевіркою)  що емпіричний
розподіл у ВТЧ відповідає нормальному закону розподілу випадкової величини.

Час обробки графічних файлів визначався з використанням функції
Time().FormatString(„nn:ss:gg”) [5–7].

Передбачалося, що помилки вимірювання часу за допомогою тестових елементів,
значно менші дисперсії у ВТЧ. У випадку наявності в програмі чисельних відмов або
„витоку” пам’яті варіант реалізації відкидався, ВТЧ не визначалася.

Зважаючи на рекомендації викладені в [3],  до початку написання коду основної
програми були розроблені програмні тестові елементи. Їх основне призначення – визначити
тривалість роботи блоку програми (програми в цілому). Тривалість роботи обрана в якості
чисельної оцінки субхарактеристики (ефективності за часом). Варіант програмної реалізації
тестових елементів наданий далі. Основою методики є розрахунок статистичних оцінок
тривалості роботи блоку програми (програми в цілому) при різних варіантах реалізації
вихідного коду.

Вихідними даними для статистичної оцінки є тривалість роботи блоку програми
(програми в цілому) при обробці вибірки графічних файлів. Файли, які містять різну
графічну інформацію зібрані у вибірки, відповідно до типу і розміру. Тривалість обробки
кожного файла у вибірці фіксується і формуються вибірки тривалості часу обробки (далі
ВТЧ). Для упорядкування початкових даних доцільно оформити їх у табличному вигляді.
Приклад оформлення початкових даних наведений у табл. 1. В цьому прикладі ВТЧ
містяться у стовпчиках 2, 3 табл. 1. Кількість файлів у ВТЧ дорівнює 100. Розмірність файлів
у ВТЧ 1024×641, тип файлів – ВМР. В даному прикладі аналізу підлягали два варіанта
реалізації вихідного коду, що відображено в таблиці.

Таблиця 1

Назва файлів

Час відкриття і обробки з
використанням властивості

ScanLine зображень
розміром 1024×641

(секунд)

Час відкриття і обробки з
використанням методів

GetPixel/SetPixel
зображень розміром
1024×641 (секунд)

1 2 3
1.bmp 1,203 3,312
2. bmp 1,203 3,25
3. bmp 1,219 3,328
4. bmp 1,234 3,313

… … …
100. bmp 1,234 3,282

Оцінка середнього 1,2312 3,286266
Оцінка

середньоквадратичного
відхилення

0,02054 0,036033

Передбачалося, що помилки вимірювання часу за допомогою тестових елементів
значно менші дисперсії у ВТЧ. У випадку наявності в новій реалізації програми чисельних
відмов або витікання пам’яті, варіант реалізації відкидався, ВТЧ не визначалася і в таблиці
не оформлювалася.

Для перевірки припущень і отримання результатів застосовувався загальновідомий
апарат математичної статистики. З урахуванням припущень, що викладені вище, первісна
обробка результатів експеримента включала в себе знаходження оцінки математичного
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очікування (емпіричного середнього). В якості оцінки математичного очікування [8]
прийнято емпіричне середнє у вибірці відповідно до формули:

,1
1

å
=

=
m

i
ix

m
x

де хі – тривалість обробки і-го файла у ВТЧ, що визначена за допомогою тестових елементів,
m – кількість файлів у ВТЧ. Оцінка середньоквадратичного відхилення визначалася
відповідно формули

Перевірка відповідності емпіричного розподілу у ВТЧ розподілу Гауса здійснювалася
за двома критеріями: критерієм Колмогорова і W-критерієм Шапіро-Уїлка з рівнем
значущості 10% [8].

Алгоритм реалізації методики є простим, нерозгалуженим і представлений у вигляді
наступної послідовності.

1. Здійснюється підбір однотипних, однорозмірних графічних файлів з різною
графічною інформацією для побудови відповідних ВТЧ. Чисельність файлів у вибірці – 100.

2. У вихідний код кожного варіанта реалізації програми заносяться тестові елементи
для визначення тривалості роботи програми (блоку коду).

Тестовий елемент для відображення і фіксації часу початку виконання програми має
наступний вигляд:

 ...
//Об’ява змінної TimeBegin для фіксації часу початку виконання програми

(блоку коду).
        String TimeBegin;
//Відображення  на Label1 часу початку виконання ( хвилини, секунди).
        Label1->Caption=Time().FormatString("nn:ss:gg");
// Занесення початку часу виконання програми (блоку коду) в змінну TimeBegin
       TimeBegin=Label1->Caption;
 …
Для відображення і фіксації фінального часу виконання програми (блоку коду)

використовувався наступний код:
 ...
//Об’ява змінної  TimeEnd для фіксації часу кінця виконання програми (блоку коду).
          String TimeEnd;
//Відображення на Label2 часу кінця виконання (хвилини, секунди).
        Label2->Caption=Time().FormatString("nn:ss:gg");
// Занесення часу  фіналу виконання програми (блоку коду) в змінну TimeEnd
        TimeEnd=Label2->Caption;
 …
Перший блок коду розміщується на початку програми,  або в тому місті коду,  яке

вважається початком тестування. Другий блок коду розміщується в кінці програми, або в
тому місці,  яке вважається фіналом тестування.  Коректне розміщення цих тестових
елементів на початку програми (модуля, що перевіряється) і відповідно в кінці, дає
можливість зафіксувати в змінній TimeBegin початок, а в змінній TimeEnd фінал виконання
програми. Подальше використання змінних дозволяє визначити тривалість виконання
програми (блоку програми).

.
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3. Здійснюється компіляція кожного варіанта реалізації програми з тестовими
елементами. Обробка першого файла з вибірки, фіксація часу тривалості роботи за
допомогою тестових елементів.

4. Надалі здійснюється обробка кожного файла з вибірки із фіксацією часу (наприклад
у вигляді табл.  1).  Таким чином обробляються всі файли у вибірці,  тривалість роботи при
обробці відповідних файлів заноситься у відповідні рядки табл. 1, отже формуються ВТЧ.

5. Визначається емпіричне середнє і дисперсія у відповідних ВТЧ, дані заносяться в
табл. 1.

6. Перевіряється відповідність емпіричного розподілу у ВТЧ розподілу Гауса.
7. За результатами обчислень обирається потрібний варіант реалізації.
Для перевірки працездатності методики далі надані приклади її реалізації і перші

результати. Для цього використані прототипи програми обробки чорно-білого
растрового зображення.

В табл. 2 (рядок 1) показані результати використання методики на програмі реалізації
загальновідомого алгоритму усереднення [9] із застосуванням функції GetPixel і SetPixel.
Використання функції GetPixel і SetPixel дає лаконічний і зрозумілий код, проте вважається,
що тривалість виконання програми найбільша [5, 6].

Для порівняння в табл. 2 (рядок 2) показані результати використання методики на
програмі реалізації того ж самого алгоритму, з використанням властивості ScanLine. Така
реалізація вважається достатньо швидкою для розробки професійного програмного
забезпечення [5, 7].

Чисельне значення у вибірках не нормоване. З табл. 2 видно, що оцінка математичного
очікування в першому рядку значно більша ніж в другому. Отже, для програм з критичними
вимогами до часу виконання потрібно обирати другий спосіб реалізації програми (з
використанням властивості ScanLine).

Таблиця 2

Для графічної перевірки отриманих результатів були побудовані за допомогою
програми Statistika гістограми для кожної з вибірок. На гістограми накладені відповідні
графіки щільності розподілу Гауса.

Для вибірки зображень розміром 1024×641, відкритих і оброблених з використанням
властивості ScanLine графік гістограми показаний на рис. 1.

№
Варіанти
реалізації

Розмірність
файлів, (номер
вибірки файлів)

Оцінка математичного
очікування тривалості

реалізації програми

Оцінка
Середньоквадратич-

ного відхилення
тривалості

реалізації програми

1 З використанням
GetPixel, SetPixel. 1024×640 (2) 3,286 0,036033

2 З використанням
ScanLine. 1024×640 (1) 1,2312 0,02054
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Histogram (NEW1.STA 10v*30c)
 y = 30 * 0,01 * normal (x; 1,2312; 0,02054)
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Рис.1. Графічне зображення гістограми вибірки зображень відкритих і оброблених з
використанням властивості ScanLine

Для вибірки зображень розміром 1024×641 відкритих і оброблених з використанням
функцій GetPixel/SetPixel графік гістограми показаний на рис. 2.

Аналіз отриманих результатів з використанням графіків показує, що можна зробити
попередній висновок про відповідність емпіричного розподілу у ВТЧ розподілу Гауса.

Histogram (NEW1.STA 10v*30c)
 y = 30 * 0,02 * normal (x; 3,286266; 0,036033)
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Рис. 2. Графічне зображення гістограми вибірки відкритих і оброблених з використанням
функцій GetPixel/SetPixel

Для перевірки попередніх висновків здійснювалася перевірка гіпотези про
відповідність емпіричного розподілу у ВТЧ розподілу Гауса. Вона здійснювалася за двома
критеріями: критерієм Колмогорова і W-критерієм Шапіро-Уїлка з рівнем значущості
10 %.[8] Перевірка показала, що висунута гіпотеза про відповідність емпіричного розподілу
у ВТЧ розподілу Гауса не відхиляється.  Отже зведені у таблицю 2  відомості придатні для
прийняття рішення щодо вибору варіанта реалізації програми і можуть використовуватися в
якості чисельної оцінки ефективності.

За допомогою розробленої методики, отримана чисельна оцінка переваги реалізації
програми з використанням властивості ScanLine в порівнянні з використанням функцій
GetPixel і SetPixel. З таблиці 2 видно, що використання властивості ScanLine в порівнянні з
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GetPixel і SetPixel дає можливість зменшити час обробки графічних файлів приблизно в
2,7 рази.

Теоретично показано [6,7],  що властивість ScanLine  працює значно швидше за метод
GetPixel/SetPixel. Це відбувається через те, що GetPixel повертає значення яскравості
кожного пікселя, а ScanLine – вказівник на рядок пікселів, що в свою чергу і підвищує
швидкість відкриття і обробки зображень.

Таким чином на розглянутому прикладі підтверджено, що розроблена методика
тестування програм обробки растрових зображень з чисельною оцінкою ефективності
придатна для використання. Її результати співпадають з відомими теоретичними
результатами [5, 6].

Отже розроблена методика придатна для вибору найкращого варіанта реалізації
програми на етапі розробки програмного забезпечення. Вона дає можливість здійснити
чисельну оцінку різних варіантів реалізації програми з чисельною оцінкою ефективності.

В якості подальшого напрямку роботи передбачається розробка тестових елементів для
реалізації інших чисельних параметрів, які характеризують ефективність реалізації програм
для обробки растрових зображень.
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УДК 681.3.01                                                                                      Круковський І.А. (ЖВІ НАУ)

АРХІТЕКТУРА ЕКСПЕРТНОЇ СИСТЕМИ З РОЗШИРЕНИМ ВИВЕДЕННЯМ НА
ТРЬОХКОМПОНЕНТНІЙ ГІБРИДНІЙ МОДЕЛІ ПОДАННЯ ЗНАНЬ

У статті представлена удосконалена архітектура експертної системи продукційного типу з
розширеним логічним виведенням за зразками на основі трьохкомпонентної гібридної моделі подання знань, яка
визначена як фреймова з продукційними правилами й гіпермедійними семантичними мережами. Удосконалення
архітектури передбачає: логічне виведення з використанням семантичних мереж на OLE; мультимедійність
інтерпретації виведення; наявність зв’язаної мультимедійної навчальної системи зі знаннями у зовнішній
підсистемі.

В статье представлена усовершенствованная архитектура экспертной системы продукционного типа
с расширенным логическим выводом по образцам на основе трехкомпонентной гибридной модели
представления знаний, которая определена как фреймовая с продукционными правилами и гипермедийными
семантическими сетями. Усовершенствование архитектуры предусматривает: логический вывод с
использованием семантических сетей на OLE; мультмедийность интерпретации вывода; наличие связи
мультимедийной обучающей системы со знаниями во внешней подсистеме.

In the article the improved architecture of the expert system of production type with extended inferencing on
standards based on the of three-component hybrid model of knowledge representation, is define as a frame with the
production rules and hypermedia semantic networks. The improvement of architecture provides knowledge
representation with semantic networks on OLE; multimedia interpretations of knowledge representation; presence of
connection between multimedia educational system and knowledge in an external subsystem.

Ключові слова:  архітектура експертної системи, модель подання знань.
Вступ
Актуальним завданням підвищення ефективності аналітичної роботи у різних

проблемних областях є розробка й використання експертних систем (ЕС). Такі системи
призначені для зберігання імпліцитних знань висококваліфікованих експертів, перетворення
їх у експліцитні знання із забезпеченням ситуативної активності у процесі виявлення,
пояснення, прогнозування описаних у базі знань ситуацій, процесів та ін.

Найчастіше використовують ЕС продукційного типу з логічним виведенням, що
використовує зіставлення зі зразками; часто їх називають „системами, заснованими на
правилах” або „продукційними системами” [1–5].

Базова архітектура ЕС містить базу знань, машину логічного виведення (МЛВ) за
зразками, інтерпретатори причин логічного виведення та ін. Головною особливістю ЕС є
наявність бази знань.

Її основними елементами є база фактів (БФ) та база правил (БП) виведення. Часто БФ
створюється на фреймовій моделі подання знань (МПЗ) над якою надбудовується БП
продукційного типу. Вказана базова архітектура розроблена на основі можливостей
апаратних і програмних засобів 70-х років минулого століття, проте активно
використовується і в теперішній час.

Аналіз публікацій та реалізацій ЕС на основі базової архітектури показав, що до числа
її характерних недоліків можливо віднести: тривалий час і високу вартість створення БП й
інтерпретаторів причин логічного виведення; складність або неможливість для експертів
самостійного нарощування БП та інтерпретаторів виведення; обмеження логічного
виведення і його інтерпретації формалізмом подання знань на фреймовій і продукційній
МПЗ [1–5]; невідповідність сучасним тенденціям глобалізації знань.

За останні роки з’явилися суттєві можливості для удосконалення базової архітектури
ЕС. Зазначені вище недоліки частково усунено у гібридних інформаційних системах, проте
продовжують тиражуватися у локальних ЕС призначених для застосування в аналітичних
робочих групах.

У результаті залишається нереалізованим значний потенціал підвищення ефективності
аналітичної роботи, а знання висококваліфікованих експертів можуть втрачатися після їх
звільнення, що викликає сповільнення розвитку чи навіть розрив „спіралі знань” [3].

Метою роботи є представлення результатів розробки удосконаленої архітектури
експертної системи продукційного типу з розширеним логічним виведенням за зразками, яка
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розроблена на основі використання трьохкомпонентної гібридної моделі подання знань [7] та
визначається як фреймова з продукційними правилами й гіпермедійними семантичними
мережами і яка має скорочене позначення згідно перших літер її трьох складових базових
моделей – FPS (Frame Production system).

Виклад основного матеріалу досліження
Вибір адекватної форми (методу, моделі) подання знань є стратегічним завданням при

створенні ЕС [1–7]. У зв’язку з тим, що МПЗ FPS є основою удосконалення архітектури,
запропонованої ЕС, розглянемо особливості базової версії моделі більш ґрунтовно.

Фрейми – перший елемент моделі FPS, забезпечують розміщення у слотах
структурованих елементів знань, які утворюють базу фактів (базу даних) до якої користувачі
додають нові факти, що підлягають експертизі.

Запуск МЛВ може здійснюватися після заповнення всіх слотів екзофрейму, що значно
спрощує трасування шляху логічного виведення та у разі автоматичного додавання фактів по
комп’ютерній мережі.

Багатокритеріальні продукційні правила „ЯКЩО … ТО … ІНАКШЕ … ” – другий
елемент моделі FPS, реалізуються у процедурах-демонах та процедурах-слугах і описують
конкретні зразки багатокритеріального виведення для обраних груп слотів протофреймів.
Програмні процедури спрацьовують від різних типів подій в ЕС та забезпечують логічне
виведення за зразками. ЕС містить кілька ситуативних баз правил для зменшення
навантаження на МЛВ та збільшення кількості управляючих подій.

Семантичні мережі – третій елемент моделі FPS, забезпечують перехід від фреймової
МПЗ, яка має специфічні обмеження на подання знань [1–7], до мультимедійних елементів
знань, які розміщені у зовнішньому контурі ЕС на ПЕОМ, в локальній мережінеті
або Інтернеті.

Таке розміщення елементів знань відповідає тенденціям до глобалізації інформації та
знань. Для запропонованої архітектури ЕС реалізований наступний спосіб утворення мережі.
Коли результат логічного виведення не може бути зведений до короткого текстового (аудіо-,
відео-) повідомлення або управляючого сигналу, то продукційна процедура виводить у
внутрішньому середовищі ЕС форму оповіщення та діалогу з користувачем (ФОДК)  зі
зв’язаною з нею першою вершиною семантичної мережі. У ФОДК ця вершина
відображається як об’єкт OLE і забезпечує безпосереднє відображення змісту текстово-
графічних файлів, що інтерпретують результати логічного виведення.

Відображається зміст 1-ї сторінки файла (документа) та забезпечується інтерактивний
перехід до інших сторінок.

Початкова вершина (документ) повинна містити: експертне пояснення ситуації
(процесу), про яке свідчить виведення ФОДК; трасування елементів логічного виведення;
реквізити авторів поясненням із датою його складання; гіпермедійні посилання на інші
мережеві ресурси з поглибленим поясненням причин виведення.

Така побудова виведення в ЕС дає можливості простого створення й редагування
пояснень, їх авторизації із захистом електронними підписами й паролями, забезпечує
автономне використання цих пояснень.

Використання ресурсів у зовнішньому контурі зменшує розмір ЕС, підвищує надійність
функціонування, спрощує реплікацію, редагування.

Замість технології OLE можуть використовуватися й інші, подібні за функціями.
Семантичні мережі можуть ситуативно запускати інші програми й управляючі пристрої під
контролем користувача або без його участі.

У таблиці 1 подані основні елементи логічного виведення ЕС на основі МПЗ FPS.
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Таблиця 1
 Елементи логічного виведення для ЕС з розширеним виведенням на основі МПЗ FPS

ЯКЩО… ТО...

Елемент МСЕЗ та його градаціяВхідна
множина

елементівМ
СЕЗ

z1 z2 z3 ... zn

Множина можливих результатів
логічного виведення

Початкові вершини
гіпермедійних

семантичних мереж
вбудованих до форм

оповіщення й діалогу з
користувачем

х111 х112 x113 … x11n

х121 x122 x123 … x12n

x131 x132 x133 … x113n

… … … … …
Х1

x1m1 x1m2 x1m3 x1mn

{ }UIIULUL ffwwwR 111111 ,,,,= UIf1

x211 x211 x212 … x21n

x221 x222 x223 … x22n

x231 x232 x233 … x23n

… … … … …

Х2

x2m1 x2m2 x2m3 … x2mn

{ }UIIULUL ffwwwR 222222 ,,,,= UIf 2

… … … … … … … …
xg11 xg12 xg13 … xg1n

xg21 xg22 xg23 … xg2n

xg31 xg32 xg33 … xg3n

… … … … …

Хm

xgm1 xgm2 xgm3 … xgmn

{ }U
g

I
g

IU
g

LU
g

L
gg ffwwwR ,,,,= UI

gf

Розглянемо особливості практичної реалізації логічного виведення ЕС на показаних
елементах моделі FPS.

1.   Особливості реалізації лівої частини продукційних правил „ЯКЩО…  ТО…”  на
основі МПЗ FPS. Показані елементи лівої частини продукційних правил (xgmn)  є
традиційними для всіх архітектур ЕС.

Особливістю їх реалізації на МПЗ FPS є використання у якості градацій елементів
знань, як правило, числових елементів знань (ЧЕЗ) або числових частин (ЧЧ) число-
лінгвістичних елементів знань (ЧЛЕЗ). ЧЕЗ характеризують кількісні показники оцінюваних
фактів, а ЧЛЕЗ позначають всі градації експертних оцінок, які повторюються. Структура
ЧЛЕЗ є уніфікованою і включає лінгвістичну частину (ЛЧ) й відповідну їй ЧЧ (як правило,
цілочисельну).

Таких частин може бути кілька. Користувачі ЕС у багатьох випадках надають перевагу
базовій уніфікованій п’ятиградаційній число-лінгвістичній шкалі, яку можна
використовувати як трьохградаційну (без модифікаторів „дуже”). Базовий варіант шкали для
ЧЛЕЗ показано у таблиці 2.  У разі необхідності,  наведену шкалу легко розширити до
семиградаційної.

Залежно від проблемної області аналітичної роботи, замість кваліфікатора „рівень” та
модифікатора „дуже” можливо використовувати й інші, які можуть характеризувати
„величину”, „перевагу”. Доцільно зазначити, що ЧЛЕЗ є частковим варіантом нечітких
оцінок і над ними можливо надбудувати функції належності [2, 3].

Проте, доцільність використання нечітких продукційних правил у ЕС має
обґрунтовуватися у кожному конкретному випадку і необхідно враховувати, що цей вибір
безпосередньо впливає на можливість реалізації системи у практиці аналітичної роботи.
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Таблиця 2
Базова уніфікована число-лінгвістична п’яти (трьох) градаційна  шкала оцінок для ЕС

Типи градацій Числові і лінгвістичні градації оцінок
Числові 1 2 3 4 5

Лінгвістичні,
5 градацій

Рівень дуже
низький

Рівень
низький

Рівень
середній

Рівень
високий

Рівень дуже
високий

Лінгвістичні,
5 градацій

Рівень
низький

Рівень
нижче

середнього

Рівень
середній

Рівень
вище

середнього

Рівень
високий

Лінгвістичні, 3 градації Рівень низький
та дуже низький

Рівень
середній

Рівень високий
та дуже високий

Лінгвістичні, 3 градації Рівень нижче середнього та
низький

Рівень
середній

Рівень вище середнього та високий

2.  Особливості правої частини продукційних правил „ЯКЩО… ТО…” на основі
МПЗ FPS.

Наведені у таблиці 1 елементи правої частини продукційних правил мають наступний
зміст: L

gw  – ФОДК для виведення простого текстового пояснення виявленого набору градацій
значень елементів знань (параметрів оцінюваного факту) у ЕС; LU

gw  – ФОДК для виведення
простого текстового пояснення виявленого нового набору градацій разом з гіперпосиланням
на приєднаний інформаційний ресурс або на управляючий файл, який забезпечує управління
віддаленим пристроєм через відповідний інтерфейс; IU

gw  –  ФОДК,  у якій відображається
зміст 1-ї сторінки приєднаного текстово-графічного документа (OLE); I

gf  – мультимедійний
файл, який  інтерпретує логічне виведення (відео- чи аудіофайл із повідомленням у стилі
звукових схем операційної системи Windows або файлового менеджера Total Commander);

U
gf  – файл управління, який управляє віддаленим пристроєм через відповідні інтерфейси або

оповіщує віддаленого користувача про визначену подію в ЕС (окремо від LU
gw ); IU

gf  – файл з
документом, перша сторінка якого відображається у ФОДК IU

gw  як об’єкт OLE  і який є
першою вершиною гіпермедійної мережі інтерпретації результатів логічного виведення.

Наведемо в узагальненому вигляді варіант структури бази правил логічного виведення
на основі елементів знань МПЗ FPS:

ЯКЩО ((х111 ТА х112 ТА x113 ТА  … x11n)  АБО  ( х121 ТА x122 ТА x123 ТА  …  ТА x12n)
АБО  (x131 ТА x132 ТА x133 ТА  …  ТА x113n) … АБО (x1m1 ТА x1m2 ТА x1m3 ТА  …  ТА x1mn))
ТО ( Lw1   АБО LUw1   АБО IUw1   АБО If1   АБО Uf1 )
ІНАКШЕ
ЯКЩО (( x211 ТА x211 ТА x212 ТА  …  ТА x21n)  АБО  (x221 ТА x222 ТА x223 ТА  …  ТА x22n)
АБО  (x231 ТА x232 ТА x233 ТА  …  ТА x23n) … АБО (x2m1 ТА x2m2 ТА x2m3 ТА  …  ТА x2mn))
ТО ( Lw2   АБО LUw 2   АБО IUw 2   АБО If2   АБО Uf2 )
ІНАКШЕ
…
ІНАКШЕ
ЯКЩО ((xg21 ТА xg22 ТА xg23 ТА  …  ТА xg2n )  АБО  (xg31 ТА xg32 ТА xg33 ТА  …  ТА xg3n )
АБО  (xg31 ТА xg32 ТА xg33  …  ТА xg3n) … АБО (xgm1 ТА xgm2 ТА xgm3 ТА  …  ТА xgmn))
ТО ( L

gw   АБО LU
gw   АБО IU

gw   АБО I
gf   АБО U

gf ).
3.  Особливості практичної реалізації продукційних правил на основі МПЗ FPS.
На практиці БП можливо реалізувати за допомогою спеціалізованих мов PROLOG та

CLIPS;  мовами програмування типу C++,  Java,  Visual  Basic,  SQL.  Наприклад,  наведемо
фрагмент продукційної процедури БП мовою програмування Visual Basic, яка забезпечує
багатокритеріальне виявлення „факту № 13” у БФ і виводить відповідну ФОДК „АПТ13”:
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…If (Eval("([КрЧЛ_Код]=11 Or [КрЧЛ_Код]=12 Or  [КрЧЛ_Код]=13) And
[Е1ЧЛ_Код]>13 And ([Е2ЧЛ_Код]=13 Or [Е2ЧЛ_Код]=14) And [Е3ЧЛ_Код]<>13 And
[ОНТСЧЛ_Код]=13 And [РГПЧЛ_Код]=5 And [Е4Ч]<13 And [Е5Ч]>13)  Then

DoCmd.OpenForm "АПТ 13", acNor mal, "", "", acReadOnly.
Наведений приклад доводить, що використання ЧЧ ЧЛЕЗ значно спрощує розробку

продукційних правил, порівняно з використанням лінгвістичних елементів знань, за рахунок
легкого агрегатування кількох правил до одного. Лінгвістичні інтерпретатори ЧЧ ЧЛЕЗ
можливо переглянути у відповідному інтерфейсі, а також у створеному експертом файлі-
інтерпретаторі причин логічного виведення.

Для ілюстрації ефективності запропонованого виведення можливо навести наступний
приклад. Якщо є правила виявлення 20-ти фактів (подій, процесів), а їх виявлення
здійснюється за 9-ма елементами знань, кожен з яких може приймати одне з 3-х значень, то
загальна кількість комбінацій складає 540.

На практиці параметри опису одного факту можуть приймати значно більшу кількість
значень, у тому числі інтервальних на різних шкалах (для прикладу: 100…150,
10000…10400), на лінгвістичних шкалах. Окрема людина чи навіть потужна аналітична
робоча група не спроможні виконувати подібні задачі без ЕС. На рис. 1 зображена
удосконалена архітектура ЕС із розширеним логічним виведенням на основі МПЗ FPS, яка
забезпечує виконання вказаних функцій. Більшість елементів запропонованої архітектури ЕС
є традиційними. Призначення та функції нових й удосконалених елементів описані вище.

Підсистема довідок та навчання роботі є невід’ємною частиною ЕС і включає
внутрішню і зовнішню підсистеми. Зовнішня підсистема зв’язана із внутрішнім середовищем
ЕС за допомогою OLE чи гіперпосилань.

Розробка і застосування мережі навчальних відеофайлів та електронних зображень,
приєднаних до документа з короткими тезами довідок і гіпермедійними посиланнями
суттєво доповнюють звичайну текстово-графічну документацію. Зовнішня підсистема
навчання може використовуватися й у автономному режимі роботи.

IU
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Рис. 1. Архітектура експертної системи з розширеним виведенням на трьохкомпонентній гібрідній
моделі подання знань FPS
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Висновки.
Удосконалення базової архітектури ЕС досягнуте за рахунок розробки й використання

в ЕС трьохкомпонентної гібридної моделі подання знань FPS, яка визначена як фреймова з
продукційними правилами й гіпермедійними семантичними мережами. Особливостями даної
архітектури ЕС, які відрізняють її від інших, є: розширене логічне виведення з його
інтерпретаторами у зовнішній підсистемі, яке використовує мережі знань на OLE й
гіперпосиланнях у локальних, корпоративних або глобальних комп’ютерних мережах;
використання елементів знань у мультимедійній формі для базової інтерпретації причин
виведення із можливістю їх самостійної простої розробки підготовленими користувачами;
зв’язана із внутрішнім середовищем ЕС автономна мультимедійна навчальна система зі
знаннями у зовнішній підсистемі.

Запропонована архітектура ЕС у більшій мірі відповідає проблемній області
інформаційно-аналітичної роботи та сучасним тенденціям глобалізації систем управління
мультимедійними знаннями.  Відкрита архітектура ЕС створює передумови для
синергетичного розвитку системи за рахунок використання потужного потенціалу фахівців
серед користувачів системи.

У наступних публікаціях будуть подані результати розробки гібридної архітектури ЕС з
використанням сховищ з вітринами й кіосками даних та знань (Data Warehouse, Data Marts),
із засобами швидкого багатовимірного моделювання інформації (OLAP) та інтелектуального
аналізу даних (Data Mining).
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УДК 621.391                                                               к.т.н. Кувшинов О. В. (ВІТІ НТУУ „КПІ”)

ІГРОВА МОДЕЛЬ СИСТЕМИ РАДІОЗВ’ЯЗКУ ПРИ ВПЛИВІ НАВМИСНИХ ЗАВАД

В роботі розглядається задача функціонального аналізу системи радіозв’язку при впливі навмисних
завад. Запропонована математична модель адаптивної системи радіозв’язку, яка діє в умовах активної
радіоелектронної протидії та апріорної невизначеності щодо умов ведення зв’язку, сигнальної та завадової
обставини. Модель доповнена ігровим підходом, який враховує різноманітність і ефективність стратегій в
умовах невизначеності.

В работе рассматривается задача функционального анализа системы радиосвязи при воздействии
преднамеренных помех. Предлагается математическая модель адаптивной системы радиосвязи,
действующей в условиях активного радиоэлектронного противодействия и априорной неопределенности
относительно условий ведения связи, сигнальной и помеховой обстановки. Модель дополнена игровым
подходом, учитывающим разнообразие и эффективность стратегий в условиях неопределенности.

The task of functional analysis of the radio communication system under the influencing of jamming is
considered in the paper. The mathematical model of the adaptive radio communication system, operating under the
conditions of active radio electronic counteraction and a priori vagueness in relation to the terms of communication,
signal and jamming situation, is offered. The model is complemented with playing approach taking into account a
variety and efficiency of strategies under the conditions of vagueness.

Ключові слова:система радіозв’язку, радіоелектронне подавлення, навмисні завади.
Провідні країни світу приділяють велику увагу розробці та удосконаленню систем і

засобів радіоелектронної боротьби [1–3]. Засоби радіоелектронного подавлення (РЕП), що
знаходяться на їх озброєнні, здатні з високою ефективністю та у короткий час подавити
систему радіозв’язку, побудовану на традиційних принципах. Враховуючи це, стає досить
складним завдання забезпечення стійкого радіозв’язку в умовах РЕП. Успішне його
вирішення неможливо без застосування спеціальних технічних і організаційних заходів по
забезпеченню завадозахищеності систем радіозв’язку.

Процес функціонування системи радіозв’язку (СРЗ) в умовах складної радіоелектронної
обстановки з достатнім ступенем точності може бути представлений сукупністю моделей
фізичного, канального та мережного рівнів [4, 5]. Для вирішення завдань структурного і
функціонального аналізу, а також синтезу алгоритмів функціонування СРЗ необхідно
розглянути моделі, що найбільш повно описують об’єкт дослідження та умови його
функціонування.

Відомі моделі СРЗ [4–6] дозволяють враховувати умови функціонування СРЗ
відповідно до цільової функції. Однак їх недоліком є відсутність алгоритмічного опису
адаптивних властивостей, без яких неможливе успішне функціонування СРЗ в умовах
стохастичного характеру змін завадової обстановки. В умовах антагоністичної протидії СРЗ і
системи РЕП модель адаптивної системи радіозв’язку доцільно доповнити ігровим підходом,
який враховує різноманітність і ефективність стратегій в умовах невизначеності.

Тому, метою роботи є розробка математичної моделі системи радіозв’язку при впливі
навмисних завад на базі методів теорії ігор.

Процес передачі інформації може бути поданий як конфлікт між системою радіозв’язку
та джерелом завад, оскільки він відповідає формальним ознакам конфлікту. При цьому
джерелом завад є середовище поширення сигналів і постановники організованих завад
(система РЕП). При аналізі роботи системи радіозв’язку часто зручно вважати, що
„середовище поширення” також поводиться як розумний супротивник, прагнучи створити
якнайгірші умови для зв’язку. Система радіозв’язку і джерело завад мають набір альтернатив
– режимів роботи. Вони можуть вплинути на якість процесу передачі інформації, вибравши
відповідний режим. Необхідно визначити як здійснювати цей вибір, тобто сформувати
стратегію управління режимами роботи.

Формалізувати опис конфлікту дозволяє теорія ігор. Теорія ігор і її застосування при
вирішенні різних задач розглядається в [7–9]. Оскільки інтереси системи радіозв’язку і
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джерела завад прямо протилежні і немає причин для узгодження їх дій, застосуємо апарат
скінчених матричних антагоністичних ігор.

Реальний конфлікт може моделюватися скінченою антагоністичною грою, якщо він
відповідає наступним умовам [7]:

конфлікт визначається антагоністичною взаємодією двох сторін, кожна з яких має
лише скінчену кількість можливих дій;

свої дії сторони роблять незалежно одна від одної, тобто кожна з них не має інформації
про дію, що здійснюється іншою стороною. Результат цих дій оцінюється дійсним числом,
яке визначає корисність ситуації, що склалася для однієї із сторін. Через антагоністичність
конфлікту можна вважати, що корисність такої ситуації для іншої сторони дорівнює цьому
числу, узятому з від’ємним знаком;

кожна з конфліктуючих сторін оцінює як для себе, так і для супротивника корисність
будь-якої можливої ситуації, яка може скластися в результаті їх взаємодії;

дії конфліктуючих сторін за своєю природою є нерозчленованими (однократними),
тобто структура кожного з них не має формальних відмінних властивостей. Це дозволяє
інтерпретувати дії сторін як елементи деяких абстрактних множин, відрізняючи різні дії
однієї від іншої лише за ступенем корисності ситуації, що склалася.

Апарат скінчених антагоністичних ігор може бути використаний в тих випадках, коли
система зв’язку і джерело завад мають скінчений набір режимів роботи, наприклад, декілька
градацій потужності, обмежений набір робочих частот, сигнально-кодових конструкцій
тощо. Можливим є вибір і зміна режиму роботи. При цьому необхідно мати кількісні оцінки
ситуацій, що відповідають всім можливим режимам, які вибираються учасниками конфлікту.

Нехай СРЗ відомий час, за який система РЕП зможе оцінити обстановку, прийняти
рішення і змінити свої робочі параметри. В цьому випадку обидва учасники конфлікту
здійснюватимуть зміну режиму, не маючи відомостей про дії протилежної сторони.

Таким чином, при відмічених допущеннях процес передачі може бути описаний у
вигляді скінченої, антагоністичної, багатокрокової, динамічної в дискретному часі гри

Г = <F, SСРЗ, SРЕП>, (1)

де SСРЗ - множина можливих режимів роботи, а значить і дій гравця 1; SРЕП - множина можливих
режимів роботи (дій) гравця 2; F - функція виграшу гравця 1.

Гравцем 1 є СРЗ, а гравцем 2 - джерело завад (система РЕП та середовище
поширення). У термінології теорії ігор множини SСРЗ і SРЕП називаються множинами
стратегій гравця 1 і гравця 2 відповідно. Елементи цих множин називаються чистими
стратегіями гравців.

Кожну зі стратегій можна пронумерувати і надалі вважати, що SСРЗ = [0, 1, ..., n - 1},
SРЕП = {0,1, ..., m - 1}, де n і m - кількість чистих стратегій гравців. Тоді значення функції F
легко представити у вигляді матриці виграшів;

F = [fij], fij = F(i,  j), 0 ≤ i ≤ n - 1, 0 ≤ j ≤ m - 1, (2)

де fij - виграш гравця 1 при виборі ним i-ї чистої стратегії, якщо гравець 2 обере j-ту чисту
стратегію.

Антагоністичні ігри є іграми з нульовою сумою, оскільки виграш гравця 2 дорівнює
виграшу гравця 1, узятому зі зворотним знаком, тобто його програшу. Поняття виграшу і
програшу дещо умовні, оскільки величина fij може бути від’ємною.

Під час гри кожен гравець намагається максимізувати свій виграш за рахунок програшу
іншого гравця. При знаходженні оптимальних стратегій гравців рішення задачі зводиться до
знаходження рівноважної ситуації:

*),(Ф*)*,(Ф)*,(Ф аbаbаb ££ , (3)
де Ф(.) - функція виграшу при різних стратегіях сторін для " (b, а); а*, b* - оптимальні
стратегії сторін; а Î SСРЗ, b Î SРЕП.
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Структурна схема ігрової моделі зображена на рис. 1, де a =  (a1, a2,  …an) - вектор
оптимальних стратегій СРЗ; b = (b1, b2, …bm) - вектор оптимальних стратегій системи РЕП;
DtСРЗ - час реакції системи радіозв’язку; DtРЕП - час реакції системи РЕП.

Для знаходження оптимальних стратегій управління в рівноважній ситуації може бути
застосована відома в теорії ігор теорема про достатні умови існування оптимальних чистих
стратегій в антагоністичній матричній грі [7, 8].

Якщо рішень в чистих стратегіях не існує,  то матрична гра має рішення в змішаних
стратегіях. В цьому випадку знаходження квазіоптимальної стратегії (стратегій) в тій або
іншій ігровій ситуації полягатиме у визначенні математичного очікування дискретної
випадкової величини на двовимірній щільності розподілу ймовірності застосування чистих
стратегій СРЗ і системи РЕП. При великій розмірності ігрових матриць такі розподіли
можуть мати полімодальний характер, що ускладнює завдання.

Якщо, наприклад, один гравець застосовує свої чисті стратегії nj ...,,...,,2,1  з
ймовірностями nj РРРР ...,,...,,, 21 , то його фіксована змішана стратегія є цим набором
ймовірностей, і його можна позначити буквою Р, тобто

)...,,...,,,( 21 nj РРРРP = ,  (4)

де п – кількість чистих стратегій даного гравця.
Аналогічно для іншого гравця фіксована змішана стратегія

)...,,...,,,( 21 mj QQQQQ = .              (5)

Якщо один гравець застосовує змішану оптимальну стратегію Р, інший – Q, то
математичне очікування виграшу гравця 1 матиме вигляд
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Вираз (6) можна перетворити, внаслідок чого одержимо математичне очікування
виграшу гравця 1 при використанні обома гравцями фіксованих змішаних стратегій
Р і Q відповідно

Рис. 1. Структурна схема ігрової моделі
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як дві довільні змішані стратегії відповідно гравців 1 і 2, то
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буде математичним очікуванням виграшу гравця 1, що використовує стратегію *P , за умови,
що гравець 2 використовує стратегію Q.

При використанні гравцем 1 стратегії Р, а гравцем 2 стратегії *Q , математичне
очікування виграшу стратега 1
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Отже, якщо визначити 321 ,, MMM виразами (6), (8), (9) відповідно і, крім того,

321 MMM ££ ,    (10)
то Р і Q називаються оптимальними змішаними стратегіями відповідно стратегів 1 і 2.

Для існування рівноваги в змішаних стратегіях достатніми умовами є безперервність
функції виграшу і компактність множин стратегій SСРЗ і SРЕП. Цих умов достатньо для
існування рівноважної ситуації за Нешем [10]. Необхідність у змішаних стратегіях може
виникати, наприклад, якщо обидві сторони (СРЗ і система РЕП) мають недостатню
інформованість про застосування тих або інших стратегій в різних ігрових ситуаціях.

В процесі багатокрокової гри при накопиченні стратегій з однієї та іншої сторони
зростання розмірності ігрових матриць призводить до експоненціального зростання кількості
елементарних обчислювальних операцій, що призводить до неприпустимого зростання
тривалості циклу управління і зниження коефіцієнта адаптації ka стосовно функції
виграшу СРЗ

ka(t) = ( )a/ РЕПСРЗ TT , (11)

де ka - коефіцієнт адаптації, усереднений по всіх інформаційних напрямах СРЗ (показник
якості управління); РЕПСРЗ , TT - час реакції, відповідно СРЗ і джерела завад (системи РЕП),
який дорівнює тривалості циклів управління; a - коригувальний і нормуючий множник, що
визначає ступінь впливу відношення РЕПСРЗ /TT  на коефіцієнт адаптації. Для зниження
розмірності ігрових матриць обидві сторони використовують різні алгоритми [5, 10], які
видаляють найменш ефективні і рідко використовувані стратегії за результатами
прогнозування.  При цьому результат гри багато в чому залежатиме від ступеня
інформованості сторін про ймовірність використання тієї або іншої стратегії супротивника
[5,  7,  8].  Чисельно ступінь інформованості сторін може бути виражений у вагових
коефіцієнтах інформованості: Sа kk infinf1 ££  і Sb kk infinf1 ££ , відповідно, СРЗ і системи РЕП.

Показник Skinf  відповідає повній інформованості про гру.
Якщо гра, зважаючи на обмежену кількість стратегій, залишається невизначеною, може

знадобитися розширення множин допустимих стратегій одного або кожного з гравців так,
щоб нова гра стала визначеною: SСРЗ(t) =  SСРЗ(t - 1) +{аi+1…аi+m}, SРЕП(t) =  SРЕП(t - 1) +
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+ {bj+1…bj+n}, де njmi ,1,,1 == , причому в цьому зацікавлені обидві сторони, оскільки
ймовірність виграшу сторони з великою кількістю стратегій вище.

Необхідність розширення числа допустимих стратегій і переходу від
JIijS

´
 до

розширеної матриці рр JI
р

ijS
´

 виникає за умови, що ),()( доп tQtQ >  де )(доп tQ - допустиме

значення відносних втрат в циклі t (для СРЗ,  наприклад,  ймовірність помилкового
приймання сигналів).

Підвищення інформованості сторін в результаті аналізу всієї попередньої інформації
про вживані стратегії і їх ефективність в різних умовах сприяє реалізації процесу
довготривалого прогнозування. Одна з найважливіших переваг прогнозування полягає в
тому, що цей процес може проходити паралельно з рішенням поточної ігрової ситуації. Тому
він не здійснює прямого впливу на збільшення тривалості поточного циклу управління, в той
же час прямо і побічно сприяє її скороченню на подальших циклах.

У класичній постановці матриця гри може бути задана табличним способом (табл.  1).
Особливість полягає в принципах формування елементів матриці.

Таблиця 1
Матриця гри

SРЕП
),(Фminmax

РЕПСРЗ
ab

SbSa ÎÎSСРЗ

b1 b2 b3 b4 … bj
а1 Ф11 Ф12 Ф13 Ф14 … Ф1j
а2 Ф21 Ф22 Ф23 Ф24 … Ф2j
а3 Ф31 Ф32 Ф33 Ф34 … Ф3j
а4 Ф41 Ф42 Ф43 Ф44 … Ф4j
… … … … … … …
аj Фi1 Фi2 Фi3 Фi4 … Фij

ФСРЗ

),(Фmaxmin
СРЗРЕП

ab
SaSb ÎÎ ФРЕП

При розв’язанні гри в чистих стратегіях у якості елементів стовпців і рядків S
виступають стратегії СРЗ і системи РЕП: Iiаi ,1, = ; Jjb j ,1, = , на перетині яких знаходиться
відповідний їм відносний показник модифікованого виграшу СРЗ 1Ф0 ££ ij . Елементи
матриці S виходять в результаті перемноження однойменних елементів двох матриць -

матриці
JI

I
tijS

´+ )1(  прогнозованого відносного виграшу від взаємного використання

стратегій СРЗ і системи РЕП в циклі t  + 1 і кореляційної матриці
JI

K
tijS

´+ )1( , що має

елементи вигляду
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tij                                (12)

з урахуванням нормуючого коефіцієнта kN, коефіцієнта важливості kв, коефіцієнта адаптації
ka і коефіцієнта помилки прогнозування kпр:

.
)1(Ф)1(Ф
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ijN

ij
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=+                                                (13)

Завдяки нормуючому коефіцієнту kN, який може змінюватися на кожному кроці гри і в
процесі обчислень, формуються також вектори ймовірностей збереження поточного і
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переходу в подальші стани СРЗ ,,1,,1,Ф JjIikP jiNjji ===  що необхідно для формування

змішаних стратегій у разі неможливості або недоцільності рішення гри в чистих стратегіях.

У найпростішому випадку .Ф1
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ii tPtP  що відповідає сумі ймовірностей несумісних подій і є однією з

визначальних умов ланцюгів Маркова. Елемент )(ˆ* tPi - ймовірність збереження поточної
стратегії СРЗ в черговому циклі управління. Переходи з попереднього в подальший стан
можуть бути описані апаратом неоднорідних марківських ланцюгів з дискретними станами в
дискретному часі. Коефіцієнт важливості kв задається на кожному циклі t. Він визначає
ступінь важливості даного циклу управління при виконанні цільової функції.  Якщо
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коефіцієнт короткочасного прогнозування в циклі (t + 1).
Таким чином, відповідно до марківського підходу враховується передісторія поточного

процесу, що виражається в оцінці крутизни характеристики відносного виграшу для
прогнозування подальших кроків. Значення )1( +F tI

ij  можуть бути розраховані,  виходячи з
передбачуваних стратегій і відповідних їм можливостей СРЗ і системи РЕП.

Одним з можливих рішень ігор в змішаних стратегіях є збільшення швидкості реакції
(зниження часу адаптації) однієї з сторін, що дозволяє підвищити результативність
використання стратегій. Запропонована ігрова математична модель функціонування СРЗ
може бути застосована на етапі ідентифікації адаптивної СРЗ при реалізації механізму
захисту від навмисних завад.
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УДК 621.391.8      Липський О.А. (ВІТІ НТУУ „КПІ”)

МЕТОДИКА КОНТРОЛЮ СТАНУ РАДІОРЕЛЕЙНОГО КАНАЛУ ЗВ’ЯЗКУ В
УМОВАХ ВПЛИВУ НАВМИСНИХ ЗАВАД

Розроблена методика контролю стану радіорелейного каналу на підставі послідовного критерію
відношення ймовірностей. Вирішення задачі проводиться на підставі оцінки розподілу спотворених кадрів із
подальшим визначенням відношення сигнал-завада.

Разработана методика контроля состояния радиорелейного канала на основе последовательного
критерия отношения вероятностей. Решение задачи проводится из оценки распределения искаженных кадров
с определением отношения сигнал-шум.

The method of control of the state of radio relay channel is developed on the basis of successive criterion of
relation of probabilities. The decision of task is conducted from the estimation of distributing of the distorted frame
with determination of relation signal-noise.

Ключові слова: контроль каналу зв’язку, навмисні завади.
В умовах сучасного розвитку систем спеціального зв’язку відбуваються радикальні

зміни в її мобільній і стаціонарній компоненті, здійснюється перехід від аналогових засобів
зв’язку до сучасних цифрових систем зв’язку [1]. Це вимагає впровадження в системі
спеціального зв’язку суто нових інформаційних систем зв’язку, що ґрунтуються на
сучасних досягненнях науки і техніки. При розробці і створенні нових зразків зв’язку
необхідно враховувати вплив сучасних комплексів радіорозвідки і радіоподавлення [2], що
будуть намагатися зменшувати ефективність систем спеціального зв’язку.

Одне із важливих положень в мобільній компоненті займають системи
радіорелейного зв’язку, за показниками мобільності, дальності, швидкості передачі і ціни –
дані системи зв’язку є найбільш ефективними.

Методи формування і обробки сигналів в системах радіорелейного зв’язку є об’єктом
інтенсивних теоретичних досліджень протягом останніх років. Більшість отриманих
результатів [3, 4] забезпечують ефективність системи за рахунок використання сигнально-
кодової конструкції і підвищення якості виконання прийомо-передавального тракту. Проте
ці заходи не завжди забезпечують достатньої ефективності системи, бо не враховують
можливості із передачі кадрів, основного носія інформації в конвергентних мережах. Це
потребує розробки окремих методик, що нададуть відповідь на можливість передачі кадра
по радіорелейному каналі, а також врахують спотворення які завдають навмисні завади.

При проектуванні систем радіорелейного зв’язку намагаються забезпечити
максимальне значення пропускної спроможності при обмеженнях на інші параметри
системи. Це досягається за рахунок впровадження адаптивних методів інформаційного
обміну, що вимагає створення ефективних процедур контролю та прогнозування стану
дискретних каналів і якості передачі інформації. Для вирішення даного завдання необхідне
залучення методів сучасної математичної статистики, зокрема перевірки статистичних
гіпотез щодо параметра (групи параметрів), який характеризує стан каналу зв’язку.

Автор пропонує методику, за допомогою якої проводиться контроль стану
радіорелейного каналу зв’язку та визначення відношення сигнал-завада при застосуванні
навмисних завад. В якості критерію, на основі якого проводиться визначення стан каналу
зв’язку, пропонується обрати послідовний критерій відношення ймовірностей спотворених
кадрів. [6, 7]

Постановка завдання.
Задано: параметри радіорелейної станції і протокол канального рівня, що забезпечує

передачу кадрів; { }іj=F , mі ,1= , де mjj ,,1 K  – вид модуляції; потужність корисного
сигналу PS ПОТ; тривалість імпульсу сигналу ST ; відношення сигнал-шум в каналі зв’язку q ;
тривалість передачі кадра KТ .

Необхідно: визначити стан в якому знаходиться радіорелейний канал зв’язку при
передачі кадрів. При контролі каналу необхідно враховувати, що характеристика кадра
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повинна обмежуватися стандартом ІЕЕЕ 802.3, а якість послуг із передачі/прийому кадра
повинна відповідати рекомендації МСЕ Y-1541.

Обмеження: при передачі кадрів застосовується модуляція:  BPSK,  QPSK,  PSK-8,
QAM-16 і QAM-64; довжина кадра обмежена використанням стандарту ІЕЕЕ-802.3 Ethernet

12008518 ££ L  біт;  допустимий рівень спотворення кадра р0=1×10-4; граничний рівень
спотворення кадра р1=1×10-3.

Допущення: дія навмисних завад обмежена використанням загороджувальної завади,
шумовою загороджувальною завадою в частині спектра та шумовою загороджувальною
завадою в частині спектра і періодичну за часом. Використання такого типу завад
обумовлено тим, що засоби радіорозвідки не мають достатньої можливості визначити всі
параметри і характеристики радіопередавального, приймального і кінцевого обладнання, а
лише володіють приблизними їх значеннями.

Завдання із визначення стану радіорелейного каналу зводиться до задачі поточного
контролю цілісності прийнятих кадрів. Це забезпечується порівнянням контрольної суми
кадра закладеної на передачі із значенням розрахованим на прийомному боці.

Нехай в результаті прийому кожного NК кадра можна визначити чи прийнятий кадр із
спотвореннями або ні, у першому випадку значення контрольної суми frame check sequence
(FCS=1), а у другому (FCS=0). Таким чином, виникає задача із перевірки гіпотези, про те, що
в результаті прийому NК кадрів ймовірність розподілу викривлених кадрів не буде
перевищувати задану величину р'.

При проведенні поточного контролю не має сенсу чекати прийому наперед заданої
кількості NК кадрів, для зменшення тривалості контролю необхідно використати послідовний
критерій відношення ймовірностей при заданій помилці першого αК і другого роду βК.
Визначення стану каналу зв’язку проводиться при визначенні двох величин р0 і р1 (р0< р'  і
р1> р'), так прийняття непрацездатного каналу за працездатний має практичне значення тоді
й тільки тоді,  коли ймовірність спотворення кадра р ≥ р1, і навпаки відмова від прийняття
працездатного каналу має практичне значення тоді й тільки тоді, коли р ≤ р0.  У разі коли
ймовірність спотворення кадрів р лежить в межах р0 і р1 не потрібно хвилюватися про те яке
буде прийнято рішення.

Після того як задані величини р0 і р1 необхідно визначити ризик, що буде допущений у
разі прийняття невірного рішення. Він визначається наступним чином: ймовірність
прийняття працездатного каналу за канал, в якому перевищений поріг спотворень, не
повинен перевищувати наперед заданої малої величини αК, коли р ≤ р0, і навпаки ймовірність
прийняття непрацездатного каналу за працездатний не повинна перевищувати достатньо
малої величини βК, коли р ≥ р1.

Таким чином, допустимий ризик характеризується чотирма значеннями: р0, р1,  αК і
βК [5]. Вибір даних значень не є статистичною проблемою. Вони обираються суто із
практичних міркувань для кожної задачі окремо [7].

Якщо р означає відносне число спотворених кадрів на вибірці із NК кадрів, то
ймовірність отримання цієї вибірки визначається формулою

( ) СПККСПК 1 NNN pp -- , (1)
де СПКN  – кількість спотворених кадрів. Якщо вірна гіпотеза р = р1,  то ймовірність (1)
дорівнює

( ) СПККСПК
111 1 NNN

N ppP
K

--= , (2)
а якщо вірна гіпотеза р = р0, то ймовірність (1) дорівнює

( ) СПККСПК
000 1 NNN

N ppP
K

--= . (3)
Послідовний критерій відношення ймовірностей проводиться наступним чином. На

кожному етапі контролю радіорелейного каналу зв’язку при прийомі NК кадра для кожного
додатного цілого значення NК обчислюється
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і припиняється при порушенні нерівності (5). Якщо на останньому етапі контролю
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то канал вважається непрацездатним, а якщо
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то канал вважається працездатним, про що сигналізується відповідним сигналом і процедура
триває циклічно, блок схема методики приведена на рис. 1.

1. Введення вхідних даних. Вводяться параметри передавального пристрою і каналу
зв’язку { }іj=F , а також значення допустимої ймовірності помилкового прийому кадра

)1,(ДОПК LP ³  при заданих значеннях довжини кадра.
2. Прийом NК кадрів. На даному етапі на підставі контрольної суми кадра FCS

визначається кількість кадрів, прийнятих із спотвореннями СПКN  та вірно прийнятих кадрів
)( СПКК NN - . Спотворені кадри стираються із буфера приймача і надалі не обробляються.

3. Обчислення відношення ймовірностей. На даному етапі на підставі гіпотез про
можливий розподіл спотворених кадрів визначаються допустимий рівень спотворення кадра
р0 та граничний рівень спотворення кадра р1, а також визначається у відповідності до виразів
(2) і (3) відношення ймовірностей .)ln( 01 KK NN PP

На визначення значень порогів р0 і р1 впливає якість послуг, що забезпечує
транспортна мережа із передачі кадрів. Так, при передачі в мережі пакетів IP-телефонії,
втрата кадрів Ethernet,  в які інкапсульовано ІР пакети призводить до спотворення голосу і
тембру. В існуючих IP-мережах всі голосові кадри обробляються як дані. Втрата голосових
кадрів в порівнянні із кадрами даних не може бути відтворена за рахунок повторної передачі.
Вважається, що втрата до 5 % кадрів не помітна, а більше 10–15 % – недопустима [8, 9].
Причому дана величина суттєво залежить від алгоритму компресії/декомпресії голосу. У
відповідності до рекомендацій МСЕ-Т Y.1540 і Y.1541 [10] були встановлені наступні
показникі якості із втрати і спотворення ІР пакетів в IP-мережах:

коефіцієнт втрати пакетів (IPLR) – 1×10-3;
коефіцієнт спотворення пакетів (IPER) – 1×10-4.
4. Визначення працездатності каналу. На даному етапі на підставі нерівностей (5) і (7)

визначається стан в якому знаходиться радіорелейний канал зв’язку. Достовірність
отриманих результатів визначається помилкою першого і другого роду αК і βК.

5. Запит на передачу тестової послідовності. На даному етапі у разі встановлення
того, що канал знаходиться у незадовільному стані по каналу управління здійснюється запит
на передачу кадрів тестової послідовності NК ТЕСТ, для встановлення причин, які привели до
збільшення втрати кадрів.
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Рис. 1. Схема алгоритму методики контролю стану радіорелейного
 каналу зв’язку в умовах впливу навмисних завад
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6. Визначення типу завад. Основною задачею даної процедури є прийом кадрів тестової
послідовності із встановленням типу завад і характеру спотворень в каналі зв’язку.

Відповідно до існуючої класифікації завад [11], дана класифікація розширена за
рахунок використання шумової загороджувальної завади в частині спектра і періодичною
за часом.

Застосування цього типу завад зумовлене прагненням до оптимізації потужності
навмисних завад з охопленням більшої кількості ліній зв’язку на яких здійснюється
постановка завад, а також широким впровадженням нових автоматизованих комплексів
радіоподавлення [12]. Застосування завад в різні моменти часу також збільшує
розвідзахищеність комплексу радіоподавлення.

7. Оцінка спотворень. Метою даного етапу є оцінка відношення сигнал-завада, а також
визначення середньої кількості спотворених символів в кадрі СПSN . Необхідність мати
середнє значення кількості спотворених символів спричинено тим, що в радіорелейному
каналі можуть діяти навмисні завади, які приводять до міжсимвольної інтерференції.
Боротьба із міжсимвольною інтерференцією за рахунок збільшення відношення сигнал-шум
не приводить до бажаного результату, а лиш погіршує стан каналу зв’язку [13, 14]. Одним із
ефективних методів боротьби із зазначеним явищем є застосування перемежування символів
із використанням завадостійких кодів [15]. Таким чином, визначення відношення сигнал-
завада та кількості спотворених символів є вкрай важливо при подальшій оптимізації
характеристик радіорелейного каналу зв’язку із передачі кадрів в умовах застосування
навмисних завад.

Якщо в результаті оцінки каналу встановлено, що канал працездатний то процедура
контролю надалі триває циклічно із відповідною сигналізацію на прийомо-передавальному
обладнані станції. Якщо ж в результаті встановлено, що канал не задовольняє висунутим
вимогам, то проводяться відповідні процедури зазначеної методики, для подальшої
оптимізації характеристик каналу.

Для оцінки ефективності розробленої методики в програмному середовищі Maple були
проведені аналітичні розрахунки середньої кількість кадрів КN , що необхідно прийняти для
визначення стану каналу. Математичне сподівання величини КN  залежить від відносної
кількості спотворених кадрів і позначається )( КNE p . Приблизна формула для обчислення

)( КNE p  наведена в [7]:
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де )( pL  – ймовірність того, що в результаті проведеного контролю канал буде прийнятий за
працездатний (оперативна характеристика) [7].

На підставі формули (8),  коли 10 ,,0 ppp =  і 1)0( =L , значення )( КNE p

визначається за формулою
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Для 0pp =  маємо К1)( a-=pL  звідси із виразу (8) отримаємо
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Для 1pp =  маємо К)( b=pL  звідси із виразу (8) отримаємо
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У випадку, коли 0)1( =L , маємо 1=p
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Для обчислення значень )( КNE p , коли відношення ймовірностей знаходиться між
значень р0 і р1, будемо використовувати наступний вираз [7]
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На практиці, для побудови залежності )( КNE p  достатньо побудувати п’ять точок,  що
розраховуються за виразами (9)–(13). Ці п’ять точок дають достатнє повне представлення
про форму кривої. Середня кількість спостережень зростає при зміні р  від 0 до 0p , і спадає
при зміні р  від 1p  до 1.  В інтервал (р0, р1) середня кількість зростає і набуває максимум в
точці s . Побудуємо залежність середньої кількості кадрів, що необхідно прийняти для
визначення стану радіорелейного каналу зв’язку при наступних значеннях: р0=1×10-4,
р1=1×10-3, αК=0,01 і βК=0,2 (рис. 2).

)( КNpE

)1,(K LP ³

Рис. 2. Залежність середньої кількості кадрів, що необхідно прийняти
 для визначення стану каналу зв’язку від ймовірності спотворення кадру
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Приведемо залежність тривалості процедури контролю для радіорелейного каналу
зв’язку зі швидкістю 2,048 Мбіт/с при різних видах модуляцій за відсутності кодування
(рис. 3).

)1,(K LP ³

Рис. 3. Залежність тривалості процедури контролю від ймовірності втрати кадру

Послідовна процедура контролю не забезпечує визначення верхньої межі для вибірки із
NК кадрів. Тому, доцільно ввести верхню межу NК ГР. В усіченому критерії рішення
приймається у випадку, коли NК =NК ГР, навіть у тих випадках, коли звичайний послідовний
критерій не приводить до прийняття рішення NК ≤ NК ГР.

Якщо значення NК ГР обрати настільки великим, що воно в три рази перевищує
математичне очікування, то ефект від усічення для оперативної характеристики буде не
істотним [7].

На підставі середньої кількості кроків )( КNEp , обчислюється РР  – ймовірність реакції
СРРЗ на вплив навмисних завад [16]. Оберненою величиною до РP  є величина простою
засобів завадозахищеності ПРP .

)(
)(

111
КK

ВХКK

ВХ
РПР

РПРРРПР

Р

NEТt
tNEТ

ttt
tРP

p

p

+
+

-=
+-

-=-= , (14)

де KTt S=РПР  – час необхідний на виявлення радіорелейної лінії зв’язку, а також час
необхідний на її додаткову розвідку (рис. 4.);

Рt – час реакції радіорелейної лінії зв’язку на дію навмисної, що складається з )( КmaxK NEТ ;

ВХt  – час, що витрачається на входження у зв’язок після виявлення навмисної завади і
застосування заходів по ухиленню від неї;

ПРt  – час передачі інформації без застосування навмисних завад;

Рис. 4. Діаграма постановки навмисних завад
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Побудуємо залежність ПРP  від кількості спроб із виявлення сигналів та ймовірності
хибної тривоги в розвідприймачі (рис. 5).

K

ПРР

mb

Рис. 5. Залежність простою засобів завадозахищеності від характеристик
радіорозвідки, кількості спроб із виявлення сигналів та ймовірності хибної тривоги

Порівняння отриманих результатів із існуючими механізмами, що реалізовані в інших
протоколах говорить на користь розробленої методики. Так в транспортному протоколі ТСР
створене одного разу з’єднання між сервером і клієнтом може існувати безмежно довго [17].
Якщо клієнт і сервер „пасивні”,  то при розриві з’єднання внаслідок проблем із середовищем
передачі/прийому, учасники з’єднання можуть і не мати гадки про існуючі проблеми. Багато
із прикладних протоколів застосовують для цього „порожню операцію”   (NOP),  яка час від
часу відсилається від клієнта до сервера для контролю з’єднання. Даний підхід має свою
перевагу, що не залежить від поточної реалізації стека TCP/IP. Існує і інший метод – таймер
контролю працездатності (keep-alive).  Принцип його реалізації наступний, якщо канал між
клієнтом і сервером „пасивні” деякий час (то через дві години) відсилається службове
повідомлення, якщо відповідь на нього на протязі 75 секунд не прийшла, то відсилається
повторне повідомлення і так декілька раз. Якщо відповідь отримана – таймер проводить
обнулення, а відлік починається із початку. Якщо після декількох повторів відповідь так і не
отримана, то з’єднання розривається. Кількість повторів і тривалість повторів залежить від
реалізації стека TCP/IP, в деяких реалізаціях може змінюватись, а в інших – ні. Проведені
факти говорять про значні переваги розробленого методу, який за своїми оперативними
характеристиками майже удвічі перевищує існуючі методи контролю спотворення кадрів
(ІР пактів).

Таким чином, запропонована методика контролю стану радіорелейного каналу зв’язку
в умовах впливу навмисних завад дозволяє визначати тип навмисних завад та їх енергетичні
можливості із викривлення кадрів в радіорелейному каналі зв’язку.

Відмінність запропонованої методики від відомих полягає в тому,  що вона дозволяє
виявляти підоптимальні завади. Даний тип завад спотворює не всю послідовність біт в кадрі,
а лише деяку їх частину, проте, цього достатньо для відкидання кадру внаслідок
невідповідності контрольної суми кадру.

Перспективою  подальших  досліджень є  розробка  методик із  зменшення  тривалості
процедури контролю при дії навмисних завад.
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СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ТАКТИЧНОЇ ЛАНКИ

 ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

У статті розглянуті сучасні проблеми інформаційного забезпечення автоматизованих систем
управління тактичної ланки Збройних Сил України.

В статье рассмотрены современные проблемы информационного обеспечения автоматизированных
систем управления тактичного звена Вооруженных Сил Украины.

In the article have been considered the actual Ukrainian Armed Forces tactical warfare control systems
information supply problems.

Ключові слова: інформаційне забезпечення, процеси автоматизованого управління, тактична ланка.
Вступ. Сучасний бій є загальновійськовим, характеризується високою напруженістю,

швидкоплинністю і динамічністю. Це обумовлено збільшенням швидкостей та маневрених
можливостей засобів нападу, появою високоточної зброї, що потребує безперервної взаємодії
різнорідних сил при веденні бою.  В результаті змінились просторові параметри бою,
розширилися області взаємодії конфліктуючих сторін,  все більш критичним стає фактор
обмеження часу в умовах інтенсифікації та прискорення управлінських процесів. Це
приводить до необхідності вдосконалення і адаптації методів і засобів автоматизації до
сучасних умов в тактичній ланці управління [1, 2].

Зазначимо, що в автоматизованих системах управління (АСУ) різного призначення
процес управління функціонально складається зі збору необхідної інформації для
управління, обробки цієї інформації, прийняття на її основі відповідного рішення та
доведення управляючого впливу до відповідних об’єктів управління. Процес обробки
інформації і виробка на її основі відповідного рішення вирішується системою підтримки
прийняття рішень (СППР), причому якість прийняття рішення багато в чому залежить від
повноти та достовірності інформації, яка надається СППР в якості вихідної.

На сьогоднішній день існує ціла низка проблем, які потребують вирішення при
розробці інформаційного забезпечення автоматизованих систем управління тактичної ланки
управління Збройних Сил (ЗСУ)України, до яких можна віднести:

забезпечення сумісності класифікаторів, що прийняті у Збройних Силах України, що
розробляються в межах АСУ, що створюється. Невирішення зазначеної проблеми
призводить до того, що при спробі сумісної роботі декількох АСУ, які є складовими Єдиної
АСУ (ЄАСУ)  ЗСУ,  але використовують різні класифікатори,  стає неможливим створити
єдиний інформаційний простір;

забезпечення сумісності системи управління базами даних (СУБД) АСУ, що
створюється, з СУБД інших складових ЄАСУ ЗСУ. Вирішення зазначеної проблеми
спрямоване на досягнення можливості використовувати інформаційні ресурси всіх
створених АСУ в інтересах кожної з них, у противному випадку буде існувати паралельно
низка відокремлених АСУ, які для прийняття рішень будуть використовувати інформаціюю
що зберігається лише на їх локальних серверах;

забезпечення сумісності інформаційного забезпечення АСУ, що створюється з
інформаційним забезпеченням АСУ збройних сил країн-членів НАТО. Пошук шляхів
вирішення зазначеної проблеми націлений на можливість використовувати АСУ, що
розробляється, в інтересах миротворчих контингентів, закордонних місій тощо (як приклад –
АСУ „ДЕСНА”);

підвищення якості прийняття рішення посадовою особою органу управління.
Вирішення зазначеної проблеми спрямоване на забезпечення необхідної стійкості та
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безперервності управління за рахунок удосконалення підсистеми інформаційно-
розрахункових задач (ПІРЗ) системи підтримки прийняття рішення.

Оскільки перші три проблеми можливо вирішити за допомогою використання
різноманітних шлюзів, у даній статті увага буде приділятися проблемі підвищення якості
прийняття рішення посадовою особою органу управління. На сьогоднішній день існує три
варіанти побудови ПІРЗ:

всі задачі вирішуються на автоматизованому робочому місці (АРМ) посадової особи –
однорівнева побудова ПІРЗ;

всі задачі вирішуються на локальному сервері, за винятком завдань, що вирішуються
прикладними додатками операційної системи - дворівнева побудова ПІРЗ;

всі локальні задачі даної АСУ вирішуються на локальному сервері, за винятком
завдань, що вирішуються прикладними додатками операційної системи, а задачі, які
відносяться до компетенції зовнішніх АСУ вирішуються у цих АСУ за запитами, після чого
рішення потрапляють до СППР даної АСУ з використанням телекомунікаційної мережі.

Реалізувати зазначені підходи можна з використанням різних архітектур системи
обробки інформації, одним із різновидів яких є „клієнт-серверна” архітектура. Вибір тієї або
іншої архітектури саме і буде визначати принципи побудови ПІРЗ, а разом з тим, час та
якість прийняття рішення визначеною посадовою особою. Виходячи з цього метою статті є
аналіз основних технологій обробки інформації, проблем їх застосування та пропозиції
стосовно можливості їх використання в автоматизованих систем управління тактичної ланки
Збройних сил України.

Основна частина. В статті під автоматизованою системою (АС) розуміється [3]
організаційно-технічна система, що складається із засобів автоматизації певного виду (чи
декількох видів)  діяльності людей та персоналу,  що здійснює цю діяльність.  В загальному
випадку АС реалізує інформаційну технологію у вигляді певної послідовності інформаційно
пов’язаних функцій, задач чи процедур, що виконуються у автоматизованому
(інтерактивному) або автоматичних режимах. У процесі функціонування АС становить
собою сукупність комплексів засобів автоматизації (КЗА), організаційно-методичних і
технічних документів та спеціалістів, що використовують їх у своїй професіональної
діяльності. Комплекс засобів автоматизації – це сукупність всіх компонентів АС за винятком
людей. До основних компонентів АС (її частин) зазвичай відносять наступні види
забезпечень: технічне, програмне, інформаційне, організаційне, методичне, метрологічне,
правове, математичне, лінгвістичне та ергономічне.  Внутрішню будову АС характеризують
за допомогою структур,  що описують стійкі зв’язки між їх елементами.  Можливо виділити
наступні структури:

функціональна: елементи – функції, задачі, процедури; зв’язки - інформаційні;
технічна: елементи – пристрої, компоненти і комплекси; зв’язки – лінії і канали зв’язку;
організаційна: елементи – колективи людей та окремі виконавці; зв’язки –

інформаційні, супідрядності і взаємодії;
документальна: елементи – неподільні складові дріботи і документи АС; зв’язки –

взаємодії, супідрядності;
алгоритмічна: елементи – алгоритми; зв’язки – інформаційні;
програмна: елементи – програмні модулі і вироби; зв’язки – керуючі;
інформаційна: елементи – форми існування і подання інформації в системі; зв’язки –

операції перетворення інформації в системі.  Таким чином, інформаційне забезпечення АСУ
– це сукупність системно-орієнтованих даних, що описують прийняті в системі словники
базових описів (класифікатори, типові моделі, елементи автоматизації, формати документації
тощо), і даних про стан моделі об’єкту автоматизації (об’єкта управління) на усіх етапах
життєвого циклу АСУ.

Зазвичай, при розробці інформаційного забезпечення АСУ висувають вимоги до:
складу, структури та способам організації даних в системі;
інформаційного обміну між компонентами системи;
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інформаційної сумісності з суміжними системами;
використання загальнодержавних, галузевих класифікаторів, уніфікованих документів

та класифікаторів, що будуть використовуватися в даній АСУ;
структури процесу збору, обробки, передачі даних в системі та представленню даних;
захисту даних від руйнування при аваріях та збоях в електричній системі;
контролю, зберіганню, оновленню та відновленню даних в системі.
Аналіз існуючих технологій, що можуть задовольнити дані вимоги, показав, що

найперспективнішою та найпоширенішою є клієнт-серверна технологія, а саме архітектура
тонкого та товстого клієнтів [2, 3].

Термін „клієнт-сервер” означає таку архітектуру програмного комплексу, в якій його
функціональні частини взаємодіють по схемі „запит-відповідь”. Якщо розглянути дві
взаємодіючі частини цього комплексу, то одна з них (клієнт) виконує активну функцію,
тобто ініціює запити,  а інша (сервер)  пасивно на них відповідає.  У міру розвитку системи
ролі можуть змінюватися, наприклад деякий програмний блок одночасно виконуватиме
функції сервера по відношенню до одного блоку і клієнта по відношенню до іншого.

Відмітимо, що будь-яка інформаційна система повинна мати мінімум три основні
функціональні частини – модулі зберігання даних, їх обробки і інтерфейсу з користувачем.
Кожна з цих частин може бути реалізована незалежно від двох інших. Наприклад, не
змінюючи програм, що використовуються для зберігання і обробки даних, можна змінити
інтерфейс з користувачем таким чином, що одні і ті ж дані відображатимуться у вигляді
таблиць, графіків або гістограм. Виходячи з цього, не змінюючи програм представлення
даних і їх зберігання, можна змінити програми обробки, наприклад змінивши алгоритм
повнотекстового пошуку. І нарешті, не змінюючи програм уявлення і обробки даних, можна
змінити програмне забезпечення для зберігання даних, перейшовши, наприклад, на іншу
файлову систему. У розглянутій класичній архітектурі клієнт-сервер три основні
функціональні частини доводиться розподіляти по двох фізичних модулях. Зазвичай
програмне забезпечення, що відповідає за зберігання даних, розташовується на сервері
(наприклад, сервері бази даних), інтерфейс з користувачем – на стороні клієнта, а обробку
даних доводиться розподіляти між клієнтською і серверною частинами. У цьому полягає
основний недолік дворівневої архітектури, з якого виходять декілька неприємних
особливостей клієнт-серверних систем, що сильно ускладнюють розробку, а саме: при
розбитті алгоритмів обробки даних необхідно синхронізувати поведінку обох частин
системи. Виходячи з цього, всі розробники повинні мати повну інформацію про останні
зміни, внесені до системи, і розуміти ці зміни. Це створює складнощі при розробці клієнт-
серверних систем, їх установці і супроводі, оскільки необхідно витрачати значні зусилля на
координацію дій різних груп фахівців. Проаналізуємо існуючі архітектури клієнт-сервер.

„Товстий” (Rich client) клієнт у архітектурі клієнт-сервер – це комп’ютер, що забезпечує
розширену функціональність незалежно від центрального сервера. Як правило, сервер в
цьому випадку є лише сховищем даних, а вся робота по обробці і представленню цих даних
переноситься на машину клієнта. Більшість сучасних засобів швидкої розробки  (RAD), які
працюють з різними базами даних, реалізують стратегію, „товстого” клієнта, яка забезпечує
інтерфейс з сервером бази даних через вбудовану мову запитів SQL. Такий варіант реалізації
системи з „товстим” клієнтом, в цілому забезпечує низький рівень безпеки інформаційного
забезпечення. Крім того, дану систему майже неможливо перекласти на Web-технологію,
оскільки для доступу до сервера використовується спеціалізоване клієнтське програмне
забезпечення.

До переваг архітектури „товстого” клієнта слід віднести:
відсутнє суттєве навантаження на сервер;
можливість використовувати велику кількість різноманітних програмних застосувань;
для користувача взаємодія клієнта та сервера майже не відчувається.
Можна також виділити наступні недоліки „товстого” клієнта:
складність адміністрування;
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складність оновлення ПО, оскільки його заміну потрібно проводити одночасно по
всій системі;

складність розподілу повноважень, оскільки розмежування доступу відбувається не по
діях, а по таблицях;

перевантаження мережа унаслідок передачі по ній необроблених даних;
слабкий захист даних.
„Тонкий” (thin client) у архітектурі клієнт-сервер – це бездисковый комп’ютер-клієнт в

мережах з клієнт-серверною або термінальною архітектурою, який переносить всі завдання,
або їх більшу частину, по обробці інформації на сервер. В даний час під терміном „тонкий
клієнт” мається на увазі достатньо широкий з погляду системної архітектури ряд пристроїв,
які об’єднуються загальною властивістю –  можливістю роботи в термінальному режимі.
Таким чином, для роботи тонкого клієнта необхідний термінальний сервер [5,6].

„Тонкий” клієнт в більшості випадків володіє мінімальною апаратною конфігурацією,
замість жорсткого диска для завантаження локальною спеціалізованою операційною
системою (ОС) використовується DOM (Disk On Module), тобто модуль з роз’ємом IDE,
флеш – пам’ять і мікросхемою, що реалізовує логіку звичайного жорсткого диска, а в BIOS
визначається як звичайний жорсткий диск, тільки розмір його зазвичай на 2-3 порядки
менше. У деяких конфігураціях системи тонкий клієнт завантажує операційну систему по
мережі з сервера, використовуючи протоколи PXE.

Переваги архітектури „тонкого” клієнта:
відносно невисока вартість обслуговування мережі;
термінали практично не схильні до морального старіння, і термін їх служби в 2-3 рази

більший, ніж у персональних комп’ютерів;
вихід нових версій програм вимагає модернізації  термінального сервера, що полегшує

адміністрування системи;
резервне копіювання необхідно проводити  на сервері, що значно знижує вимоги до

резервних копій і відповідно вартість рішення. Окрім того, така єдина точка резервного
копіювання значно підвищує надійність і швидкість відновлення даних;

зростає швидкість виконання багатьох програм в мультизадачному режимі, що
особливо працюють з базами даних;

вихід терміналу з ладу не спричиняє за собою багатогодинного очікування, поки будуть
відновлені дані і операційна система. Для продовження роботи користувач може просто
пересісти за сусідній термінал;

у гетерогенних середовищах користувачі можуть одночасно працювати на одному
терміналі як з Windows, так і з Unix-;

необхідна тільки одна копія ліцензійного ПО, що інсталюється  на сервері;
компактність робочих місць та економія електроенергії;
операційні системи на терміналах значно менш уразливі від вірусних і мережевих атак;
існує можливість спостерігати за поведінкою користувача в мережі.
До недоліків зазначеної архітектури слід віднести:
підвищені вимоги до продуктивності і надійності термінального сервера, однак

зазначений недолік можливо усунути за рахунок використання систем високої доступності;
непридатність ресурсоємних застосувань для роботи з графікою і тривимірним

моделюванням. Аналізуючи наведені переваги та недоліки клієнт-серверних технологій
можна зробити висновок,  що технологія товстого клієнта є більш гнучкою з точки зору
можливості використання різноманітних програмних застосувань, однак поступається
тонкому клієнту в простоті адміністрування та оновлюванності. З точки зору ступеню
захисту інформації від несанкціонованого доступу технологія тонкого клієнта, гарантовано в
будь-який момент часу зберігає всі дані на сервері, а клієнти лише надають необхідні запити
та отримують уже готові результати, що унеможливлює розкриття закритої інформації на
клієнтських частинах за умови забезпечення захисту від побічних електромагнітних
випромінювань та наведень. Оскільки дані в технології товстого клієнта частково
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зберігаються на самій клієнтській частині у вигляді різноманітних файлів підкачки,
тимчасових файлів, то побудова комплексної системи захисту інформації для виносних
робочих місць є достатньо складною (а в більшості випадках просто не можливою) задачею,
навіть при умові використання в якості каналів зв’язку оптоволоконних ліній. Таким чином
застосування зазначеної технології у АСУ тактичної ланки управління Збройних Сил
України є достатньо проблематичним.

Висновки. 1. Аналіз проблем інформаційного забезпечення АСУ тактичної ланки
Збройних Сил України показав, що створення АСУ різного призначення здійснювалося
відособлено під кожну окрему систему управління, для вирішення своїх специфічних
завдань, за відсутності єдиного задуму, при цьому в основу створення АСУ були покладені
різні принципи і системно-технічні рішення. Це привело до того, що в даний час для АСУ
тактичної ланки ЗСУ характерні такі недоліки, як відсутність уніфікованих апаратно-
програмних засобів, уніфікованого інформаційного забезпечення, і, як наслідок, єдиної
програмної платформи, що посилює проблему несумісності програмного забезпечення. Крім
того, вимагає уточнення існуюча нормативно-технічна та правова бази в даній області.

Тому в ході виконання подальших етапів створення і розвитку перспективних АСУ
тактичної ланки управління необхідно виробити рішення, що забезпечують виконання
різними органами військового управління багатофункціональних завдань, з урахуванням
застосування в їх інтересах уніфікованих комплексів засобів автоматизації, побудованих на
єдиних принципах і системно-технічних рішеннях, що використовують єдине інформаційне
забезчення, єдину програмну платформу і що функціонують на єдиній цифровій
транспортній мережі зв’язку. 2. Проблеми створення єдиного інформаційного простру в
межах АСУ потребує забезпечення сумісності класифікаторів, що прийняті у Збройних
Силах України (ЗСУ), що розробляються, забезпечення сумісності системи управління
базами даних (СУБД) АСУ, що створюється, з СУБД інших складових ЄАСУ ЗСУ,
забезпечення сумісності інформаційного забезпечення  АСУ, що створюється з
інформаційним забезпеченням АСУ збройних сил країн-членів НАТО можливе в напрямках
використання, розробці і вдосконалення різноманітних шлюзів воєнного призначення. 3.
Вирішення проблеми підвищення якості прийняття рішень посадовими особами органу
управління пов’язане з необхідністю удосконалювання інформаційного забезпечення АСУ
тактичної ланки в напрямках підвищення стійкості та безперервності управління за рахунок
удосконалення підсистеми інформаційно-розрахункових задач (ПІРЗ) системи підтримки
прийняття рішення за рахунок використання і вдосконалення клієнт-серверних технологій.
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АРХІТЕКТУРА МОБІЛЬНОГО КОМПОНЕНТУ ПЕРСПЕКТИВНОЇ
СИСТЕМИ ЗВ’ЯЗКУ І АВТОМАТИЗАЦІЇ ТАКТИЧНОЇ ЛАНКИ УПРАВЛІННЯ

ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ З ВИКОРИСТАННЯМ ОПОРНОЇ МЕРЕЖІ НА
РАДІОРЕЛЕЙНИХ СТАНЦІЯХ

В статті розглянуті основні принципи, за якими планується створення мобільного компоненту
перспективної системи зв’язку і автоматизації тактичної ланки управління (ТЛУ) ЗС України. Основний
аспект зосереджено на  структурі мобільного компоненту найбільшої тактичної бойової одиниці – окремої
механізованої бригади.

В статье рассмотрены основные принципы, по которым планируется создание мобильного компонента
перспективной системы связи и автоматизации тактического звена управления ВС Украины. Основной
аспект сосредоточен на структуре мобильного компонента наибольшей тактической боевой единице –
отдельной механизированной бригаде.

In the article are considered the main principles according with which a creation of a mobile component of a
perspective communication and control system of a tactical level of Ukrainian Armed Forces is planned. The basic
aspect is concentrated on the structure of a mobile component of the greatest tactical battle unit - the separate
mechanized brigade.

Ключові слова: мобільний компонент, система зв’язку і автоматизації,  тактична ланка управління
ЗС України.

Зміни у способах ведення збройної боротьби,  які актуальні на теперішній час для ЗС
України, направлені та орієнтовані на першочергове виконання завдань щодо запобігання
війнам і збройним конфліктам, їх врегулювання на ранніх стадіях та нарощування бойових
можливостей до потрібного рівня для ведення локальної (регіональної) війни [1].

Тенденції впровадження інформаційних технологій в збройну боротьбу свідчить про
наявність глибокого протиріччя між характером майбутніх бойових дій і фактичною
неготовністю ЗС України до їх ведення.

Тому ідеологія побудови мобільного компоненту інформаційно-телекомунікаційної
мережі ґрунтується на проведених системних дослідженнях, аналізі науково-технічного та
промислового потенціалу держави та  враховує основні тенденції розвитку інформаційно-
телекомунікаційних систем військового призначення провідних країн світу [2].

Розвиток мобільного компоненту телекомунікаційної системи повинен бути
спрямований на підвищення його основних оперативно-технічних показників: стійкості,
мобільності, безпеки та пропускної спроможності мереж, вузлів та ліній зв’язку,
впровадження новітніх інформаційно-телекомунікаційних послуг за рахунок прийняття на
озброєння базових засобів зв’язку і автоматизації військового призначення.

Особливо необхідно підкреслити пріоритет використання сучасних вітчизняних засобів
військового призначення. Тільки при їх широкому використанні можливо забезпечити
безпеку використання системи зв’язку та автоматизації управління військами, а відповідно і
системи управління в цілому.

Проведений аналіз [3] показав, що найбільш раціональним варіантом є його побудова
на двох основоположних принципах.  Перший –  використання ліній прямого зв’язку між
вузлами зв’язку пунктів управління і другий – використання мережі мобільних опорних
(допоміжних) вузлів зв’язку з комплексним застосуванням радіорелейних, тропосферних,
ліній зв’язку, що організовані безпілотними літальними апаратами, та супутникових засобів
зв’язку. Існує також ще один перспективний принцип, який в даний час набуває широкого
розвитку – типу MESH, що  представляє собою інтеграцію стаціонарних транспортних (або
опорних) мереж зв’язку та мобільних радіомереж типу MANET (Mobile Adhoc Network).
Характеризується динамічною архітектурою побудови мереж, які самоорганізуються та не
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містять базових станцій і фіксованих маршрутів передачі інформації. В даній статі
зупинимося тільки на двох перших принципах.

Мобільний компонент перспективної системи зв’язку і автоматизації тактичної ланки
управління ЗС України повинен:

– будуватись на основі поєднання обох розглянутих принципів для забезпечення вимог
живучості і пропускної спроможності, що дозволить максимально використати позитивні
властивості кожної із складових системи, тобто перспективний польовий комплекс засобів
зв’язку і автоматизації тактичної ланки управління повинен будуватись за комбінованим
принципом – сполучення принципів прямих зв’язків та через опорні (допоміжні) вузли
зв’язку (ОВЗ).  Це дозволяє отримати повнозв’язну мережу,  яка не залежить від
організаційної структури і легко може пристосовуватися до будь-якого виду бойових дій.
Слід вказати, що комбінація або використання цих принципів залежать від задач підрозділу,
частини тактичної ланки управління. Особливо на це може впливати територіальне
розміщення військ. Так при веденні  оборонного бою територія, яку займає основна бойова
одиниця в тактичній ланці управління, становить 15 на 20 кілометрів. При такому
розміщенні є можливість відмовитися від мережі опорних вузлів та забезпечити зв’язок між
пунктами управління (ПУ) за допомогою радіорелейних ліній прямого зв’язку. При
виконанні інших задач, наприклад, прикриття державного кордону або ізоляції району
конфлікту, територія, на якій виконується задача, може значно збільшуватися. В цьому
випадку зв’язок можна забезпечити через опорну мережу зв’язку;

– будуватись і розвиватись на принципах використання транспортної мережі загального
користування для забезпечення потреб у зв'язку військових формувань усіх видів ЗС та
інших силових міністерств і відомств;

– забезпечувати опрацювання технічних питань розробки комплексу захисту інформації
як на систему так і на кожний її елемент та питання забезпечення взаємосумісності з
існуючими системами та обладнанням, які використовуються в стаціонарному компоненті
системи зв’язку ЗС та на телекомунікаційних мережах України;

– використовувати розробки цілої низки сучасних зразків техніки зв’язку (радіостанції,
радіорелейні станції, засоби комутації та маршрутизації, кінцеве обладнання та ін.),
апаратури засекреченого зв’язку, тропосферних цифрових станцій, сучасних зразків
електронно-обчислювальної техніки та кінцевих термінальних пристроїв (телефонного,
факсимільного зв’язку);

–  не виключати використання аналогових засобів,  які можуть спільно працювати з
цифровими. В першу чергу це стосується аналогових телефонних апаратів з функціями
набору номера,  які є найбільш масовими,  особливо в ТЛУ.  Вони набагато дешевші в
порівнянні з цифровими та не потребують високих вимог абонентських ліній. Цифрові
телефонні апарати повинні встановлюватись у найбільш важливих абонентів, яким потрібен
підвищений сервіс (в батальйоні це 2…3 абоненти, аналогових – 15…20);

Розглянемо більш детальніше структуру (елементи) мобільної компоненти
перспективної системи зв’язку і автоматизації тактичної ланки управління.

Варіант побудови мобільного компоненту основного тактичного з’єднання,
представлена на рис. 1.

Система будується на основі традиційного комплексного використання ліній прямого
радіозв’язку УКХ діапазону, ліній радіорелейного зв’язку та проводового зв’язку.
Особливістю є використання комбінації двох принципів організації зв’язку – принципу
прямих зв’язків, організованих засобами радіо та радіорелейного зв’язку та зв’язку через
мережу типу „решітка”, яка утворюється групами каналоутворення ПУ бригади та ОВЗ АК.
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Рис. 1. Варіант побудови мобільного компоненту основного тактичного з’єднання

Мобільний компонент буде включати декілька (1-2)  групи каналоутворення від
командного пункту (КП) та запасного командного пункту (ЗКП), тилового пункту управління
(ТПУ) з’єднання тактичної ланки управління, які забезпечують прив’язку до опорної мережі
зв’язку вищого штабу та мережі зв’язку загального користування (МЗЗК) України, з’єднані
між собою та прив’язку ВЗ ПУ тактичної ланки управління за допомогою радіорелейних та
проводових ліній зв’язку.

Також групи каналоутворення будуть забезпечувати розгортання мережі
радіорелейного зв’язку „точка-мультиточка” до КШМ командирів основних бойових
підрозділів. Вони будуть надавати ресурс для всіх вузлів зв’язку (ВЗ) пунктів управління
(ПУ), що діють в смузі бригади незалежно від їх оперативного підпорядкування.

Основу груп каналоутворення складають  комплексні апаратні зв’язку. Групи
каналоутворення передбачається виносити за межі ПУ на відстань 2-3 км для забезпечення
розвідзахищеності пунктів управління та прив’язуватися до них проводовими засобами
зв’язку. При виникненні екстремальних обставин в ході бойових дій при виході з ладу всіх
груп каналоутворення є можливість забезпечити радіорелейний зв’язок за рахунок
радіорелейних станцій (РРС)  зі складу комплексної апаратної зв’язку пункту управління
(КАЗ ПУ).

На рис. 2 представлено варіант вузла зв’язку пункту управління, який  повинен на
основі передових технологій створювати цифрові мережі з інтеграцією послуг,  які
забезпечують передавання різних видів повідомлень (голосу, даних, відео та ін.) з
гарантованою якістю обслуговування та надавати дані послуги службовим особам пункту
управління, забезпечувати організацію розрахункового процесу і входження в інформаційні-
розрахункові системи безпосередньо з робочих місць. Безпосередньо на пунктах управління,
в групах бойового управління, будуть розташовані штабні машини (ШМ), командно-
штабних машини (КШМ) з обладнаними автоматизованими робочими місцями службових
осіб оперативного складу та комплексні апаратні зв’язку ПУ.  Основою ВЗ ПУ буде
комплексна апаратна зв’язку ПУ (КАЗ ПУ).
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Особливо необхідно виділити організацію радіорелейного зв’язку. В тактичній ланці
управління радіорелейний зв’язок необхідно довести до пунктів управління основних
бойових підрозділів. Це потрібно, в першу чергу, для автоматизованих систем управління та
для доведення засекреченого зв’язку до батальйонного рівня.

Рис. 2. Структура вузла зв’язку ПУ тактичної ланки управління
Традиційний принцип організації радіорелейного зв’язку, тобто „точка-точка”, для

тактичної ланки для зв’язку з батальйонами є неприйнятним, тому що необхідно утворити
приблизно 8...10 напрямків радіорелейного зв’язку, що при існуючих підходах призведе до
суттєвого збільшення апаратних радіорелейного зв’язку (комплексних апаратних зв’язку). До
того ж швидкість потоків 2  або 8  мБіт/с для батальйону є надмірною.  Пропонується інший
принцип „точка-мультиточка”, який використовується в ряді армій НАТО. На ПУ бригади (в
групі каналоутворення) використовується одна центральна (базова) радіорелейна станція,
котра працює на декілька абонентських станцій зі швидкістю від 128 до 1024 кБіт/с.
Кількість абонентських станцій залежить від їх швидкості. При швидкості 256 кБіт/с
можливо утворити вісім напрямків радіорелейного зв’язку. Дальність зв’язку – до 15 км, що
відповідає потребам тактичної ланки управління.

Необхідно більш детальніше зупинитись на структурі (елементах)  мобільної
компоненти перспективної системи зв’язку і автоматизації тактичної ланки. Одним із
основних завдань при її побудові є створення комплексних апаратних зв’язку, які з одного
боку відповідали б вимогам щодо поєднання функцій цифрового каналоутворення, комутації
та засекречування, а з іншого боку мали б захист від впливу вогневих засобів противника,
велику мобільність. Комплексна апаратна зв’язку пункту управління призначена для:
організації радіорелейного, проводового зв’язку; автоматичної комутації і маршрутизації
цифрових потоків (даних) між апаратними зв’язку пунктів управління тактичної ланки
управління, вузлами зв’язку ПУ вищестоящих штабів та підпорядкованих підрозділів;
прив’язку до опорної польової мережі зв’язку; організації (розгортання) абонентських мереж
телефонного зв’язку та передачі даних, як відкритих так і закритих; об’єднання АРМ
посадових осіб ПУ у локальні обчислювальну мережу пункту управління та забезпечення і
підтримку функціонування інформаційних систем ПУ; управління мережею зв’язку; надання
телекомунікаційних послуг оперативному складу на пункті управління.

Склад комплексної апаратної мереж доступу, що планується розробити та прийняти на
озброєння [4]:



Збірник наукових праць ВІТІ НТУУ „КПІ” № 3 – 2009
════════════════════════════════════════════════════════

49

– обладнання проводового (модеми SHDSL- 2к-ти) та радіорелейного (Р-450-2
к-ти) зв’язку;

– обладнання комутації та мультиплексування трактів (КТО) К-1301;
– цифрова автоматична комутаційна система ЦАКС;
– маршрутизатори А-201 – 2 к-ти;
– комутатори ЛОМ А-101  – 2 к-ти;
– апаратура IP телефонії;
– телефонні апарати, ПЕОМ та інше допоміжне обладнання для розгортання

абонентських закритих та відкритих телефонних мереж, закритих та відкритих ЛОМ.
У випадку виходу з ладу КАЗД в групах каналоутворення, КАЗ ПУ може самостійно за

допомогою засобів проводового та радіорелейного зв’язку забезпечувати прив’язку напряму
до опорної мережі зв’язку армійського корпусу (АК) та МЗЗК України.

Комплексна апаратна зв’язку доступу (КАЗД) призначена для: утворення групи
каналоутворення; прив’язки до мережі зв’язку загального користування, стаціонарної
опорної мережі Міністерства Оборони України; прив’язки вузлів зв’язку пунктів управління
тактичної ланки управління та командно-спостережних пунктів (КСП) батальйонів;
організації радіорелейного, проводового зв’язку; автоматичної комутації і маршрутизації
цифрових потоків (даних) між комплексними апаратними груп каналоутворення  та
комплексними апаратними зв’язку вузлів зв’язку пунктів управління тактичної ланки
управління, вузлами зв’язку ПУ вищестоящих штабів та підпорядкованих підрозділів; для
організації (розгортання) абонентських мереж телефонного зв’язку та передачі даних (у разі
необхідності).

Склад комплексної апаратної доступу, що планується розробити та прийняти
на озброєння:

– обладнання проводового (модеми SHDSL- 2к-ти) та радіорелейного (Р-450-3
к-ти) зв’язку;

– обладнання радіорелейного зв’язку „точка-мультиточка”;
– обладнання комутації та мультиплексування трактів К-1301;
– цифрова автоматична комутаційна система (ЦАКС);
– маршрутизатори А-201;
– комутатори ЛОМ А-101;
– телефонні апарати, ПЕОМ та інше допоміжне обладнання для розгортання

абонентських відкритих телефонних мереж, відкритих ЛОМ (за необхідністю).
Перспективні командно-штабні машини рухомих пунктів управління повинні

забезпечувати зручність роботи службовим особам пункту управління та обладнуватися:
засобами зв’язку для забезпечення службовим особам всіх видів зв’язку (телефонного,
передачі даних, факсимільного, відео-); автоматизованими робочими місцями для
забезпечення інтелектуальної підтримки прийняття рішень, вирішення інформаційно-
розрахункових задач, підготовки та обміну документами з відповідним спеціальним
програмним забезпеченням. Для забезпечення передачі всіх видів інформації в єдиному
транспортному середовищі до окремого солдата (бойової машини, літака, вертольота, катера
і т. ін.) в тактичній ланці включно повинен бути забезпечений радіодоступ рухомих
абонентів по КХ-  та УКХ радіолініях,  супутникових засобів зв’язку до абонентів на
стаціонарних пунктах управління по каналах опорної (транспортної) мережі зв’язку.

Запропонований варіант побудови мобільного компоненту перспективної системи
зв’язку і автоматизації тактичної ланки управління Збройних Сил України з використанням
опорної мережі на радіорелейних станціях:

– забезпечить доступність інформаційного обміну для посадових осіб (КШМ) в любій
точці смуги бойових дій тактичної ланки управління,  як на місці,  так і під час руху (зони
обслуговування створюються за допомогою РРС „точка-багатоточка” або радіошлюзу та
УКХ і КХ радіостанцій;
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– забезпечить прив’язку абонентів (КШМ)  КСП мб (тб,  зрадн,  БрАГ,  адн)  до груп
каналоутворення бригади як на місці, так і під час руху, що дозволить підвищити стійкість
інформаційних напрямків;

– підвищить мобільність системи зв’язку і автоматизації  тактичної ланки управління.
Мережа ІР починає працювати після розгортання фізичного каналу (проводовий,
радіорелейний, тропосферний тощо). При зміні обстановки по зв’язку (відкритті,
пошкодженні ліній зв’язку) немає необхідності ручного керування вибором маршрутів
передавання інформації, що призводило до неефективного розподілу пропускної
спроможності цифрових трактів;

– дозволить зменшити час встановлення зв’язку з частинами, з’єднаннями видів ЗС
України, при діях тактичної ланки управління в складі оперативного угрупування, а також з
абонентами стаціонарного компоненту ЗСУ;

– дозволить зменшити професійні вимоги та навантаження на особовий склад екіпажу
(робота з ЦАКС, КТО потребує значно більшого часу встановлення зв’язку, суттєвої
спеціальної підготовки, знання всієї структури побудови мережі зв’язку та постійне
врахування змін);

– дозволить гнучко використовувати пропускну спроможність мережі;
– дозволить зменшити фінансові витрати, забезпечити перехід від технології з

комутацією каналів до технології з комутацією пакетів та усунути в подальшому
необхідність заміни обладнання з комутацією каналів;

– забезпечить впровадження АСУ зв’язком.
Таким чином, комплекси та засоби зв’язку мобільного компоненту всіх ланок

управління повинні забезпечувати необхідний рівень організаційно-технічної взаємодії між
собою та стаціонарним компонентом телекомунікаційної системи Збройних Сил України,
сумісності із системами зв’язку та інформатизації країн-членів НАТО. Технічні засоби
зв’язку та автоматизації мобільного компоненту всіх рівнів забезпечать необхідний рівень
організаційно-технічної взаємодії між собою та стаціонарним компонентом системи зв’язку
та інформатизації ЗС України. Використання нових польових зразків техніки дозволить
підвищити якість і достовірність зв’язку, зменшити кількість апаратних зв’язку і
автоматизації на пунктах управління та зробити їх більш універсальними, тобто
використовувати мінімум типажу спеціалізованих комплексних апаратних зв’язку[5].

Запропоновані перспективні апаратні зв’язку і автоматизації базуються на реальних
напрацюваннях щодо створення вітчизняних засобів зв’язку і автоматизації військового
призначення. Створення вказаних зразків виявилося можливим (з урахуванням наукового
обґрунтовування вимог до них) тільки на основі об'єднання зусиль сучасних виробничих
структур і наукових організацій.
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УДК 621.395.1                                                                         Мінакова М. В. ( ВІТІ НТУУ „КПІ”)

АНАЛІЗ РЕАЛІЗАЦІЇ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ПОСЛУГ НА
ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОМУ РИНКУ УКРАЇНИ

В статті проводиться аналіз двох етапів реалізації побудови інтелектуальної мережі зв’язку.
Розглянуто питання еволюції послуг інтелектуальних мереж, доцільність використання та можливість їх
реалізації з економічної та технічної точок зору.

В статье проводится анализ двух этапов реализации построения интеллектуальной сети связи.
Рассмотрен вопрос эволюции услуг интеллектуальных сетей, целесообразность использования и возможность
их реализации с экономической и технической точки зрения.

The article analyzes the two phases of relization of intelligent network communication construction. The question
of intelligent networks services evolution, usge advisability and their achievement possibility from the economic and
technical points of view is considered in this work.

Ключові слова: інтелектуальні мережі зв’язку (IN, Intelligent Network), платформа IN, архітектура
інтелектуальної мережі.

Сучасні засоби телекомунікацій, засновані на використанні прогресивних
інформаційно-телекомунікаційних технологій, впливають на темпи розвитку економіки,
удосконалювання системи керування, побудову глобального інформаційного суспільства,
підвищення добробуту його членів. Будучи каталізатором науково-технічного й соціально-
економічного прогресу, телекомунікаційний комплекс, у свою чергу, розвивається під
впливом зростаючих вимог з боку користувачів послуг, викликаних глобалізацією
економічних відносин, ростом ділової й політичної активності, розширенням культурних,
особистісних й інших зв’язків у національному й інтернаціональному масштабах.

В Україні інтелектуальні послуги впроваджуються досить повільно. Ця ситуація
пояснюється дією техніко-технологічних (низький рівень цифровізації мереж, нерівномірний
їхній розвиток по території країни) і соціально-економічних (обмежена платоспроможність
основної частини споживачів, високі первісні витрати на створення) об’єктивних факторів.
Негативний вплив на темпи розвитку інтелектуальних мереж на вітчизняному ринку
телекомунікацій робить також відсутність організаційно-економічного механізму, що
містить методичні й практичні рекомендації із впровадження інтелектуальних послуг.
Завдання впровадження послуг IN, як продукту інновацій, є частиною загальної проблеми
керування попитом та пропозицією послуг на основі маркетингової концепції. Разом з тим,
вихід на ринок нової послуги вимагає адаптації існуючого дослідницького й методичного
апарата з урахуванням техніко-технологічних властивостей інтелектуальних послуг й
організаційно-економічних особливостей процесів їхнього виробництва й споживання [1].

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

Таким чином, актуальність теми, заключається в дослідженні реалізації впровадження
інтелектуальних мереж, що обумовлена:
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− дією об’єктивних техніко-технологічних і соціально-економічних процесів
загальнонаціонального й галузевого характеру, які обумовили появу нового класу
інноваційних інтелектуальних послуг послуг зв’язку;

− відсутністю або недостатнім проробленням на методичному й практичному рівнях
організаційно-економічних питань, пов’язаних з розробкою стратегії їхнього впровадження й
мережної взаємодії на вітчизняному телекомунікаційному ринку.

Побудову платформи ІN треба розглядати з позиції двох взаємозалежних аспектів, які
можна сформулювати так: що можна зробити зараз, за наявних обмежень, обумовлених
можливостями експлуатованого комутаційного устаткування, і з огляду на існуючі засоби
оброблення інформації, а що можна перенести на перспективу. Питання перспективного
впровадження інтелектуальної мережі України потрібно розглядати паралельно з реалізацією
основних функціональних можливостей ІN. Будь-які розробки в галузі перспективної
архітектури ІN можуть бути успішними лише в тому разі, якщо вони спиратимуться на знання
й досвід, набуті в процесі розв’язання першого завдання. Отже, еволюційно виконуючи
конкретні завдання на мережах зв’язку, можна реалізувати довготривалу архітектуру
інтелектуальної мережі.

На першому етапі реалізації (рис. 1) створення платформи інтелектуальної мережі на базі
існуючої ТМЗК необхідно передбачити системно-технічні рішення, які дадуть змогу:

– охопити новими послугами одночасно якомога ширше коло абонентів;
– мінімізувати модернізацію устаткування, наявного в експлуатації;
– використати в перспективі нові можливості, пов’язані з упровадженням цифрової

техніки комутації й передавання, а також перспективних засобів оброблення інформації.
Варто врахувати закордонний досвід реалізації та надання послуг телефонного зв’язку на

так званій „передінтелектуальній” основі. Цей досвід передбачає створення накладеної мережі,
вузли комутації якої здійснюють централізоване управління послугами. На початковому етапі
побудови ІN подібні рішення, незважаючи на свою технічну обмеженість, вважаються цілком
виправданими, оскільки відзначаються відносно низькою капіталомісткістю та значною
швидкістю реалізації. Тому на першому етапі доцільно розгорнути ряд послуг ІN на
передінтелектуальній основі, а частину прибутків від комерційної експлуатації реінвестувати
в поетапну побудову платформи ІN, яка більшою мірою відповідає вимогам міжнародних
стандартів і рекомендацій [3].

Рис. 1. Структура інтелектуальної мережі на першому етапі реалізації:
CCF – Call Control Function (функція управління викликом), CCAF – Call
Control Agent Function (функція управління доступом виклику), SRF –
Specialized Resource Function (функція спеціалізованих ресурсів), SCF –
Service Control Function  (функція управління послугами)
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Загальна структура інтелектуальної мережі на першому етапі реалізації відповідає
сучасним підходам. Як видно з рис. 1, декілька автоматичних міжміських телефонних станцій
(АМТС), оснащених спеціальними функціями (показані у вигляді функціональних об’єктів
концептуальної моделі інтелектуальної мережі), крім „штатних”, виконують усі дії, пов’язані з
наданням доступу й обслуговуванням послуг ІN.  За такої організації виклик будь-якого
абонента ТМЗК після набирання цифри 8 (виходу на АМТС) та коду, який відповідає одному
з не введених у дію міжнародних кодів, що фактично є префіксом виходу на послуги ІN,
потрапляє до бази даних. У базі даних централізовано здійснюються всі дії, пов’язані з
обслуговуванням викликів, збиранням статистики, а також адміністративним управлінням
послугами, у тому числі нарахуванням оплати й виписуванням рахунків.

Отже, над ТМЗК України необхідно створити „накладену мережу” зі своїм планом
нумерації, яка надає додаткові послуги телефонного зв’язку в межах усієї території країни.
Такий спосіб реалізації послуг ІN не позбавлений недоліків,  до яких насамперед належать
використання ресурсів внутрішньо-зонової мережі для місцевих викликів та фактична
закритість інтерфейсу з базою даних інтелектуальної мережі. Однак стосовно першого недоліку
можна з достатнім ступенем точності стверджувати, що характер потоків навантаження
послуг ІN зумовлюється передусім її функціональними можливостями і є цілком
прогнозованим. Стосовно закритості інтерфейсу з логікою послуг треба сказати, що вона є
наслідком спільного існування функцій комутації та логіки послуг в одному вузлі комутації
АМТС, який фактично виконує функції спільного вузла SSР/SСР (Service Switching Point / Service
Control Point, SSСР – Service Switching and Control Point), а також використання внутрішньо-
смугової сигналізації (передавання керуючої інформації з мовних каналів). Зазначені недоліки
варто розглядати як розрахунок за можливість швидкого розгортання першочергових послуг
інтелектуальної мережі в масштабах усієї національної ТМЗК України. Крім того, викладені
технічні рішення повторюють досвід розвинених країн і повною мірою враховують наявні
можливості й обмеження Єдиної національної системи зв’язку України.

Реалізацію другого етапу побудови ІN потрібно узгодити з планами розвитку й
цифровізації ТМЗК (рис.  2).  Другий етап допускає відокремлення керуючої інформації від
мовної та наближення до архітектури інтелектуальної мережі.

Надбудова інтелектуальної мережі

INAP

Рис. 4. Структура інтелектуальної мережі на другому етапі
реалізації: SDF – Service D ata Function (функц ія підтримання даних
послуг), SMAF  – Service Management Access Function (функція
доступу до системи експлуатаційнрго підтримання і
адміністрування послуг) ,  SMF – Service Management Function
(функц ія експлуатаційного п ідтримування й адміністрування
послуг)
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Як видно з рис. 2, базовій ТМЗК залишаються лише функції комутації ССF (Call Control
Functions) і зв’язки з логікою послуг SSF (Service Switching Functions), які в свою чергу будуть
централізовані в загально-мережній надбудові ІN.

Разом з тим, з цифровізацією ТМЗК функції SSF мігруватимуть у бік вузлів місцевих і
внутрішньо-зонових мереж, які з використанням протоколу Х.25 за своєю функціональною
архітектурою наближатимуться до вузлів комутації послуг згідно з міжнародними
рекомендаціями. При цьому можна буде відокремити функції комутації від функцій
надання послуг, реалізованих у надбудові інтелектуальної мережі. Ці послуги можна надати,
наприклад, у вигляді обчислювальної мережі, яка підтримує взаємодію робочих станцій, що
виконують функції надання послуг, збереження даних експлуатаційного підтримання й
адміністрування послуг та управління ними. Такий спосіб побудови допускає можливість
реалізації прикладного протоколу інтелектуальної мережі INAP (Intelligent Network Application
Protocol) відповідно до рекомендацій МСЕ щодо набору можливостей CS1 (Capability Sets) [4].

Проаналізувавши реалізацію послуг інтелектуальної мережі за кордоном, необхідно звернути
увагу на досвід впровадження ІN на мережах,  що дасть змогу розробити певні рекомендації
щодо реалізації послуг інтелектуальної мережі в Україні. Треба розуміти, що розроблену
міжнародними організаціями архітектуру ІN через особливості мереж зв’язку України, до
яких насамперед належить низький ступінь цифровізації та відсутність широкого застосування
загальної комутації мереж,  досить важко терміново реалізувати.  З цієї причини впровадження
послуг і функціональних можливостей ІN потрібно здійснювати поетапно, поступово
розширюючи набір наданих послуг і коло  абонентів, що обслуговуються.

Необхідність підвищення якості телекомунікаційних послуг і зниження їхньої
собівартості змушують операторів зв’язку посилювати вимоги до експлуатації власних
телекомунікаційних ресурсів, а також активно впроваджувати нові інформаційні та
інтелектуальні технології. Як наслідок, їм доводиться витрачати багато коштів на
оптимізацію й підвищення ефективності бізнес-процесів по управлінню й обслуговуванню
телекомунікаційних мереж.

Згідно концепції розвитку телекомунікацій в Україні до 2010 року інвестиційна
політика в Україні повинна проводитися з урахуванням таких напрямів:

– залучення фінансових та кредитних ресурсів національних та іноземних банків для
реалізації пріоритетних інвестиційних програм і проектів;

– забезпечення економічної привабливості телекомунікаційних проектів та спрямування
частини отриманого прибутку на розвиток телекомунікаційних мереж;

– стимулювання реалізації інвестиційних проектів, які здатні забезпечити терміни
окупності, валютні надходження та розв’язання проблем розвитку за рахунок
самофінансування;

– створення сприятливих умов для залучення іноземних інвестицій в розвиток
телекомунікацій для реалізації довгострокових проектів;

– спрямування іноземних кредитів на придбання новітніх технологій та
телекомунікаційного обладнання, продукції і обладнання на конкурентних засадах.

На сьогоднішній день побудовано й досліджено багато нових моделей
телекомунікаційних систем, однак, у цей час немає систематизованого викладу методів
аналізу, моделювання й оптимізації сучасних і перспективних мереж зв’язку у вигляді єдиної
закінченої технології.

Проектування телекомунікаційних мереж нового покоління з ефективною системою
управління досить складний процес, який потребує кропіткого аналізу і великих інвестицій.
Воно створює потужну науково-теоретичну й методичну базу для наступних розробок
ефективних новітніх технологій проектування й експлуатації високопродуктивних,
відмовостійких телекомунікаційних і комп’ютерних систем і мереж, а також інших
високопродуктивних мережних технологій.

Технічний підхід реалізації впровадження нових інформаційних та інтелектуальних
технологій має на увазі наступну послідовність робіт з наукових досліджень і програмувань:
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– обґрунтування вибору критеріїв якості, ефективності, надійності й вірогідності
телекомунікаційної системи;

– розробка концептуальних моделей систем управління, побудованих на новітніх
технологіях;

– побудова й дослідження математичних моделей телекомунікаційних систем
та мереж;

– вибір методів моделювання;
– перевірка адекватності точності й корегування моделей;
– комп’ютерні експерименти й моделювання;
– аналіз результатів моделювання.
Завданнями сучасних телекомунікацій є забезпечення доступу до абонентів,

забезпечення доступу до інформації і забезпечення мобільності. Ці завдання, в основному, і
стимулювали розвиток концепції Інтелектуальної мережі в її сучасному трактуванні,
орієнтованому на три різні інфраструктури, що все більш перекриваються: телефонні мережі,
мережа Інтернет і мережі мобільного телефонного зв’язку.

Головне ж значення IN для сучасних телекомунікацій не в списках послуг CS,  а в
основній ідеї, яка полягає в тому, щоб відокремити процеси традиційної комутації від
процедур надання нових послуг. Актуальність цієї ідеї на рівні ТКМЗ обумовлена тим, що в
умовах жорсткої конкурентної боротьби оператор мережі зв’язку повинен уміти надавати
послуги, орієнтовані на групи користувачів з потребами, що сильно розрізняються, і мати
можливість швидко створювати і розгортати ці нові послуги. Різна комбінація цих функцій
інтелектуальної мережі визначає різні варіанти побудови IN, починаючи від розподіленої
(„класичної”) у вигляді окремих архітектурних елементів до централізованої архітектури на
базі вузла послуг SN (Service Node),  що сполучає в собі всі необхідні функції IN на
єдиній платформі.

Швидке, ефективне й економічне надання послуг користувачеві можливе лише за нової
концепції побудови мереж зв’язку,  яка полягає в розподілі функцій комутації каналів та
надання послуг.  Сьогодні функції надання послуг є невід’ємною частиною функцій
комутаційних систем, тому зі зростанням кількості послуг і функціональних особливостей
систем різко збільшуються їхні апаратні засоби та програмне забезпечення. Через це
комутаційні системи стають усе складнішими, а їхня вартість відповідно зростає.

Створення інтелектуальних мереж зв’язку й бурхливий ріст обсягів послуг, наданих на
їхній основі, є найважливішою характеристикою міжнародного телекомунікаційного ринку
кінця XX – початку XXI століть. Найбільші операторські компанії зацікавлені у
впровадженні передових технологій для того, щоб задовольнити попит абонентів на новітні
інфокомунікаційні послуги. Професійне вирішення вищезазначених питань – важливий крок
до формування конкурентноспроможної телекомунікаційної галузі в Україні.
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УДК 621.396     к.т.н. Польщиков К.О. (ВІТІ НТУУ „КПІ”)

МЕТОДИКА МОДЕЛЮВАННЯ ДОСТУПНОЇ ДЛЯ ТРАФІКУ ДАНИХ ПРОПУСКНОЇ
ЗДАТНОСТІ МОБІЛЬНОЇ РАДІОМЕРЕЖІ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

В статті пропонується методика моделювання доступної для трафіку даних пропускної здатності
мобільної радіомережі спеціального призначення, що враховує вплив динамічності топології на
характеристики мережного трафіку. Розроблену методику доцільно застосовувати для адекватного
моделювання процесу передачі в мобільній радіомережі спеціального призначення потоків реального часу, а
також для одержання коректних поточних значень пропускної здатності мережі, доступної для
трафіку даних.

В статье предлагается методика моделирования доступной для трафика данных пропускной
способности мобильной радиосети специального назначения, учитывающая влияние динамической топологии
на характеристики сетевого трафика. Разработанную методику целесообразно применять для адекватного
моделирования процесса передачи в мобильной радиосети специального назначения потоков реального времени,
а также для получения корректных текущих значений пропускной способности сети, доступной для
трафика данных.

The article offered methods of simulation of bandwidth of special mobile radio network available for data traffic,
which tares into accjunt the influebce of dynamic topology on network trafficcharacteristics. The developed methods
are expedient to use for adeguate simulation process of transmilling of real time steam in special mobile network as
well as for actievement of correct current values of network  bandwidth available for data traffic.

Ключові слова: мобільна радіомережа спеціального призначення, імітаційне моделювання,
пропускна здатність.

1. Обґрунтування актуальності досліджень та аналіз літератури
Мобільні радіомережі надають абонентам можливість обмінюватися інформацією в

умовах випадкової, динамічної топології, обумовленої переміщенням усіх вузлів і
відсутністю фіксованих базових станцій. Найважливішою особливістю таких мереж є
децентралізоване управління процесом їхнього функціонування.

До переваг мобільних радіомереж слід віднести [1]:
1) взаємозамінюваність вузлів (кожен вузол здатний функціонувати як маршрутизатор);
2) самоорганізація;
3) автоматична адаптація до умов функціонування;
4) висока живучість;
5) швидке розгортання.
Не випадково, в провідних країнах світу здійснюються спроби застосувати мобільні

радіомережі для вирішення завдань спеціального (військового) призначення.
Абоненти мобільної радіомережі спеціального призначення (МРСП) мають можливість

передачі різних видів трафіку, яка реалізується на основі застосування комутації пакетів.
Інформаційні повідомлення, що передаються в МРСП, утворюють мультимедійний трафік
(мовні повідомлення, відео) і трафік даних (сигнали управління, текстові повідомлення, різні
зображення, інша графічна і таблична інформація). Інтенсивність передачі інформації,
ініційованою роботою в реальному часі якого-небудь мультимедійного застосування,
достатньо висока і близька до постійного значення, тому такий вид трафіку часто називають
потоковим трафіком або трафіком реального часу [2 – 4]. Для якісної передачі потокового
трафіку необхідно мінімізувати затримку пакетів і її дисперсію (джиттер), що вимагає
гарантованого виділення відповідній пропускній здатності мережі [5].

Затримки окремих пакетів на якість передачі даних практично не впливають. Тому
терпимі до пакетних затримок потоки даних класифікують як трафік, для передачі якого
можна використовувати мережні ресурси, що залишилися після виділення необхідної частки
пропускній здатності мережі більш приоритетному трафіку реального часу. Щоб підвищити
оперативність доставки в мережі повідомлень, що створюють потоки даних, необхідно
раціонально використовувати доступну для відповідного трафіку пропускну здатність. Для
досягнення цієї мети в МРСП потрібно здійснювати управління інтенсивністю потоків
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даних, ідея якого полягає в тому, щоб забезпечити відповідність між інтенсивністю передачі
пакетів даних і величиною доступною у нинішній момент часу пропускної спроможності
мережі [6 – 11].

Зміна в часі поточних значень величини доступної для трафіку даних пропускної
здатності мережі є випадковим процесом ( )tH , реалізації якого багато в чому визначаються
параметрами потоків реального часу, що передаються в мережі. При розробці методів
управління інтенсивністю потоків даних в МРСП і оцінці ефективності цього управління
виникає необхідність в застосуванні математичних моделей, що дозволяють одержати
коректні реалізації випадкового процесу ( )tH .

Відомі роботи, наприклад [12, 13], в яких величина доступної для трафіку даних
пропускної здатності мережі задається довільно,  по розсуду дослідників.  При цьому
найбільш спрощені моделі представляють функцію ( )tH у вигляді:

1) заданого фіксованого значення:
( ) ChconsthtH <<== 0,

де C  – граничне значення пропускної здатності мережі, що визначається характеристиками
фізичних каналів;

2) довільного стрибка:

( ) ( ) [ )
( ) [ )î

í
ì

¥ÎÎ
ÎÎ

=
.,,,0
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12

11
ttCh

ttCh
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Такі моделі є дуже грубими і не відповідають реальності.
У науковій праці [14] приводиться теоретичне обґрунтування середнього значення

cepH пропускної здатності мережі, доступної для певного класу трафіку:

( )yfHcp = ,
де y  – вектор параметрів, які характеризують процес передачі інформаційних потоків в
мережі та не залежать від часу.

На жаль, наявність подібних залежностей не є достатньою для одержання коректних
поточних значень ( )tH .

Значення, що є найбільш близькими до реальних значень доступної пропускної
здатності, одержані в роботі [15]. При цьому за допомогою аналізатора протоколів
виконувалися вимірювання трафіку, що передається по каналу існуючої мережі. В результаті
таких експериментів отримані адекватні реалізації доступної пропускної спроможності в
одному з каналів мережі. Проте визначення у такий спосіб доступної пропускної
спроможності в рамках цілого маршруту, тобто послідовного з’єднання численних каналів,
пов’язано зі значними труднощами.

Тому актуальним є наукове завдання, що полягає в розробці методики створення
адекватних моделей, що імітують зміну в часі величини пропускної здатності, доступної для
передачі потоків даних в МРСП.

Метою статті є одержання за допомогою математичного моделювання коректних
поточних значень величини доступної для трафіку даних пропускної здатності МРСП.

Відомо,  що інтенсивність передачі інформації по заданому маршруту не може
перевищувати пропускну здатність «найповільнішої» ділянки в рамках цього маршруту [16].
Доступна для передачі даних пропускна спроможність кожної окремої ділянки (каналу k )
мережі визначається, по-перше, відомими значеннями його технічних характеристик, по-
друге, величиною його завантаженості, яка випадковим чином змінюється в часі. Миттєве
значення доступної для трафіку даних пропускної здатності каналу залежить від сумарної
інтенсивності потоків реального часу, що передаються по ньому у поточний момент часу.
Для моделювання потоків реального часу, що передаються по каналу необхідно
обґрунтувати закони розподілу і характеристики випадкових величин S  (інтервалу часу між
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моментами почала передачі по цьому каналу потоків реального часу) і T  (тривалості
передачі по цьому каналу потоків реального часу).

2. Обґрунтування характеристик вхідних потоків реального часу в МРСП
В рамках теорії масового обслуговування запропоновано моделі, що адекватно

описують функціонування вузла комутації телефонних каналів, на який поступає потік
запитів на встановлення з’єднання [17 – 19]. Найбільш поширені моделі надходження в таку
систему викликів та їх обслуговування, припускають, що щільність розподілу інтервалу часу
між надходженням викликів, а також щільність розподілу тривалості їхнього обслуговування
підпорядковується експоненціальному закону. Практична важливість цих моделей
обумовлена тим, що обчислені на їх основі значення основних характеристик системи
масового обслуговування добре узгоджуються з результатами відповідних вимірювань в
реально функціонуючих мережах з комутацією каналів.

Між двома процесами – надходженням викликів в традиційній телефонній мережі
зв’язку і надходженням заявок на передачу потоків реального часу в МРСП – є очевидною
аналогія. Безперечна схожість цих процесів полягає в тому, що їхні характеристики
визначаються потребами абонентів (користувачів) в інформаційному обміні, їх діями,
активністю.  Тому обґрунтованим є допущення про те,  що щільність розподілу часового
інтервалу між моментами початку передачі потоків реального часу по каналу МРСП, так
само як і щільність розподілу інтервалу часу між моментами надходження викликів до
телефонного комутатора, підпорядковується експоненціальному закону.

Процес надходження в МРСН заявок на передачу потоків реального часу по каналу ik

( i  – номер каналу в мережі) характеризується також величиною iS  – математичним
очікуванням інтервалу часу між моментами почала передачі потоків реального часу по
даному каналу. Значення величини iS  визначається, перш за все, потребами абонентів
мережі в інформаційному обміні. Крім того, ця величина залежить від наявності в мережі
альтернативних маршрутів, по яких можна передавати потоки реального часу: чим більше в
мережі таких маршрутів, тим рідше передаються потоки реального часу по конкретному
каналу і,  відповідно,  більше інтервал часу між моментами почала їх передачі по
цьому каналу.

Можна виділити наступні основні групи подій, які полягають у зміні топології МРСП і
можуть привести до зменшення або збільшення значень iS :

1Y  – група подій, що полягають у переміщенні яких-небудь вузлів мережі;
2Y  – група подій, що полягають в знищенні яких-небудь вузлів (втраті їхньої

працездатності);
3Y  – група подій, що полягають у додаванні в мережу нових вузлів.

Події групи 1Y  є можливими в МРСП завдяки мобільності її абонентів. Деструктивні
дії супротивника є причиною подій групи 2Y . Події групи 3Y  можуть бути викликані,
наприклад, десантуванням в зону покриття МРСП додаткових учасників бою, що
використовують відповідні засоби зв’язку, або закиданням рухомих роботів-ретрансляторів
і т.п.

Залежність значення iS  від подій, що відбуваються в МРСП, які належать до груп 1Y ,
2Y  та 3Y  можна представити у вигляді:

321 Y
i

Y
i

Y
i

Y
ii SSSSS DDD ±±±= ,                                            (1)

де Y
iS  – значення, яке прийняла би величина iS , якби в мережі не відбувалися події груп 1Y ,

2Y  та 3Y ;
1Y

iSD  – складова, що враховує вплив подій групи 1Y  на величину iS ;
2Y

iSD  – складова, що враховує вплив подій групи 2Y  на величину iS ;
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3Y
iSD  – складова, що враховує вплив подій групи 3Y  на величину iS .

Якщо події якої-небудь групи викликають збільшення значення S , то у виразі (1) перед
відповідною складовою ставиться знак „+”, інакше – знак „-”. При цьому, якщо

0221 <±±± Y
i

Y
i

Y
i SSS DDD ,

то повинна виконуватися умова:
Y
i

Y
i

Y
i

Y
i SSSS £±±± 321 DDD .

Слід зазначити, що в мережах з фіксованою топологією Y
ii SS = .

3. Обґрунтування характеристик тривалості передачі в МРСП потоків
реального часу.

Процес передачі потокового трафіку і процес обслуговування телефонного виклику теж
мають істотну схожість, яка полягає в тому, що і в першому, і в другому випадку сеанс
зв’язку здійснюється у реальному часі, тобто доставка інформації по мережі не затягується, а
відбувається практично миттєво. Цей факт дає підставу зробити допущення про те, що
щільність розподілу тривалості передачі в МРСП потоку реального часу,  так само як і
щільність розподілу тривалості обслуговування телефонного виклику, підпорядковується
експоненціальному закону.

Для моделювання процесу передачі в МРСП потоків реального часу необхідно
обґрунтувати значення характеристики iT  – математичного очікування тривалості передачі
по каналу ik  потоку реального часу.

Значення величини iT  визначається, перш за все, об’ємами інформації, яку абонентам
мережі потрібно передавати в реальному часі. Крім того, процес передачі в МРСП тих або
інших потоків реального часу може закінчуватися передчасно у наслідок раптової зміни
топології мережі, що призводить до зменшення значення iT . Причинами передчасного
закінчення передачі по каналу ik  потоків реального часу можуть бути розглянуті вище події
груп 1Y  та 2Y .

Залежність значення iT  від подій, що відбуваються в МРСП, які належать до груп 1Y
та 2Y можна представити у вигляді:

31 Y
i

Y
i

Y
ii TTTT DD --= ,                                                      (2)

при цьому повинна виконуватися умова:
Y
i

Y
i

Y
i TTT £+ 21 DD ,

де Y
iT  – значення, яке прийняла би величина iT , якби в мережі не відбувалися події груп 1Y

та 2Y ;
1Y

iTD  – складова, що враховує вплив подій групи 1Y  на величину iT ;
2Y

iTD  – складова, що враховує вплив подій групи 2Y  на величину iT .

Зрозуміло, що в мережах з фіксованою топологією Y
ii TT = .

З урахуванням обґрунтованих вище допущень про характеристики розподілу
випадкових величин S  і T  можна у формалізованому вигляді здійснити постановку
завдання, що полягає в розробці методики моделювання доступної для трафіку даних
пропускної здатності МРСП.

4. Постановка і розв’язання завдання, що полягає в розробці методики
моделювання доступної для трафіку даних пропускної здатності МРСП.

Постановка завдання
Задано:
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1) послідовність фізичних каналів { }ikK = , Ii ,1= ,  по яких від вузла 1A  до вузла 2A
потрібно передавати потік даних v ;

2) множина потоків реального часу { }ijwW = , де ijw  –  потік номер j , Jj ,1= , який

потрібно передавати по каналу ik
3) множина { }icC = , де ic  – значення пропускної здатності каналу ik ;

4) множина { }ijlL = , де ijl  – необхідне значення інтенсивності передачі потоку ijw ;

5) множина { }11 ixX = , де 1ix  – значення моменту часу, що відповідає початку передачі
потоку 1iw ;

6) множина значень { }Y
iS , { }1Y

iSD , { }2Y
iSD , { }3Y

iSD , { }Y
iT , { }1Y

iTD  та { }2Y
iTD ;

7) інтервал часу моделювання [ ]кiнt;0=Q .
Необхідно: визначити значення пропускної здатності ( )tH , яка буде доступна для

передачі в МРСП потоку  в кожен теперішній момент часу QÎt .
Обмеження:
1) протягом інтервалу часу Q  потік  може передаватися тільки по одному і тому ж

маршруту, що визначається заданою послідовністю каналів K ;
2) протягом інтервалу часу Q  жоден канал з множини K  не може бути використаний

для передачі інших потоків даних.
Допущення:
1) інтервал часу між сусідніми моментами почала передачі потоків реального часу по

каналу ik  є випадковою величиною iS , яка розподілена по експоненціальному закону і

характеризується математичним очікуванням iS , яке згідно з виразом (1) визначається

заданими значеннями Y
iS , 1Y

iSD , 2Y
iSD  та 3Y

iSD ;
2) тривалість передачі потоку реального часу по каналу ik  є випадковою величиною iT ,

що характеризується експоненціальним законом розподілу і математичним очікуванням iT ,

яке згідно з виразом (2) визначається заданими значеннями Y
iT , 1Y

iTD  та 2Y
iTD .

Розв’язання завдання
Завдання одержання значень, які приймає у нинішній момент часу t  величина

доступної для передачі потоку v  пропускній здатності МРСП, зводиться до визначення
мінімального елементу множини { })(thi :

{ })(min)( thtH i= ,                                                        (3)
де )(thi  – значення доступною для передачі потоку v  пропускній спроможності каналу ik  у
момент часу t .

Для розв’язання поставленого завдання необхідно обчислити значення кожного
елементу )(thi  за формулою:

)()( tLcth iii -= ,                                                    (4)
де )(tLi  – значення сумарної інтенсивності потоків реального часу, що передаються по
каналу ik  у момент часу t .

При визначенні величини )(tLi  необхідно враховувати, що сумарна інтенсивність
потоків, що одночасно передаються по одному і тому ж каналу, не може перевищувати
пропускну здатність цього каналу. Передача потоку ijw  у момент часу t  можлива лише при
виконанні умови:
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iij ctm £)( ,                                                        (5)

де )(tmij  – значення сумарної інтенсивності потоків реального часу, які потрібно передавати

по каналу ik  у момент часу t .

Значення )(tmij  визначається з виразу:

î
í
ì

££+
=

=
- ,2),()(

;1),(
)(

)1(

1
Jjtltm

jtl
tm

ijji

i
ij                                    (6)

де )(tlij  – необхідне значення інтенсивності передачі потоку ijw  у момент часу t .

Визначивши по формулі (4) множину { })(tmij , можна знайти шукану величину )(tLi  як
найбільше значення сумарної інтенсивності потоків реального часу, які потрібно передавати
по каналу ik  у момент часу t , що задовольняє умові (3) :

{ } iijiji ctmtmtL £= )(,)(max)( .

У формулі (4) невідомими є значення )(tlij . Якщо у момент часу t  потрібно передавати

потік ijw , то необхідне значення інтенсивності його передачі у цей момент часу

відповідатиме заданому значенню ijl , інакше – буде нульовий:

[ ]
[ ]î

í
ì

+Ï
+Î

=
,;,0
;;,

)(
ijijij

ijijijij
ij xxtесли

xxtесли
tl

t
tl

                                     (7)

де ijx  – значення моменту часу, в який потрібно почати передачу потоку ijw ; ijt  – значення

часу, що потребується для передачі потоку ijw .

Згідно зроблених допущень, відомо, що випадкова величина iT  розподілена по
експоненціальному закону. Тому щільність розподілу тривалості передачі потоку по каналу

ik  може бути представлена у вигляді функції:

iT
t

i
i e

T
tg

-
=

1)( .

Для набуття значень якої-небудь випадкової величини в процесі моделювання
використовують спеціальні датчики, які, як правило, генерують значення випадкової
величини, що має рівномірний розподіл в інтервалі (0; 1). У реальності такі датчики
генерують не випадкові, а достатньо близькі до них псевдовипадкові числа. Маючи
послідовність рівномірно розподілених випадкових чисел { }nU , Nn ,1= , можна обчислити
значення випадкових чисел { }nE  з експоненціальним розподілом і середнім значенням a  по
формулі [20]:

( )nn UE --= 1lna .
Тому, використовуючи для кожного каналу ik  окремий датчик, що генерує рівномірно

розподілені значення випадкових чисел, можна одержати значення { }ijt  випадкової величини

iT :

( )ijiij UT --= 1lnt .                                                  (8)
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У формулі (5) невідомою є множина значень { }ijxX = . Елементи цієї множини можна
послідовно знайти, використовуючи вираз:

î
í
ì

££+
=

=
-- ,2,

;1,

)1()1(

1
Jjsx

jx
x

jiji

i
ij                                   (9)

де )1( -jis  – тривалість інтервалу між моментами часу )1( -jix  і ijx .
Як приклад на рис. 1 ілюструються моменти початку передачі потоків реального часу,

інтервали між ними і значення тривалості передачі цих потоків по каналу ik .

Для розв’язання поставленого завдання залишається отримати множину значень { }ijs .

Відомо, що щільність розподілу випадкової величини iS , що відповідає експоненціальному
закону, має вигляд:

iS
t

i
i e

S
tf

-
=

1)( .

Тому для визначення значень { }ijs  випадкової величини S  можна скористатися
виразом:

( )ijiij USs --= 1ln .                                               (10)

Рис. 1. Моменти початку передачі потоків реального часу, інтервали між ними і значення тривалості
передачі цих потоків по каналу ik

5. Основні етапи розробленої методики і блок-схема алгоритму її реалізації
Методика моделювання доступної для трафіку даних пропускної здатності МРСП,

блок-схема алгоритму реалізації якої представлена на рис. 2, включає наступні етапи.
1. Введення початкових даних (блок 1  на рис.  2).  Вводиться задана множина значень

{ }icC = , { }ijlL = , { }11 ixX = , { }Y
iS , { }1Y

iSD , { }2Y
iSD , { }3Y

iSD , { }Y
iT , { }1Y

iTD , { }2Y
iTD ,значення

кiнt , а також значення r , що є більшим, ніж максимальне значення множини C .
2. Формування запитів на передачу потоків реального часу по каналах K . На цьому

етапі обчислюються значення iS  по формулі (1), значення iT  по формулі (2). Потім

здійснюється генерування чисел { }ijU  і послідовне обчислення значень ijs  по формулі (10),

ijx  по формулі (9) і ijt  по формулі (8). В результаті кожному запиту на передачу потоку ijw

ставиться у відповідність не тільки задана інформація про необхідну інтенсивність передачі
ijl  цього потоку, але і одержані значення моменту часу початку його передачі ijx  і

тривалості його передачі ijt . Для виконання вказаних операцій передбачено спеціальну
процедуру (блок 5 на рис. 2).
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Рис. 2. Схема алгоритму, що реалізує пропоновану методику
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3. Одержання значень інтенсивності передачі в кожному каналі множини K  потоків
реального часу у поточний момент часу t .  На даному етапі з використанням виразу (5)
обчислюються значення )(tlij  (блоки 6 – 8 на рис. 2).

4. Обчислення значень сумарної інтенсивності потоків реального часу, які потрібно
передавати в кожному каналі множини K  у момент часу t . Суть цього етапу полягає в

одержанні за допомогою виразу (4) значень )(tmij  (блок 9 на рис. 2).
5. Визначення сумарної інтенсивності потоків реального часу, що передаються в

кожному каналі множини K  у поточний момент часу t .  У блоці 12  перевіряється
виконання умови (3). Якщо дана умова виконується, то оновлюються значення величин )(tLi
(блок 11 на рис. 2), які спочатку були прирівняні до нуля (блок 4 на рис. 2). Невиконання
умови (3) відповідає ситуації, коли зважаючи на граничну завантаженість каналу ik , заявка
на передачу потоку ijw , що надійшла у момент часу t , отримує відмову. При цьому

обнуляється значення інтенсивності передачі потоку ijw  (блок 12  на рис.  2)  і здійснюється
перехід до наступного етапу методики.

6. Обчислення значень доступної для передачі потоку даних пропускної здатності
кожного з каналів множини K  у поточний момент часу t .  На цьому етапі по формулі (2)
здійснюється одержання значень )(thi  (блок 13 на рис. 2).

7. Визначення значень, які приймає у поточний момент часу t  величина доступної для
передачі потоку даних пропускної спроможності мережі. Завершальний етап, в ході якого з
множини отриманих значень { })(thi  вибирається мінімальний елемент. Для цього величині

( )tH  привласнюється початкове свідомо велике значення r  (блок 3  на рис.  2).  Потім
значення ( )tH  по черзі порівнюється з кожним значенням множини { })(thi , тобто для
кожного i  перевіряється виконання умови )()( tHthi <  (блок 14 на рис. 2). Якщо після
чергової перевірки дана умова виконується, то значення величини ( )tH  оновлюється і стає
рівним найменшому елементу )(thi  з перевіреного ряду значень (блок 15 на рис. 2). В
результаті прямого перебору всіх значень { })(thi  визначається шукане значення доступної
для трафіку даних пропускної здатності мережі у поточний момент часу.

Етапи 3 – 7 методики циклічно повторюються з метою одержання результуючих
значень ( )tH  для кожного моменту часу.

6. Висновки
Запропоновано методику моделювання доступної для трафіку даних пропускної

здатності МРСП,  яка на відміну від відомих методик, по-перше, припускає, що часовий
інтервал між моментами початку передачі потоків реального часу і тривалість їхньої
передачі розподілені за експоненціальним законом, і, по-друге, враховує вплив динамічності
топології МРСП на характеристики мережного трафіку.

Розроблену методику доцільно застосовувати для адекватного моделювання процесу
передачі в МРСП потоків реального часу, а також для одержання коректних поточних
значень пропускної здатності мережі, доступної для трафіку даних.
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ЗАСТОСУВАННЯ НЕЛІНІЙНИХ ЕФЕКТІВ ОПТОВОЛОКНА В ОПТИЧНИХ
ПІДСИЛЮВАЧАХ

Оптичний світловід, як і будь-який діелектрик, демонструє нелінійну поведінку в сильному
електромагнітному полі. Такі поля утворюються навіть при використанні відносно малопотужних джерел
випромінювання за рахунок великої щільності потужності, реалізованої в силу малого поперечного перерізу
одномодового кабелю. Нелінійні ефекти оптоволокна широко використовують для побудови оптичних
підсилювачів.

Оптический световод, как и любой диэлектрик, демонстрирует нелинейное поведение в сильном
электромагнитном поле. Такие поля образовываются даже при использовании относительно маломощных
источников излучения за счет большой плотности мощности, реализованной в силу малого поперечного
сечения одномодового кабеля. Нелинейные эффекты оптоволокна широко используют для построения
оптических усилителей.

The optical path, as well as any electrical insulator, shows nonlinear behaviour in a strong electromagnetic
field. Such fields are formed even at use the of relatively low-power sources of radiation at a  expense of the big density
of the capacity realised owing to small cross-section cut single-mode  cable. Nonlinear effects of an optical fiber are
widely use for construction of optical amplifiers.

Ключові слова: нелінійне переломлення, фазова самомодуляція, перехресна фазова модуляція, вимушене
непружне розсіювання, модуляційна нестійкість, чотирихвильове змішування.

Актуальність. Оптичні підсилювачі забезпечують безпосереднє підсилення всіх
оптичних каналів без їх перетворення у електричні сигнали та знову у оптичні,
використовують різні активні оптичні середовища та нелінійні ефекти і підсилюють сигнал,
котрий проходить через них [1]. Ситуація з нелінійними ефектами ускладнюється в системах
у високощільних системах з розподілом по довжинах хвиль, де використовуються джерела
інтенсивного лазерного випромінювання.

У оптичному волокні проявляються такі нелінійні ефекти:
– нелінійне переломлення – явище, при якому показник переломлення залежить від

інтенсивності електричного поля Е;
– вимушене непружне розсіювання – явище, при якому оптична хвиля передає частину

своєї енергії нелінійному середовищу в результаті взаємодії з молекулами;
– модуляційна нестійкість – явище модуляції стаціонарного хвильового стану під дією

нелінійних і дисперсійних ефектів;
– параметричні процеси – явища, викликані взаємодією оптичних хвиль і з електронами

зовнішніх оболонок (чотирихвильове змішування (ЧХЗ), генерація гармонік і параметричне
підсилення).

Нелінійне переломлення, фазова самомодуляція та перехресна фазова модуляція
Показник переломлення оптичного середовища залежить не тільки від частоти, але і від

інтенсивності світла І, або квадрата напруженості електричного поля Е:
)()(),( 2

21
2 EnnЕn += ωω ,

де 1n – лінійна складова, яка описується рівнянням Селлмейера та залежить від частоти;
2n – нелінійна складова показника переломлення, що залежить від електричного поля.

Нелінійна складова 2n може бути виражена наступним рівнянням:

2
2

)3(
1

8
3 Ek

En
n nн ×=

××

×
=

χ
 ,

де nk – коефіцієнт нелінійності показника переломлення;
)3(

1χ – складова нелінійної діелектричної сприйнятливості 3-го порядку.
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Залежність n від 2E приводить до таких нелінійних ефектів, як фазова самомодуляція
(ФСМ) і перехресна фазова модуляція (ПФМ) [5]:

Фазова самомодуляція – це зміна в часі фази імпульсів цифрового сигалу, що
передається по оптичному волокну, яка виникає внаслідок залежності показника заломлення
матеріалу оптичного волокна від інтенсивності електромагнітного поля. ФСМ спричиняє
розширення енергетичного спектра сигналу, що передається.

Перехресна фазова модуляція – це зміна в часі фази імпульсів цифрових сигналів, що
передаються у різних каналах волоконно-оптичних систем передачі (ВОСП) із спектральним
розділенням сигналів, яка виникає внаслідок взаємодії канальних сигналів через залежність
показника заломлення матеріалу оптичного волокна від інтенсивності електромагнітного
поля [2].

Вимушене непружне розсіювання
Це явище, на відміну від пружного, обумовлене непружною взаємодією, при якій

оптичне поле передає частину своєї енергії нелінійному середовищу. З цією взаємодією
пов’язані два явища:

– вимушене раманівське/комбінаційне розсіювання (ВКР);
– вимушене розсіювання Мандельштама-Брілюена (ВРМБ).
Квантовий механізм розсіювання полягає в тому, що фотон падаючого пучка

(наприклад, пучка лазерного накачування оптичного підсилювача) розпадається на фотон
меншої частоти і фонон. Якщо прийняти, що сω і накω – частоти сигнала і накачки, то це
відбувається за схемою: рснак ωωω =- . Випромінювання різницевої частоти рω називається
стоковою хвилею.  Для ВКР стоксова хвиля може поширюватися в обох напрямках,  але
переважно поширюється в напрямку падаючого пучка, тоді як для ВРБМ – у протилежному
напрямку.

Важливою особливістю цих явищ являється те, що їх інтенсивність у волоконних
світловодах може зростати на багато порядків, створюючи можливість для оптичного
підсилення [7].

Явище ВРМБ стало предметом більш пильного вивчення останнім часом у зв’язку зі
значним удосконаленням систем передачі на одній несучій і досягненням близьких до
граничних показників за довжиною прольоту (ділянки тракту, що покривається однією
підсилювальною секцією) за рахунок використання потужніших лазерних джерел
випромінювання, а також показників по швидкості переданого сигналу за рахунок
збільшення дозволяючої здатності (ступеня монохроматичності) лазерного сигналу.

В обох випадках відбувається збільшення густини потоку світлової енергії, що
приводить до підсилення нелінійних ефектів, які в першу чергу проявляються через ВРБМ,
враховуючи, що воно має найнижчий поріг виникнення. Виникнувши, ВРБМ саме
приводить, при певних рівнях випромінювання накачування, до виникнення граничних
явищ, що обмежують потужність корисного сигналу.

Отже, очевидно, що ВРБМ приводить до двох ефектів:
– встановлення верхньої границі оптичної потужності системою, що ефективно

використовується (збільшення довжини перекриття, наприклад, за рахунок збільшення
потужності джерела сигналу виявляється обмеженим величиною граничного рівня ВРБМ);

– погіршення якості основного сигналу за рахунок взаємодії основної хвилі з хвилею
зворотнього розсіювання, а також з хвилею подвійного зворотнього розсіювання, що виникає
за рахунок відбиття хвилі зворотнього розсіювання.

Пороговий рівень ВРБМ залежить від ряду факторів:
– ширини лінії лазерного джерела (чим вона ширше, тим вище граничний рівень);
– ефективної площі поперечного перерізу оптичного волокна (ОВ) (чим більша,

тим краще);
– довжини ОВ (при довжині до 10 км проблем із ВРБМ не виникає);



Збірник наукових праць ВІТІ НТУУ „КПІ” № 3 – 2009
════════════════════════════════════════════════════════

68

– технології модуляції сигналу (лазерне джерело з прямою модуляцією має ширину
порядка 1 ГГц, а із зовнішньою модуляцією – 1 МГц).

Модуляційна нестійкість
Це явище викликане модуляцією стаціонарного хвильового стану під дією нелінійних і

дисперсійних ефектів. Воно проявляється, з однієї сторони (у часовій області), як розпад
безперервної або квазібезперервної періодичної хвилі на послідовність надкоротких
імпульсів,  з іншої сторони (у частотній області),  як поява двох симетричних модуляційних
спектральних складових, відстаючих від основної (несучої) частоти.

Чотирихвильове змішування
Чотирихвильове змішування – нелінійна взаємодія в оптичному волокні двох або

більшої кількості світлових хвиль з різними частотами,  яка породжує нові світлові хвилі з
комбінаційними частотами [4].

ЧХЗ виникає внаслідок залежності показника заломлення матеріалу (ОВ) від
інтенсивності світла. Інтенсивність нових світлових хвиль максимальна, коли частоти
поширюваних світлових хвиль розташовані поблизу частоти нульової хроматичної дисперсії
ОВ. ЧХЗ призводить до виникнення перехресних завад та шумів на довжинах хвиль, котрі не
використовуються для передачі інформації.

Суть його (з позицій квантової механіки) в тому, що при взаємодії чотирьох
лінійнополяризованих вздовж осі х оптичних хвиль із частотами 1ω , 2ω , 3ω  і 4ω  може
відбутися знищення фотонів однієї частоти і поява фотонів інших частот при збереженні
енергії та імпульса. Це, зазвичай,  відбувається за двома схемами:

– передача енергії трьох фотонів четвертому, генеруємому на частоті
3214 ωωωω ++= ;

– передача енергії двох фотонів двом новим, генеруємих на частотах 2143 ωωωω +=+ .
Розглянуті нелінійні ефекти у волоконних світловодах, широко використовують для

побудови підсилювачів волоконно-оптичних систем передачі [3].
1. Волоконні ВРМБ-підсилювачі
Волоконні ВРМБ-підсилювачі використовують розсіювання Мандельштама-Брілюена,

при якому енергія оптичної хвилі (на частоті 1f ) переходить в енергію нової хвилі (на частоті
2f ). Якщо накачування відбувається на частоті 1f , то такий підсилювач здатен підсилювати

корисний сигнал на частоті 2f .
Явище розсіювання Мандельштама-Брілюена виникає за потужності накачування

порядку 10 мВт. Рівень порогової потужності при цьому пропорційний ширині спектральної
лінії лазера накачування, ефективній площі серцевини волоконного світловоду та обернено
пропорційний довжині волокна.

2. Волоконні ВКР-підсилювачі
Такі підсилювачі використовують нелінійне явище, пов’язане із стимульованим

раманівським розсіюванням.  Принцип дії підсилювача полягає в тому,  що частка енергії
випромінювання з частотою 1f , що поширюється у волокні, збуджує молекули речовини,
при цьому з’являється компонента світлового потоку з частотою 2f  (антистоксова
компонента, де 2f < 1f ). Якщо на частоті 2f  передавати корисний сигнал, а потужність
накачування на частоті 1f зробити достатньо великою, тобто енергія сигналу з частотою 1f
може повністю перейти до сигнального потоку, отже волокно стає розподіленим
підсилювачем з коефіцієнтом підсилення пропорційним потужності накачування.

Таким чином, принцип дії раманівських підсилювачів тотожний підсилювачам з
розсіюванням Мандельштама-Брілюена, однак зсув між частотою корисного сигналу, що
підсилюється, та частотою хвилі накачування є більшим. Спектральна смуга підсилення
також є ширшою, що дозволяє підсилювати одразу кілька каналів WDM системи.
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Явище розсіювання Рамана виникає при потужності накачування порядку 0,5÷1,4 Вт (в
залежності від довжини волокна).

Порівняно з широко застосовуваним на дійсний час підсилювачем EDFA волоконні
ВКР-підсилювачі набагато кращі за шумовими характеристиками та менш чутливі до
температурних впливів.

3. Параметричні підсилювачі
Параметричне підсилення засноване на використанні явища ЧХЗ. Груба оцінка ширини

смуги підсилення дає величину порядка 100 ГГц. Ця величина є проміжною між
аналогічними величинами ВКР-підсилювачів і ВРМБ-підсилювачів. Параметричний
підсилювач має ряд специфічних недоліків: вимагає точного дотримання фазового
синхронізму, твердого контролю довжини світловода, врахування положення та рівня
підсилення холостої хвилі, врахування виснаження накачування і розширення її спектра, що
приводять до зменшення параметричного підсилення та ін.

Експерименти з такими підсилювачами показують можливість досягнення великих
коефіцієнтів підсилення 38–46 дБм, проте вимагають великої потужності накачування (30–70
Вт) і спеціальні засоби для підтримки синхронізму (світловода з подвійним
променезаломлюванням). Це не дозволяє (принаймні сьогодні) використовувати такі
підсилювачі в синхронних системах зв’язку.

Висновки. Оптичні підсилювачі забезпечують безпосереднє підсилення всіх оптичних
каналів без їх перетворення у електричні сигнали та знову у оптичні, використовують різні
активні оптичні середовища та нелінійні ефекти і підсилюють сигнал, котрий проходить
через них. Вони не виконують 3R регенерацію, на відміну від регенераторів [8]. На практиці
в лінії між регенераторами може застосовуватись до 10 оптичних підсилювачів (на кількість
оптичних підсилювачів впливає вносимий підсилювачем шум).

Оптичні підсилювачі обов’язково використовується після WDM мультиплексора і
перед WDM демультиплексором для компенсації енергетичних втрат.

Порівняно з широко застосовуваним на дійсний час підсилювачем EDFA раманівські
підсилювачі набагато кращі за шумовими характеристиками та менш чутливі до
температурних впливів. Раманівські підсилювачі дозволяють збільшувати число каналів у
існуючих лініях зв’язку без заміни вже встановлених EDFA. Вони можуть успішно
застосовуватись у підводних лініях середньої протяжності без повторювачів (довжиною біля
300  км),  де встановлення підсилювачів EDFA  потребує значних витрат [6].  Однак,  у ВКР-
підсилювачів при підсилені виникає значна перехресна модуляція між підсилюваними
каналами, що обмежує їх застосування, або одноканальними системами, або системами
DWDM  зі значним числом каналів,  де вплив такої модуляції нівелюється за рахунок
усереднення. Окрім того, раманівські підсилювачі мають певні недоліки, пов’язані з
нелінійними ефектами і залежністю від поляризації.
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УДК 621.396.4                                                                  д.т.н. Романюк В.А. (ВІТІ НТУУ „КПІ”)

АРХІТЕКТУРА СИСТЕМИ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
ТАКТИЧНИМИ РАДІОМЕРЕЖАМИ

Запропонована нова архітектура побудови системи управління мережами типу MANET, яка пропонує
введення інтелектуальної надбудови та забезпечує координацію взаємодії рівнів OSI за функціями та задачами
управління мережею.

Предложена новая архитектура построения системы управления сетями типа MANET,
предполагающая введения интеллектуальной настройки и обеспечивающей координацию взаимодействия
уровней OSI по функциям и задачам управления сетью.

The new architecture of network control system building like MANET, assuming introduction of intellectual
adjustment and providing coordination of interaction of OSI levels  functions and problems of a network management
is offered.

Ключові слова: архітектура, система управління, тактичні радіомережі.
Перспективна архітектура мобільної компоненти (МК) мереж зв’язку тактичної ланки

управління буде неоднорідною, ієрархічною та складатимуся з трьох основних рівнів
(рис. 1): 1-й – мобільні радіомережі низової ланки управління (бойові радіомережі); 2-й –
мережі мобільних базових станцій (МБС), що утворять опорну транспортну мережу; 3-й –
повітряна (космічна) мережа, яка може бути реалізована на безпілотних літальних апаратах
та (або) супутниках [1]. Додатковий нульовий рівень можуть утворювати сенсорні мережі
(мережі телеметрії). Створення кожного рівня мобільної компоненти передбачає поліпшення
показників якості функціонування всієї системи зв’язку. Кожен рівень буде являти собою
мобільну радіомережу (МР) або MANET (Mobile Ad-Hoc Networks) [2].

2-й рівень – мобільні
базові станції

1-й рівень –
бойові радіомережі

3-й рівень –
мережа на БЛА та
(або) супутниках

0-й рівень –
сенсорні мережі

Рис. 1. Перспективна архітектура мобільної компоненти

До основних особливостей функціонування цих мереж можна віднести: динамічну
топологію (внаслідок переміщення вузлів, їх знищення та відмов, а також  впливу на
радіоканали навмисних завад супротивника), колективне використання радіоресурсу,
нестабільність радіоканалів та наявність взаємних перешкод, обмеженість та неоднорідність
ресурсів вузлів (пам’ять, продуктивність процесора, енергія батареї, мобільність тощо),
обмежену безпеку через широкомовну природу радіоканалу та ін. В таких умовах
забезпечити інформаційний обмін із заданою якістю неможливо без ефективної системи
оперативного управління (СОУ) МК, до якої пред’являються наступні основні вимоги:
децентралізованість функціонування; виконання умов обслуговування різних типів трафіка
за напрямками передачі (виконання користувальницької оптимізації); мінімізація службового
трафіка, максимізація пропускної здатності зони мережі та інше (тобто виконання мережевої
або зонової оптимізації) [3, 4].

Існуючі сучасні технології управління телекомунікаційними мережами [5] розраховані
на статичні або квазістатичні умови їх функціонування та не враховують особливості
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мобільної компоненти. Наприклад, технологія TMN (Telecommunication Management
Networks, яка представлена в рекомендації ITU-TM.3010) є централізованою, для управління
телекомунікаційною мережею застосовується виділена мережа управління, що побудована
на технології агент-менеджер з низьким рівнем автоматизації процесів управління.
Відмінностями між цивільними та військовими системами управління мережами є: різні цілі,
етапи, функції, рівні управління та вимоги до оперативності управління [4].

Метою статті є розгляд нової архітектури побудови системи оперативного управління
МК, яка передбачає координацію та інтеграцію рівнів еталонної моделі взаємодії відкритих
систем (OSI) за цілями і функціями управління та інтелектуалізацію процесів прийняття
рішення.  В [4]  визначено,  що СОУ повинна будуватися за рівнями МК,  рівнями OSI  та
функціями управління МК (рис. 2).
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Рис. 2. Рівні та функції системи оперативного управління МК

В [4] також проведена класифікація задач, етапів оперативного управління та
запропонована функціональна модель СОУ (рис. 3).

Система оперативного управління мобільною компонентою
Підсистема формування рішень

Підсистема
управління

маршрутизацією

Підсистема
управління
топологією

Підсистема
управління

навантаженням

Підсистема
управління
безпекою

Підсистема управління
витратами енергоресурсу

Вузол

Підсистема
QoS управління

Підсистема контролю, збору,
обробки і зберігання даних

Підсистема реалізації
рішень Підсистема навчання

Мобільна компонента

Підсистема управління
радіоресурсом

Рис. 3. Функціональна модель системи оперативного управління МК

Існуючі підходи до проектування телекомунікаційних мереж зв’язку припускають
незалежність функцій управління за рівнями (рис.  4)  OSI  [5].  Так стік протоколів кожного
рівня працює незалежно (рис. 4а). Однак даний підхід не враховує особливості MANET і не
дозволяє забезпечити оптимізацію показників ефективності на кожному рівні OSI  (або в
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цілому) при різних умовах функціонування мережі та вимогах конкретного типу трафіка
(наприклад, відео або мови) [6].

Прикладний рівень

Фізичний рівень

Канальний рівень

Транспортний рівень

Прикладний рівень

Фізичний рівень

Канальний рівень

Транспортний рівень

Мережевий рівень

К
ро

с-
 р

ів
ен

ь

Мережевий рівень

                                              а)                                                    б)
Рис. 4. Архітектура OSI (а) та координаційна (cross-level) архітектура (б)

При цьому необхідно відмитими, що досягання глобальної оптимізації при
оперативному управлінні для певного рівня або всієї МК неможливо внаслідок неможливості
побудови відповідної моделі її функціонування,  а також (що саме важливе)  неможливістю
зібрати в реальному часі інформацію про її стан.  Тому доцільно говорити про
користувальницьку оптимізацію (задоволення користувальницьких вимог) між парами
відправник-адресат при мінімізації витрат мережевих ресурсів (наприклад, мінімізація
службового трафіка)  за рівнями МК [3].

Крім цього, проведені дослідження показують відсутність єдиного методу управління
мережею, що забезпечує оптимізацію мережевих показників на кожному з рівнів OSI [7 – 9].
Так, наприклад, на мережевому рівні моделі OSI: зондові методи маршрутизації ефективні
при низькому рівні трафіка та високої мобільності вузлів; табличні методи – при низької
мобільності та значному навантаженню [8]. Методи управління доступом канального рівня
OSI також мають свої границі ефективного застосування [7]. Крім цього, для зменшення
службового трафіка виникає доцільність використання одним рівнем OSI службової
інформації отриманої на іншому з рівнів. Наприклад, якщо існуючі маршрути (мережевий
рівень OSI) не відповідають вимогам по швидкості передачі інформації, то їх можна не
перебудовувати (тобто не витрачати ресурси мережі на побудову нових маршрутів), а
здійснити адаптацію швидкості та затримки передачі пакетів при відповідної можливості
прикладного рівня OSI.

Тобто виникає задача координації та інтеграції рівнів еталонної моделі OSI.
Основні труднощі інтеграції – це визначення необхідних параметрів, які будуть

використовуватися між рівнями OSI  (рис.  4б) та визначення методів прийняття рішення за
рівнями OSI та функціями управління, які дозволять отримати користувальницьку та (або)
мережеву, зонову оптимізацію [3].

На рис. 5 наведений приклад взаємодії рівнів OSI при передачі відеотрафіка з метою
максимізації пропускної здатності при змінних канальних умовах [6]. На фізичному рівні,
використовуючи адаптивні методи передачі, максимізується продуктивність каналу при
різних умовах його функціонування. Це дозволяє збільшити продуктивність зони мережі
(кожний вузол мережі може індивідуально встановлювати різну продуктивність каналів).
Ґрунтуючись на інформації про стан каналів, протокол канального рівня призначає слоти,
коди або частоти для кожного напрямку зв’язку. Канальний рівень, працюючи разом з
мережевим рівнем, установлює множину маршрутів та розподіляє потоки для запобігання
перевантаження. Знаходження загального оптимального рішення для призначення
пропускної здатності потоків поширюється на інші рівні OSI. Транспортний рівень оптимізує
планування темпу передачі. На закінчення, прикладний рівень визначає найбільше методи
ефективного стиску даних.

Розглянемо більш детально можливі варіанти параметрів координації.
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Пропускна
спроможність

каналу

Управління
потоками

Прикладний рівень

Транспортний рівень

Мережевий рівень

Канальний рівень

 Фізичний рівень

Шифрування та розбивка на пакети

Управління та оптимальне планування

Маршрутизація та управління навантаженням

Призначення ємності

Адаптивна модуляція

Пропускна здатність Втрати пакетів
Значення викривлення преамбули

Рис.  5. Фрагмент координації рівнів OSI для зменшення

затримки при передачі відеотрафіка

Наприклад, фізичний рівень може характеризуватися наступним набором параметрів,
що визначають якість каналу: співвідношення сигнал/шум (SINR, signal-to-interference-plus-
noise  ratio),  імовірність бітової помилки (BER,  bit  error  rate),  підтримувана швидкість
передачі. Аналогічно мережевий і  канальний рівень також характеризуються швидкістю
передачі та прийнятною ємністю каналу.

Канальний рівень. На пропускну здатність радіоканалу впливає затухання,
багатопроменеве поширення та взаємні перешкоди. Застосування адаптивної модуляції
дозволяє поліпшити швидкість передачі даних за допомогою адаптації значень різних
параметрів при змінних умовах радіоканалу. Дані параметри можуть включати модуляцію,
кодування, потужність передачі, задану величину BER, символьну швидкість та комбінацію
цих параметрів.

Наприклад, в [6] розглядається два можливих способи адаптації для підвищення
пропускної здатності каналу: адаптація довжини пакета, обумовлена поточним значенням
SINR і іншими параметрів каналу для оптимізації його пропускної здатності; оптимізація
символьної швидкості та розмірності сузір’я при фіксованій довжині пакета.

Мережевий рівень повинен побудувати маршрути передачі заданої якості та
здійснювати їх підтримку. Однак більшість запропонованих методів маршрутизації
досягають своєї ефективності при певних умовах функціонування мережі. Тому авторами
запропонований новий інтелектуальний метод маршрутизації [9]. Суть методу полягає у
ранжируванні цілей управління мережею в залежності від вимог до передачі певного типу
трафіка та стану напрямку a – b з метою забезпечення заданої якості обслуговування певних
типів трафіка при різних умовах функціонування МР (рис.  6).  Метод функціонує на етапах
побудови та підтримки маршрутів. На відміну від існуючих методів зондової маршрутизації,
розроблений метод маршрутизації передбачає: введення ієрархії процесу прийняття рішення з
пошуку маршруту заданої якості (етапи: вибір цільової функції управління маршрутами, типу
маршрутизації, кількості маршрутів та способу зондування в мережі); інтелектуалізацію процесу
прийняття рішень з вибору маршрутів передачі даних на основі використання апарата нечіткої
логіки. Метод дозволяє скоротити об’єм службового трафіка на 20 – 30 % (завдяки врахуванню
стану інформаційного напрямку та вимог до передачі різних типів трафіка).

Управління топологією. Пропонується ввести додатковий підрівень мережевого рівня
моделі OSI для управління топологією мережі за рахунок зміни потужності передачі та (або)
діаграми спрямованості антени. Збільшення (зменшення) потужності передачі збільшує
(зменшує) кількість „сусідніх” вузлів та зменшує (додає) кількість ретрансляцій за
маршрутами передачі,  однак розширює (зменшує)  зону взаємних завад (проблема
„прихованого термінала”), тем самим зменшує (підвищує) пропускну здатність радіоканалів
зони та потребує більших (менших) витрат енергії батареї .
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Задача пошуку топології мережі відноситься до класу NP-повних, тому для отримання
рішення в реальному часі запропонована база правил продукційного типу, яка дозволяє
приймати близькі до оптимальних рішення в реальному масштабі часу [10].

ПІДСИСТЕМА УПРАВЛІННЯ МАРШРУТИЗАЦІЄЮ

Вибір цільової
функції управління

маршрутами, y1

Аналіз стану інформаційного напрямку a–b

Реалізація прийнятих рішень
(побудова і підтримання маршруту)

Вибір способу
зондування, y4

Локальне зондування

Побудова дерева зондування

Направлене зондування

Побудова маршруту адресатом

x1 x2 x3 x4 x5

Вибір кількості
маршрутів, y3

Вибір типу
маршрутизації, y2

Аналіз вимог до передачі
x1 x6

Групова

Однокористувальницька Одномаршрутна
передача

Багатомаршрутна
передача

x7

Визначення метрик вибору
маршруту

Хвильова

Рис. 6. Ієрархія прийняття рішень з побудови маршруту заданої якості (параметри стану напрямку
a – b: x1 – тип трафіка; x2 – об’єм інформації; x3 – залишкова ємність батарей; x4 – розмір черг в

проміжних вузлах; x5 – мобільність; x6 – забезпечення безпеки інформації; x7 – кількість адресатів)

Класифікація правил наведена в [10]. Кожна група правил призначена для здійснення
користувальницької або системної оптимізації. Для усунення конфліктів серед правил
запропоновані метаправила. Рішення з управління топологією можуть прийматися як
кожним вузлом так і центром управління мережею або її зоною.

Транспортний рівень. Більшість відомих методів управління навантаженням на
транспортному рівні реалізує „вікно перевантаження”. Авторами [11] запропоновано
застосувати апарат нечіткої логіки за встановлення розміру „вікно перевантаження”. Суть
методу полягає в управлінні швидкістю передачі у вузлах шляхом вибору необхідного
розміру вікна перевантаження в залежності від стану інформаційного напрямку між вузлами
a та b, з метою реалізації користувальницької оптимізації. Новизна полягає в застосуванні
множини різнорідних параметрів оцінки стану інформаційного напрямку x1 … x6 для
прийняття рішення про розмір вікна перевантаження з використанням бази знань,
побудованої на експертних даних. Метод дозволяє: скоротити об’єм службового трафіка на
20 – 25%, шляхом встановлення нульового розміру вікна; попередити перевантаження
напрямку передачі шляхом завчасного скорочення розміру вікна перевантаження; збільшити
пропускну спроможність інформаційного напрямку на 15 – 25 % в залежності від швидкості
переміщення вузлів, вхідного навантаження та кількості ретрансляцій.

Прикладний рівень (міжрівнева інтеграція). Для цього пропонується нова парадигма
побудови системи управління – ввести базу методів управління та інтелектуальну надбудову
над нею (систему прийняття рішень з управління), що координує функціонування множини
методів управління по рівнях OSI з метою оптимізації показників функціонування мережі
(рис. 7). База методів управління {МУ}={МУф, МУк, МУм, МУт, МУп} містить множину
методів управління для кожного рівня OSI. Система прийняття рішень складається з бази
знань (містить знання про об’єкт управління, знання про цілях функціонування та
управління, знання про способи досягнення цілей), бази дані управління, блока логічного
висновку (БЛВ) і моделей ресурсів мережі [12].

Відмінність запропонованого підходу від існуючих – координація та інтеграція між
рівнями OSI не тільки за різними параметрами, а за цілями управління, які визначають
певний метод управління на кожному рівні моделі OSI.
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Рис. 7. Архітектура інтелектуальної системи управління вузла мережі

В умовах децентралізованого управління кожний вузол буде реалізовувати дві
взаємозалежні групи цілей: користувальницькі цілі (досягнення заданої якості передачі за
напрямком) і мережеві (зонові) мети (оптимізація мережних або зонових показників
ефективності). Завдання ухвалення рішення по управлінню МК (вибір МУi

j " i-х рівнів)
зведена до завдання ієрархічного цільового динамічного оцінювання альтернатив при
нечітких вихідних даних. Проведено декомпозицію глобальної мети управління мережею по
функціях, кожна з яких ділиться на завдання й реалізується по рівнях OSI [12] (рис. 8).
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Забезпечення інфо-
рмаційного обміну в
МР 0-го рівня МК

Забезпечення інфо-
рмаційного обміну в
МР 1-го рівня МК

Забезпечення інфо-
рмаційного обміну в

МР 2-го рівня МК

Забезпечення інфо-
рмаційного обміну в
МР 3-го рівня МК

Сkm(k) – пере-
розподіл на-
вантаження

Ціль С3 – забезпечення інформаційного обміну із заданою якістю в n-ому напрямку зв’язку

С42 – підтримка заданої пропу-
скної спроможності

С41 – забезпечення своєчасності
передачі інформації

Сi2 – управління
маршрутизацією

Сk6 – обмежен-
ня вхідного

потоку

·····

Сi1 – управління
топологією
топологии

Сk2 – зміна
потужності

передачі

Сk4 –
підтримка
маршруту

Сk1 – зміна діагра-
ми спрямованості

антени

Сim(i) – управління
потоками

Сk3 –
побудова
маршруту

С52 – мінімум об’єму
службового трафіка

С51 – максимізація пропускної
здатності (зони) мережі

С5m(3)  – максимізація
часу “життя” мережі

·····

·····

L1 – рівень

L2 – рівень

L3 – рівень

…………

Lk – рівень –
перелік

альтернатив

С4m(2) – мінімізація часу
                доставки

Li – рівень

L4 – рівень

L5 – рівень

М
ер

еж
ев

і ц
іл

і
К

ор
ис

ту
ва

ль
ни

ць
кі

 а
бо

 зо
но

ві
  ц

іл
і

Рис. 8. Домінантна ієрархія процесу ухвалення рішення з управління МК

Запропоновано базу методів управління {МУ} для мереж тактичного рівня [13]. Мета –
одержання вектора пріоритету елементів нижнього рівня ієрархії стосовно цілі – елементу
першого рівня за допомогою методу аналізу ієрархій або методу згортки нечітких відносин.

Цільова структура управління МК:
}},...,,{,...},,,...,{},,...,,{,{ЦС

)()()3()2()2()1( 213323122222111 kk kmkkkmmmmm СССRСССRСССRСН =® ,

де С1 – основна ціль системи управління,
)( iimС – m(i)-а підціль i-го рівня на цільовій структурі,

i =1 k, R – множина відносин на підцілі структури. Запропонована побудова ієрархії процесу
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вибору альтернатив та порівняння рішень на кожному рівні ієрархії на основі нормалізації
отриманих оцінок альтернатив (застосовуючи процедуру зважування методу аналізу ієрархій або
метод згортки нечітких відносин).

Таким чином для виконання вимог до якості інформаційного обміну в мобільних
радіомережах за напрямками зв’язку та зменшення службового трафіку в мережі
пропонується нова архітектура системи оперативного управління, яка включає:

1.  Введення координації взаємодії між рівнями МК та OSI за функціями управління.
2.  Введення на кожному рівні OSI множини (визначену на етапі проектування) методів

(протоколів) обміну, кожний з яких ефективний при певних умовах функціонування мережі.
3. Інтелектуалізацію процесу прийняття рішення по вибору ефективного метода

управління на кожному рівні OSI в залежності від стану (умов функціонування)  мережі або
напрямку та вимог типу трафіка.
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МЕТОД ОБРОБКИ ТРОПОСФЕРНИХ СИГНАЛІВ У РЕЖИМІ МУЛЬТИ-MІMO З
ДОДАТКОВИМ СТРОБУВАННЯМ ВІДЛІКІВ АЦП

У статті представлений метод обробки тропосферних сигналів з просторово-часовим кодуванням у
режимі мульти-МІМО, який відрізняється від відомих застосуванням додаткового стробування відліків
аналого-цифрового перетворювача. Сутність останнього полягає у сепарації відліків з виходу АЦП та їх
накопиченні без втрати енергетики сигналу. Такий підхід дозволяє погодити роботу високошвидкісного АЦП
на виході приймального каналу цифрової антенної решітки з пристроями в схемі подальшої обробки сигналу і
наблизити пропускну спроможність у системі тропосферного зв’язку до потенційно можливої.

В статье представлен метод обработки тропосферных сигналов с пространственно-временным
кодированием в режиме мульти-МІМО, который отличается от известных применением дополнительного
стробирования отсчетов АЦП. Сущность последнего состоит в сепарации отсчетов с выхода АЦП и их
накоплении без потерь в энергетике сигналов. Такой подход позволяет согласовать работу высокоскоростных
АЦП на выходах приемных каналов цифровой антенной решетки с устройствами дальнейшей обработки
сигналов и приблизить пропускную способность в системе тропосферной связи к потенциально возможной.

In the article the method of processing of troposphere signals with space-time coding in the mode of multi-МІМО
is presented, which differs from known ones by application of additional gating counts out of analog-to-digital
converter. Essence of the last consists of separation of counts out of  the output of ADC and their accumulation without
loses of  signal energy. Such approach allows to coordinate the work of high-speed ADC on the output of receiving
channel of digital antenna array with devices of  further signal processing and to bring forward carrying capacity in a
troposphere communications system to the potentially possible.

Ключові слова: тропосферний зв’язок, додаткове стробування відліків АЦП, цифрове
діаграмоутворення.

1. Постановка задачі та її зв’язок із важливими науковими і практичними
завданнями

Згідно з організаційно-методичних вказівок начальника зв’язку ЗС України, розробку
нових базових зразків засобів зв’язку військового призначення визначено як один з основних
напрямків роботи для військ зв’язку на шляху створення єдиної автоматизованої системи
управління ЗС України. Тому наукове супроводження розробки сучасного комутаційного
обладнання, цифрової апаратури каналоутворення, базового та функціонального ряду
цифрових радіостанцій і засобів спеціального зв’язку є актуальними науковим та
практичним завданнями.

В Україні відомі виробники обладнання зв’язку для забезпечення потреб ЗС [1, 2]. Але
для підтримки паритету вітчизняних виробників та перспективності розробок слід
продовжувати наукові дослідження щодо впровадження новітніх досягнень схемотехніки та
інформаційних технологій під час розробки та модернізації апаратури зв’язку.

2. Аналіз останніх досліджень та публікацій
В статті [3] авторами був запропонований метод просторово-часового кодування

сигналів тропосферного зв’язку із застосуванням удосконаленої технології мульти-МІМО.
Його сутність полягає у використанні мульти-МІМО режимів роботи системи [4] та
технології цифрового діаграмоутворення (ЦДУ) з N-OFDM (OFDM) модуляцією сигналів [5]
на базі лінійної або плоскої цифрової антенної решітки [3].  Обґрунтовано,  що такий підхід
дозволить досягти високої завадостійкості тропосферних систем зв’язку в умовах
застосування противником навмисних завад, забезпечить одночасну роботу з кількома
кореспондентами і високу швидкість передачі інформації без зменшення інших
характеристик [3]. Виграш у швидкості передачі інформації буде пропорційним кількості
антен передавача і приймача, а застосування мульти-МІМО режимів роботи тропосферних
станцій дозволить будувати мережу тропосферного зв’язку з економією в кількості
необхідних апаратних машин [3].

Метою статті є обґрунтування нового підходу до реалізації цифрової обробки сигналів
в приймальному цифровому сегменті тропосферної станції, що відрізняється від [3]
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застосуванням додаткового стробування відліків аналого-цифрового перетворювача (АЦП)
[6]. Переваги впровадження процедури додаткового стробування вже відомі [6], але стосовно
реалізації її в задачах зв’язку з технологією мульти-МІМО слід провести додаткові наукові
дослідження, результати яких представлено далі.

3. Виклад основного матеріалу дослідження
У випадку впровадження просторово-часового кодування сигналів тропосферного

зв’язку із застосування удосконаленої технології мульти-МІМО необхідність застосування
додаткового стробування відліків АЦП викликана тим, що при реалізації ЦДУ в станціях
тропосферного зв’язку часто виникає ситуація, коли обчислювальні операції не можуть бути
виконані за період дискретизації АЦП. Це ускладнює декодування інформаційного
повідомлення в реальному часі.  Тому разом із реалізацією методів N-OFDM  (OFDM)
пропонується використання процедури додаткового стробування відліків АЦП на основі
цифрового фільтра розподілу квадратур (ЦФРК) [6]. Такий підхід дозволить погодити роботу
високошвидкісного АЦП на виході приймального каналу ЦАР із цифровими пристроями в
схемі подальшої обробки сигналу, наблизить пропускну спроможність у системі
тропосферного зв’язку до потенційно можливої,  а також певним чином усуне проблеми
демодуляції N-OFDM сигналів без додаткового стробування відліків АЦП.

Аналітичний вираз для найбільш простого алгоритму ЦФРК має вигляд [6]:
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де sU  – напруга дійсного відліку АЦП, 1T0,s -=  – поточний номер відліку АЦП, Т –
кількість відліків АЦП, які накопичуються в ЦФРК.

У загальному випадку, кількість утворених таким чином стробів повинна відповідати
розмірності процедури швидкого перетворення Фур’є (ШПФ).

Таким чином, реалізується сепарація інформаційного потоку без втрати енергетики
сигналу й декореляція за шумом вихідних потоків
даних (рис. 1). Крім того, виконується попередня
частотна селекція сигналів у смузі прийому. При
застосуванні N-OFDM (OFDM) методів у
сполученні із просторово-часовим кодуванням
сигналів потрібно використовувати багатостробне
додаткове стробування з фіксованою сіткою стробів
[6], які йдуть у сітці один за одним без зупинок.
При такій структурі фіксованої сітки інтервали
підсумовування розташовуються без взаємного
перекриття у часі.

Серед процедур розподілу квадратурних складових сигналів, заслуговує на увагу
алгоритм двоканального ЦФРК [6]:
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де c(s)
sU  – квадратурні складові сигналу на вході ЦФРК, 1-Y0,y =  – порядковий номер

стробу ЦФРК, Т – кількість відліків АЦП, які накопичуються в ЦФРК (для усунення
паразитного набігу початкової фази сигналу від строба до стробу величина Т повинна бути
кратною 4 [6]).

Напругу комплексного сигналу sU&  в (2) можна виразити через квадратурні складові
[6], при цьому період дискретизації АЦП дорівнює непарній кількості чвертей періоду

Рис. 1. Формування стробів при
додатковому стробуванні відліків

АЦП

t

t

Відліки стробів

Відліки АЦП
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сигналу:
( )mmm

c sf2cosaU s j+tp= , ( )mmm
s sf2sinaU s j+tp= , (3)

де ma  –  амплітуда m-го сигналу, mj  – початкова фаза m-го сигналу, mf  – частота m-го
сигналу, m – поточний номер сигналу ( M1,m = ), t  – період дискретизації АЦП.

Після операції АЦП маємо вибірку довжиною N (парне) відліків ( )N1,s = .
Якщо взяти до уваги відгук лише одного просторового каналу, декодування сигналів по

квадратурних складових для кожної несучої з урахуванням амплітудно-частотної
характеристики (АЧХ) ЦФРК можна провести відповідно до виразу:
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sin1)(  – значення нормованих характеристик синтезованих шляхом

ШПФ частотних фільтрів [6], ( ) ( )( )
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f
sin
sin1  – нормована АЧХ ЦФРК [7], cf  –

центральна частота АЧХ ЦФРК, за умови 22 /fc p=t×p , ( ) ( ) ( )[ ]Mfff qqq=Q L21  –
вектор-стовпець нормованих АЧХ ЦФРК, V –  матриця нормованих АЧХ ШПФ фільтрів на
піднесучих частотах, c(s)

mD  – частковий визначник, отриманий із визначника D  заміною

відповідного стовпчика вектором вільних членів [ ] [ ]Tc(s)
G

c(s)
3

c(s)
2

c(s)
1

c(s) UUUUB ~L= ,

c(s)
iU  – квадратурна складова комплексного значення відліку і-го фільтра ШПФ, m –

поточний номер сигналу ( M1,m = ), mf  – частоти з множини заданих, виражені в частках
ширини характеристики фільтра ШПФ.

Точність виміру квадратурних складових сигналу за формулою (4) визначається
відношенням сигнал/шум, а також рознесенням несучих сигналів по частоті.

Слід зазначити,  що у виразі (5)  використовується матриця АЧХ не для радіальних
частот, а для несучих, виражених у частинах ширини пропускання основної смуги АЧХ
фільтра ШПФ.

Для врахування АЧХ ЦФРК у виразі (4) перед демодуляцією даних необхідно
здійснити фазову корекцію оцінок квадратурних складових амплітуд і корекцію
розрахованих оцінок амплітуд сигналів по виходу ЦФРК. Згідно [7], використовуючи оцінку
амплітуд квадратурних складових m-го сигналу на виході ЦФРК – mA

)
 і коригувальні

множники – mMcore ,  матрицю відкоректованих оцінок амплітуд сигналів – mA~  можна
представити в компактному матричному записі:

mmm AMcoreA
)

×=~ ,    (6)
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Для випадку присутності М сигналів використовується операція блокового матричного
добутку [8]:

[ ][ ][ ]mmm AMcoreAA
)

´== ]~[~ .          (7)
Таким чином, відбувається відновлення оцінок амплітуд сигналів після паразитного

фазового довороту, пов’язаного з обробкою відліків напруг у ЦФРК [5].
Опираючись на матричну форму подання сигналів, можна одержати компактний запис

алгоритмів обробки вихідних напруг всіх прийомних каналів ЦАР. У випадку додаткового
стробування й лінійних решіток вектор напруг відгуків ЦАР на багаточастотний N-OFDM
сигнал можна виразити в безшумовому вигляді:

( )( )( )AVHQU nnQ=
~

o , (8)
де у випадку мульти-MІMO режиму ( ) ( ) ( ) ( )[ ]MPPM ffff qqqq=Q LLL 1111  –
блоковий вектор-рядок ненормованих АЧХ ЦФРК на піднесучих частотах N-OFDM сигналів
від Р кореспондентських станцій (за умови однакових піднесучих частот всіх станцій).

Аналогічно, для плоскої ЦАР одержимо:
( ) ( )( )( )( )AVHQHQU HHVV nnn Q= ~~

oo .          (9)
Співвідношення (8) і (9) відрізняються тим, що у них з матриці характеристик каналу

тропосферного розповсюдження вилучені детерміновані компоненти у вигляді діаграм
направленості (ДН) антенних елементів або вторинних просторових каналів ( HV QQ ; ), АЧХ
ШПФ фільтрів (V ) і АЧХ ЦФРК ( Q ). Такий методичний прийом дозволить дослідити вплив
цих детермінованих компонентів на потенційну точність оцінювання амплітуд сигналів.

Слід зазначити, що матриці VH HHH ~,~,~  можуть враховувати як характеристики
тропосферного розповсюдження сигналів, так і той або інший метод їхнього кодування. При
цьому в режимі мульти-MІMO вони мають блокову структуру.

Інший варіант визначення квадратурних складових багаточастотних сигналів в
обчислювальних процедурах полягає у використанні безпосередньо відліків ЦФРК без
виконання операції ШПФ над ними [6]. Однак докладний розгляд відповідних методів
обробки сигналів буде викладений в наступних публікаціях.

Процедури (8),  (9)  відрізняються від представлених в [3]  використанням замість
матриці характеристик каналу передачі Н відповідної сигнальної матриці ( )( ) VHQ nnQ

~
o

для лінійних решіток або ( ) ( )( )( ) VHQHQ HHVV nnn Q~~
oo  –  для плоскої ЦАР.  Отримані

значення амплітудних складових сигналів далі мають співставлятись із сузір’ям QAM-
модуляції, що дозволить відновити передане повідомлення.

На основі викладених досліджень, структурна схема обробки сигналів у прийомному
сегменті тропосферної станції може мати вигляд, представлений на рис. 2. Ця схема може
бути доповнена блоком корекції квадратурного розбалансу [9],  який займе місце між
блоками ЦФРК та першого просторового ШПФ.

Рис. 2. Варіант структурної схеми обробки сигналів у прийомному сегменті тропосферної станції
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Пропозиції щодо можливостей практичної реалізації запропонованих методів обробки
сигналів представлені в роботах [10, 11].

4. Висновки та перспективи подальших досліджень
Запропонований метод використання додаткового стробування відліків АЦП у

сукупності з технологією MІMO та застосуванням N-OFDM сигналів дозволить зменшити
швидкість обробки сигналів після АЦП, знизити обчислювальні витрати та узгодити
швидкодію окремих елементів схеми прийомного цифрового сегменту перспективного
тропосферного комплексу. Представлені варіанти матричного запису цифрових напруг
сигналів по виходах прийомних елементів ЦАР є основою для синтезу процедур демодуляції
повідомлень при використанні різних методів просторово-часового кодування.
Запропонований варіант формалізації фізичного рівня моделі багатокористувальницької
мережі MІMO дозволяє оцінити її граничні можливості по точності демодуляції сигналів
залежно від кількості одночасно працюючих абонентських терміналів, їх кутового
рознесення та розміщенням несучих.

Напрямком подальших досліджень є створення імітаційної моделі, статистична обробка
результатів моделювання та оцінка граничних можливостей запропонованого просторового
рознесення каналів тропосферного зв’язку в мульти-МІМО режимах роботи з додатковим
стробуванням відліків АЦП.
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ОСНОВНІ НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ПОТЕНЦІЙНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ СИСТЕМ
ЗВ’ЯЗКУ З ЦИФРОВИМИ АНТЕННИМИ РЕШІТКАМИ

В статті представлені результати аналізу перспектив розвитку систем зв'язку з цифровим
діаграмоутворенням. Визначені напрями підвищення їх потенційних можливостей за рахунок використання
нових розробок в області схемотехніки цифрових антенних решіток і вдосконалених методів цифрової обробки
сигналів. Запропоновані рекомендації щодо  фрактальних структур в антенних системах.

В статье представлены результаты анализа перспектив развития систем связи с цифровым
диаграммообразованием. Определены направления повышения их потенциальных возможностей за счет
использования новых разработок в области схемотехники цифровых антенных решеток и
усовершенствованных методов цифровой обработки сигналов. Предложены рекомендации по применению
фрактальных структур в антенных системах.

In the article the results of the analysis of development perspectives of communication systems with digital
beamforming are presented. Directions of improve ment of  their potential possibilities at the expense of usage of new
designs in the field of circuitry of digital antenna arrays and advanced methods of digital signal processing are defined.
Recommendations on application of structures on the basis of fractals in antenna systems are offered.

Ключові слова: цифрове діаграмоутворення, цифрова антенна решітка, фрактальні структури.
1. Постановка задачі та її зв’язок із важливими науковими і практичними

завданнями
В умовах існуючої геополітичної обстановки все більше значення приділяється

веденню інформаційної боротьби та удосконаленню засобів телекомунікацій. Для
забезпечення відповідності систем зв’язку сучасним тенденціям розвитку необхідно
використовувати новітні технології, які спрямовані на підвищення показників стійкості,
мобільності, пропускної спроможності та інших. Однією з них є технологія цифрового
діаграмоутворення (ЦДУ), яка впроваджується у розвинутих країнах світу як для військової
сфери, так й для загального призначення [1]. Як наслідок, досить актуальною є задача
удосконалення та розробки нових систем зв’язку подвійного призначення на базі ЦДУ.

2. Аналіз останніх досліджень та публікацій
Останнім часом з’явилося багато проектів систем зв’язку подвійного призначення з

ЦДУ на базі цифрових антенних решіток (ЦАР). Використання зазначеної технології значно
розширює функціональні можливості систем зв’язку в цілому [2]. Як відомо [3], основною
відмінністю схемотехніки ЦАР від традиційних фазованих антенних решіток (ФАР) є
наявність у кожному приймальному (передавальному) каналі аналого-цифрових (цифро-
аналогових) перетворювачів (АЦП, ЦАП). При цьому розрядність і робочий діапазон частот
сучасної номенклатури АЦП, ЦАП забезпечують обробку сигналів на проміжній частоті з
набагато більшою потенційною точністю у порівнянні з ФАР.  Крім того,  існуючі технічні
рішення дають можливість виконувати процедури багатокоординатної обробки інформації у
реальному масштабі часу. Все це свідчить про перспективність технології ЦДУ на
основі ЦАР.

Разом з тим, слід зазначити, що більшість зазначених розробок орієнтовано на
реалізацію антенних систем з невеликим числом каналів. Це пов’язано з необхідністю
узгодження можливостей апаратної частини системи зв’язку та вимог, що висуваються до
цифрового сегмента стосовно темпів оцифровки сигналів і обсягів оброблюваної інформації.
Через зазначене виникає необхідність вибору рішень, що дозволять більш ефективно
застосовувати ідеологію ЦАР.

Метою статті є обґрунтування рекомендацій щодо підвищення потенційних
можливостей систем зв’язку з ЦДУ за рахунок використання нових розробок в області
схемотехніки ЦАР і удосконалених методів цифрової обробки сигналів.

3. Виклад основного матеріалу дослідження
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Одним з основних напрямів удосконалення технології ЦДУ є розробка так званих
гібридних ЦАР. Особливість таких антенних систем полягає у використанні ЦАР разом з
рефлектором і аналоговими діаграмоутворюючими схемами (ДОС). Наприклад, такий підхід
реалізований у системі супутникового зв’язку Inmarsat-4  (рис.  1)  [4].  У ній при прийомі
сигналів спочатку використовуються ДОС (матриці на 8 входів і 8 виходів), а остаточна
багатопроменева діаграма спрямованості (ДС) синтезується у цифровому формувачі на
основі дискретного перетворення Фур’є (ДПФ). При цьому, число модулів просторового
ДПФ дорівнює числу ДОС, а сигнали на входи процедури ДПФ подаються з однойменних
виходів аналогових ДОС,  наприклад,  з усіх перших виходів аналогових ДОС –  на один
модуль ДПФ, з усіх других – на інший й т. ін. Використання у першому шарі
діаграмоутворення аналогових матриць дозволяє спростити апаратну реалізацію гібридної
ЦАР, замінивши один модуль ДПФ розмірністю 120 і більше точок (сигнальних входів)
кількома модулями ДПФ меншої розмірності. Для схеми на рис. 1 120-точкова процедура
ДПФ замінена 8-ма 15-точковими процедурами, що є більш простим рішенням. Таким чином,
при гібридній реалізації ЦАР кількість малорозмірних ШПФ визначається числом виходів
аналогової ДОС.

Рис 1. Гібридна ЦАР системи Inmarsat-4

Слід зазначити, що спільне використання в антенній системі рефлектора та розміщеної
фокально ЦАР (Focal  Array  Fed  Reflector,  FAFR)  може привести до появи фазоамплітудних
деформацій поля на розкриві рефлектора. Для усунення зазначеного ефекту доцільно
проводити цифрову корекцію хвильового фронту. Суть її зводиться до врахування
еквівалентності процесу трансформації електромагнітного поля в дзеркальній антені та
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математичної операції перетворення Фур’є. Саме такий варіант рішення розглянутої задачі
запропонований в одному з проектів фірми Alcatel-Space [5]. При цьому, у режимі прийому
сигналів відбиті від рефлектора електромагнітні хвилі піддаються просторовій дискретизації,
надходячи на входи антенних елементів (АЕ) розташованої фокально ЦАР. Оскільки частина
АЕ винесена за межі фокуса дзеркальної антени, у точках їхнього розташування амплітудно-
фазовий розподіл поля буде відрізнятися від картини, що відповідає нормально падаючій
хвилі. При цьому, набіг фаз у елементах решітки від каналу до каналу буде змінюватися
нелінійно. Щоб внести корективи в амплітудно-фазовий розподіл відгуків ЦАР, у [5]
запропоновано штучно відновлювати вид амплітудно-фазового фронту кожної з хвиль перед
їх падінням на рефлектор. Для цього після операції аналого-цифрового перетворення
сигналів по виходах приймальних каналів фокальної ЦАР виконується просторове зворотне
ШПФ. Згідно [5], у потенціалі повинен бути отриманий масив відліків напруг, що відповідає
плоскому хвильовому фронту.  Однак,  оскільки умови порушення наведених струмів в АЕ
фокальної решітки неідентичні, результат буде істотно відрізнятися від ідеального. Тому за
допомогою зворотного ШПФ хвильовий фронт удається відновити лише частково, й для
усунення амплітудно-фазових перекручувань варто застосувати спеціальну процедуру
цифрової корекції. Основна її ідея полягає в амплітудно-фазовому зважуванні цифрових
відгуків приймальних каналів, що забезпечує мінімальне середньоквадратичне відхилення
масиву їхніх значень від плоского хвильового розподілу. Після такого штучного
вирівнювання хвильового фронту далі виконується пряме просторове ШПФ, що формує
набір неспотворених парціальних променів ДС приймальної антени. При цьому,
міжканальний набіг фаз буде аналогічним їхньому розподілу у ЦАР, позбавленій рефлектора.

Наступним напрямом підвищення потенційних можливостей систем зв’язку з ЦДУ на
базі ЦАР є використання принципу поляризаційного розподілу сигналів. Згідно [6],
найпростішим прикладом АЕ ЦАР може служити система з несиметричних вібраторів,
орієнтованих, наприклад, під кутом ±450 відносно вертикальної осі (рис. 2). У цьому випадку
випромінювані незалежно кожним монополем сигнали мають ортогональну поляризацію з
досить високою взаємною розв’язкою по крос-поляризаційній компоненті. Зазначений підхід
дозволяє одночасно передавати сигнали з однаковими несучими, модульованими різним
чином. Як наслідок, використання сигналів з подвійною поляризацією потенційно забезпечує
подвоєння пропускної здатності у порівнянні з випадком одиночного монополя (в ідеальних
умовах прямої видимості за умови ідентичної орієнтації приймальних і передавальних
антен).

Рис. 2. Антена для роботи з ортогонально-поляризованими сигналами

В інтересах підвищення пропускної здатності також доцільно орієнтуватися на
результати досліджень спільного використання сигналів подвійної поляризації та методу
неортогональної частотної дискретної модуляції (Non-Orthogonal Frequency Division
Multiplexing, N-OFDM) [7].  На відміну від OFDM вона дозволяє робити маневр номіналами
несущих підканалів багаточастотних сигналів (рис. 3), розміщуючи їх нееквідистантно за
частотою, і у сполученні з процедурами компенсації завад забезпечує більш ефективне
використання відведеного частотного діапазону та дозволяє працювати в умовах
доплерівського зсуву несучих частот при зв’язку з мобільними абонентами. Істотно також,
що така модуляція дозволяє забезпечити скритність передачі інформаційних повідомлень,
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знизити рівень побічних випромінювань. При цьому, схема модуляції N-OFDM може
використовуватися в обох поляризаційних складових, причому номінали несучих підканалів
обираються для кожної з поляризацій незбіжними по частоті з відповідними кросовими
компонентами (рис. 4).

Рис. 3. Компонування N-OFDM (OFDM) сигналу

Рис. 4. Принцип неортогонального розміщення частот сигналів у різних поляризаціях

У рамках цифрової обробки можливо здійснити зниження обчислювальних витрат на
етапі демодуляції за рахунок проріджування інформаційного потоку. З цією метою необхідно
використовувати процедуру додаткового стробування відліків АЦП. Згідно [8], для
спрощення обчислень період дискретизації АЦП варто приймати рівним непарному числу
чвертей періоду центральної для сигнального спектра частоти, а тривалість стробів –
кратній 4. Такий підхід, у випадку радіоімпульсів, дозволяє попутно здійснювати фазове
детектування сигналів та їхню частотну фільтрацію, що забезпечує, крім рішення
традиційних для спектральної селекції задач, підвищення взаємної ідентичності амплітудно-
частотних характеристик приймальних каналів ЦАР у заданій смузі прийому.

При розгляді схемотехніки ЦАР варто звернути увагу на використання так званих
фрактальних антенних структур [9]. Даний напрямок в антенній техніці є порівняно новим і
принципово відрізняється від відомих рішень. Прообрази сучасних фрактальних технологій
з'явилися ще в середині 60-х років минулого сторіччя, коли були створені логоперіодичні та
спіральні антени. Утворені із самоподібних фрагментів, ці антени, з позицій сьогоднішнього
дня, також можна узагальнити на клас фрактальних, хоча в строгому математичному сенсі
вони є лише фракталами першого роду.

В даний час теорія фрактальних антен знаходиться на етапі становлення. В основному
дослідники експериментальним шляхом, методом проб і помилок, намагаються застосувати
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відомі з геометрії та алгебри фрактали до антенних конструкцій.
У результаті численних експериментів з’ясовано, що подібного типу АЕ дозволяють

одержати практично той же коефіцієнт підсилення, що й звичайні, при менших габаритних
розмірах (рис. 5). Ефект мініатюризації антен більше всього істотно проявляється тільки для
кількох перших ітерацій фракталів (звичайно – 5, 6), асимптотично наближаючись до
деякої межі.

Інший ефект, одержуваний унаслідок компактності фрактальних АЕ в антенних
решітках,  полягає у можливості більш щільного розташування АЕ в інтересах розширення
сектора просторового сканування. Наприклад, у габаритах 5-елементної еквидистантної
решітки Дольфа-Чебишева з напівхвильовим міжосьовим інтервалом розміщення квадратних
випромінювачів можливо розташувати 7 елементів Мінковського (рис. 6).

Рис. 5. Відносні висоти кількох ітерацій фракталу Коха у порівнянні з плечем звичайного
напівхвильового диполя

Рис. 6. Ефект більш щільного розташування антенних елементів в інтересах розширення сектора
сканування: (а) - 5-елементна еквідистантна решітка Дольфа-Чебишева з напівхвильовим міжосьовим

інтервалом, (б) - розміщення 7 елементів Мінковського

В останньому випадку, мініатюризація антенних елементів на фрактальній основі
дозволяє істотно знизити їхній взаємний вплив за рахунок збільшення міжелементного
зазору (рис. 7).

Варто також звернути увагу на те, що самоподібність геометрії фрактальних антен
призводе до розширення границь частотного діапазону. Наприклад, ширина смуги частот на
рівні 3 дБ у звичайного диполя складає 2,4 % від несучої, для кривої Коха в 5-й ітерації цей
параметр зростає до 3,1 %, використання 2-вимірного деревоподібного фракталу 5-ї ітерації
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дозволяє розширити смугу прийому до 4,2 %, а варіант 3-вимірного дерева – до 12,7 %.
Найбільш яскраво вираженими властивостями широкодіапазонності характеризуються
антенні системи на основі кривої В. Серпинського [10].

Рис. 7. Лінійна решітка Дольфа-Чебишева на основі: (а) - квадратних випромінювачів, (б) - елементів
Мінковського

Рис. 8. Монополь Пеано

У випадку спільного використання фрактальних структур і процедур обробки
ортогонально-поляризованих сигналів варто орієнтуватися на типи антен з діагональною
центральною симетрією. Наприклад, рівень придушення крос-поляризаційної завади у
конструкції антени на основі 2-ої ітерації Пеано (рис. 8), розташованої у квадраті 70x70 мм,
перевищує 60 дБ в обох площинах поляризації.

4. Висновки та перспективи подальших досліджень
Таким чином, в якості основних підходів щодо підвищення потенційних можливостей

систем зв’язку з ЦДУ на базі ЦАР варто виділити:
використання у багатоканальних антенних системах схемотехніки гібридних (у тому

числі й фокальних) ЦАР, а також АЕ на основі фрактальних структур;
застосування сигналів подвійної поляризації, методів неортогональної частотної

дискретної модуляції, а також різних варіантів їхніх комбінацій для підвищення пропускної
здатності;

використання процедури додаткового стробування відліків АЦП з метою зниження
обчислювальних затрат у приймальних сегментах системи зв’язку з ЦДУ.

У свою чергу, проведений аналіз властивостей фрактальних антен дозволяє зробити
наступні висновки.

1. Для зменшення лінійних розмирів ЦАР максимальний ефект виявляється лише при
використанні 5 або 6 перших ітерацій фракталу.
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2. Впровадження фракталів дозволяє розширити ширину смуги робочих частот.
3. Виграш від мініатюризації дипольних структур істотно залежить від типу фрактала.

Маючим найбільшу компактність 3-вимірним АЕ у вигляді фрактальних дерев притаманні
значно менший вхідний опір у порівнянні з 2-вимірними аналогами. При орієнтації на 3-
вимірні фрактальні антени деревоподібного типу необхідно знаходити розумний компроміс
між досяжною компактністю антени та зниженням величини її вхідного опору.

4. Внаслідок компактності фрактальних АЕ, в ЦАР створюється можливість більш
щільного їх розміщення в інтересах розширення сектора сканування.

5. У випадку можливості збереження лінійних розмірів ЦАР проведення мініатюризації
дозволяє істотно знизити взаємний вплив АЕ за рахунок збільшення інтервалу між
елементами.

На даний час технологія ЦДУ залишається предметом активних досліджень.
Використання геометрії просторово-заповнюючих кривих підштовхнуло дослідників до
застосування в антенних конструкціях аналогічних за властивостями об'єктів звичайної
геометрії. В результаті подібних розробок багатьом фрактальним рішенням вже
протиставляються серпантинні та зигзагоподібні АЕ, що перевершують їх за низкою
параметрів. Іншим напрямом пошуку є використання для синтезу АЕ ЦАР так званих
генетичних алгоритмів оптимізації [11] тощо. Зазначене окреслює нові горизонти для
удосконалення засобів зв’язку в рамках технології ЦДУ.
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УДК 621.396 к.т.н. Стрюк О.Ю. (ВІТІ НТУУ „КПІ”)

МЕТОД РОЗПОДІЛУ ПРОПУСКНОЇ СПРОМОЖНОСТІ БАЗОВОЇ СТАНЦІЇ
РАДІОМЕРЕЖІ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ІНТЕГРАЛЬНОЇ ЯКОСТІ

 ОБСЛУГОВУВАННЯ АБОНЕНТІВ

Проведений аналіз цільової функції задачі максимізації корисності мережі. Визначена задача максимізації
значення сприйняття якості обслуговування (PQoS). Пропонується алгоритм підвищення  значення PQoS у зоні
обслуговування базової станції радіомережі .

Проведён анализ целевой функции задачи максимизации полезности сети. Сформулирована задача
максимизации значения воспринимаемого качества обслуживания (PQoS). Предложен алгоритм повышения
значения PQoS в зоне обслуживания базовой станции радиосети.

The analyses of network utility maximization objective function is presented. The objective  function  for
maximization value of  perceived quality of service (PQoS) is defined. An algorithm of increasing the  PQoS value in
the radio network base station coverage area is presented.

Ключові слова: радіомережі, максимізація корисності мережі, керування ресурсами радіомереж,
сприйняття якості обслуговування (PQoS), максимізація PQoS.

Вступ. Швидкий розвиток телекомунікаційних мереж та мультимедійних послуг
викликали появу конвергентних інформаційно –  комунікаційних мереж [1].  Сучасні
інформаційно-телекомунікаційні мережі характеризують дві основні особливості: широкий
перелік мультимедійних послуг (IP – телефонія, IP – телебачення, дистанційне навчання та
інше) і сумісне використання різних технологій доступу, як проводових, так і безпроводових.
Однією із найбільш важливих вимог, що пред’являються до інформаційно – комунікаційних
мереж, є забезпечення для кожного з користувачів мережі заданого рівня якості
обслуговування (QoS, Quality of Service). Визначення QoS в телекомунікаційних мережах
вперше наведено у рекомендації ITU – T  P.800 [2], у цій рекомендації QoS визначена як
„сукупний ефект характеристик мережного сервісу, який визначає ступінь задоволеності
споживача даного сервісу”. Розпочате в останні роки комерційне надання мультимедійних
послуг в радіомережах зумовлює підвищення попиту на дослідження і розробки у галузі
забезпечення QoS для різних технологій безпроводового доступу.

Механізми і протоколи забезпечення QoS, які розроблені і застосовуються у
проводових мережах, як правило, не можуть напряму використовуватись у радіо- або
гібридних проводових – радіомережах з огляду на характеристики безпроводових засобів
зв’язку [3, 4]:

– радіолінії мають обмежену смугу пропускання, високу інтерференцію між каналами,
довшу затримку і більш високе значення варіації затримки доставки пакету у порівнянні із
сучасними кабельними системами, що потребує застосування більш складних
механізмів QoS.

– нестабільність радіоліній внаслідок інтерференції і мобільності користувачів
вимагають використання адаптивних засобів QoS.

– диверсність і комплексність технологій безпроводового радіодоступу потребують
впровадження різних механізмів QoS у різних сегментах мережі й ускладнюють
функціональну сумісність між цими механізмами. Для більшості сучасних технологій
радіомереж розроблені і стандартизовані спеціальні механізми забезпечення QoS [5].

1. Аналіз цільової функції задачі максимізації корисності мережі. Однією із
прикладних задач мережного керування, пов’язаних із забезпеченням QoS, є задача
максимізації корисності мережі (network utility maximization). Вперше задача максимізації
корисності мережі сформульована у роботі F.Kelly [6]. Узагальнене математичне
формулювання задачі максимізації корисності мережі може бути представлено
наступним виразом:
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де {хі} – множина значень ресурсів мережі виділених інформаційному потоку і;
Ui({xi}) – значення функції корисності для інформаційного потоку і, при виділенні йому
{хі} ресурсів мережі;
W – множина можливих варіантів розподілу ресурсів між інформаційними потоками у
мережі;
k – кількість інформаційних потоків у мережі;
С – загальний обсяг ресурсів у мережі.

Вирішення задачі максимізації корисності мережі (1) забезпечується за рахунок
керування ресурсами мережі. Керування ресурсами мережі полягає в пошуку такої стратегії
розподілу ресурсів мережі, між конкуруючими за доступ до ресурсів мережі інформаційними
потоками [7], яка забезпечує досягнення заданої мети задачі мережного курування.
Основними керованими ресурсами радіомереж є радіоресурс (простір\частота\код\час),
енергетичний ресурс (потужність передавачів). До сфери керування ресурсами мережі, також
відноситься контроль доступу до ресурсів радіомережі (керування встановленням вхідного
з’єднання, передавання встановленого з’єднання) [8, 9].

Цільова функція задачі максимізації корисності мережі (1) - функція корисності (utility
function), емпірично задана функція, що визначає ступінь досягнення QoS для кожного з
інформаційних потоків залежно від виділених для даного потоку ресурсів мережі [6, 10].
Складний характер взаємних зв’язків між параметрами мережі, неоднозначність їх впливу на
якість обслуговування, визначає нетривіальність визначення значень функції корисності як
функції декількох змінних. Тому в багатьох моделях керування розподілом ресурсів мережі
функція корисності задається як функція, що залежна від однієї змінної, як правило, від
пропускної спроможності (таблиця 1) [11], затримки [12], або потужності передавача [13].

Для подолання однокритеріальності, у ряді робіт [14, 15]  функція корисності вводиться
як лінійна комбінація двох і більш критеріїв. Скаляризація багатокритеріальної задачі
подібним чином зменшує ступінь довіри до отриманих результатів з огляду на поєднання у
цільовій функції показників різної фізичної природи.

2. Обґрунтування вибору сприйняття якості обслуговування, як інтегрального
показника якості обслуговування. Істотним системним недоліком вирішення задач
підвищення якості обслуговування лише на основі аналізу мережних параметрів є
виключення із аналізу стратегій розподілу ресурсів можливостей програмного забезпечення
прикладного рівня.

Сучасні методи кодування і декодування інформації дозволяють, наприклад, змінювати
вимоги до пропускної спроможності за рахунок кодування зі змінною швидкістю [16],
зменшувати вимоги до імовірності бітової помилки в каналах зв’язку за рахунок
завадостійкого стиску [17] і диференційованого захисту пакетів з мультимедійною
інформацією [18], компенсувати вплив втрати пакетів і джіттеру за рахунок адаптивного
відтворення [16].

В якості інтегрального показника при оцінюванні оптимальності розподілу ресурсів в
радіомережі безпосередньо пов’язаного з її основним призначенням – забезпеченням
передавання інформації із заданою якістю, що враховує як вплив параметрів мережі, так і
вплив прикладного програмного забезпечення, може бути використане сприйняття
користувачем якості інформаційної послуги [19, 20].
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Таблиця 1

Клас
інформаційної

служби

Математичний вираз функції
корисності

Графік функції корисності

служби
передавання

аудіовізуальних
даних

( ) iRk
iRk

ii eRU +
-

-= 2

2
1

1 ,
де Ri – смуга пропускання виділена

для інформаційного потоку i;
k1, k2 – параметри визначені
емпірично

служби
передавання

даних і
повідомлень

( ) maxiR
ikR

ii eRU
-

-= 1 ,
де Ri max – максимальне значення

смуги пропускання для
інформаційного потоку i;
k – параметр визначений
емпірично.

служби
керування і
контролю

( )
î
í
ì

<
³

=
maxii

maxii
ii RRякщо,

RRякщо,
RU

0
1

.

Сприйняття якості обслуговування (PQoS – perceived quality of service)  –  це оцінка
якості інформаційного сервісу з точки зору сприйняття користувачем як споживачем послуг
даного сервісу.

Міжнародні і вітчизняні стандарти, інноваційні розробки дослідницьких колективів
визначають особливості організації і проведення як суб’єктивного, так і об’єктивного
оцінювання як окремих параметрів (розбірливість, впізнаваність), так і інтегральної якості
послуги. Рекомендація ITU-T Р.830 [21] встановлює для оцінювання якості сприйняття
користувача п’ятибальну шкалу (таблиця 2) MOS (Мean Opinion Score – середнє значення
експертних оцінок).

Таблиця 2
Оцінка

МOS

Категорія

якості

Задоволеність користувачів

5 Найкраща (Excellent) Задоволені у найвищому ступені
4 Висока (Good) Задоволені
3 Середня (Fair) Деякі не задоволені
2 Низька (Poor) Багато не задоволених
1 Погана (Bad) Майже всі незадоволені

Ui

Пропускна спроможність

0
Rmin Rmax

1

Ri

Ui

0
Rmax

1

Пропускна спроможність

Ui

Пропускна спроможність

0
Rmax

1
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Таким чином, для кожної з функціонуючих в мережі інформаційних служб можуть
бути визначені значення багатовимірного масиву значень PQoS - {qi}, залежні від виділених
ресурсів, параметрів мережі, з урахуванням функціональності прикладного програмного
забезпечення (кінцевого абонентського обладнання), яке реалізовує дану послугу

{ } { } { } { }( )iii E,p,RFq = ,                                                              (2)
де iq  – значення РQoS за шкалою MOS для інформаційної служби i, m,..,i 1Î ;

m – кількість інформаційних служб, які функціонують у мережі;
{Ri }– множина  значень ресурсів мережі, що виділені інформаційній службі  i;
{ }q  – множина показників, які характеризують мережу;
{Ei} – множина факторів, що відображають вплив на PQoS особливостей реалізації

прикладного програмного забезпечення, і (або) кінцевого абонентського обладнання.
У таблиці 3 наведені значення {qi} для пакетної телефонії із використанням кодеру

мови SPEEX [22] та передавання потокових даних (FTP), отримані із використанням
методики наведеної у [23]. Між наведеними у таблиці даними та виразом (2), існує наступна
відповідність:

– ресурс мережі що розподіляється - смуга пропускання;
– показник який характеризує мережу – імовірність втрати пакету (PLP);
– особливостей реалізації прикладного програмного забезпечення – тип і швидкість

інформаційного потоку, метод кодування.
Таблиця 3

3. Постановка задачі підвищення інтегральної якості обслуговування абонентів
базової станції радіомережі. Структура радіомережі на основі опорної мережі базових
станцій широко використовується в існуючих і перспективних технологіях побудови
радіомереж [26]. Зв’язок між базовими станціями забезпечується із використанням  надійних
і високопродуктивних мережних технологій, здатних гарантувати необхідний рівень QoS.
Основними причинами зменшення рівня QoS в радіомережах на основі базових станцій є
обмеженість радіоресурсу, нестабільність радіоліній і мобільність абонентів в зоні
обслуговування базових станцій. Найбільш вагомим ресурсом радіомережі в сегменті

Смуга пропускання, кбіт\с 0 4 8 12 16 20 24 28 32
Швидкість
потоку, кбіт\с 0 3,95 8 11 15 18 18 24,6

Мова, кодер
SPEEX,
PLP = 0,15

Значення PQoS
0 2 2,35 2,65 2.8 2,9 2,9 3,1

Швидкість
потоку, кбіт\с 0 3,95 8 11 15 18 18 24,6

Мова, кодер
SPEEX,
PLP = 0 Значення PQoS 0 2,9 3.7 4 4,2 4,3 4,3 4,4

Швидкість
потоку, кбіт\с 0 4 8 12 16 20 24 28 32

Передавання
даних,
PLP = 0,2 Значення PQoS

0 1 1,79 2,47 2,95 3,32 3,62 3,88 4,1

Швидкість
 потоку, кбіт\с 0 4 8 12 16 20 24 28 32

Передавання
даних,
PLP = 0,1

Значення PQoS 0 1 1,98 2,66 3,14 3,52 3,82 4,1 4,3

Швидкість
потоку, кбіт\с 0 4 8 12 16 20 24 28 32

Передавання
даних,
PLP = 0 Значення PQoS 0 1 2,1 2,84 3,32 3,7 3,98 4,24 4,47
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„базова станція – мобільні абоненти” є пропускна спроможність радіоканалу між базовою
станцією і мобільними абонентами [9, 11], тому оптимізаційна задача. рішення якої
пропонується, зосереджена на максимізації PQoS у сегменті „базова станція – мобільні
абоненти” за рахунок керування розподілом пропускної спроможності, кодування
аудіовізуальних даних зі зміною швидкістю і з урахуванням рівня завадостійкості каналів
між абонентами і базовою станцією.

Початкові припущення. Оптимізаційна задача вирішується виходячи із припущення
про реалізацію в технології побудови радіомережі наступних методів забезпечення
інформаційного обміну і керування мережею:

– наявність механізмів класифікації і відокремленої обробки інформаційних потоків,
керування чергами, планування передавання;

– детермінований доступ до радіоканалу з можливістю виділення кожному
інформаційному потоку певного значення пропускної спроможності з дискретністю DR;

– наявність зворотного службового зв’язку між базовою станцією і мобільними
абонентами з можливістю отримання інформації про рівень завадостійкості радіоканалу на
приймальній стороні;

– можливість транскодування аудіовізуальних даних – зміни в реальному часі
швидкості кодування та (або) формату представлення даних.

Аналіз наведених припущень показує, що всі зазначені механізми, крім
транскодування, реалізовані в сучасних технологіях побудови радіомереж [27, 28]. Сучасні
методи кодування аудіовізуальних даних передбачають можливість кодування зі змінною
швидкістю без істотної зміни формату представлення даних,  що створює умови для
здійснення операції транскодування в реальному часі як в базових станціях, так і в
абонентському обладнанні [29].

Вихідні дані. При вирішенні оптимізаційної задачі використовуються наступні вихідні
дані: R – максимальне значення пропускної спроможності між базовою станцією і
мобільними абонентами, біт\с; DR – шаг зміни смуги пропускання, яка може виділятись
базовою станцією для інформаційних потоків, біт\с; k – кількість інформаційних потоків, які
конкурують за доступ; m – кількість типів інформаційних потоків; способи кодування
інформації в інформаційних потоках; PLPi – середня імовірність втрати пакету для кожного
інформаційного потоку, iÎ1,..,k; масив значень PQoS по шкалі MOS в залежності від
виділеної смуги пропускання і імовірності втрати пакету для кожного з
інформаційних потоків

{qi(ri, PLPi)} = {qi (DR , PLPi), qi (2DR, PLPi), … , qi,(NiDR, PLPi)},

де Ni = ëRi
max/ΔRû;

Ri
max – максимально необхідна смуга пропускання для інформаційного потоку i, біт\с.
Необхідно – знайти такий розподіл пропускної спроможності базової станції між

інформаційними потоками у зоні обслуговування базової станції, при якому виконується

(3)

 за умови

å
=

£
k

i
i Rr

1
,

де {ri}* – вектор розподілу пропускної спроможності, який забезпечує вирішення задачі (3);
W – множина можливих значень вектору розподілу пропускної спроможності між k –

інформаційними потоками, при дискретності зміни пропускної спроможності DR.
Вирішення оптимізаційної задачі (3) може бути отримано із використанням

динамічного програмування. Вибір даного методу рішення обумовлений:
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– можливою в загальному випадку невігнутістю компонентів цільової функції, що не
дозволить отримати аналітичне рішення у відповідності до теореми Каруша – Куна – Такера;

– множина пропускних спроможностей відповідає стандартному набору швидкостей
передавання, і в силу цього є дискретною, компоненти рішення повинні відповідати цій
дискретній множині.

Можливість використання динамічного програмування для вирішення оптимізаційної
задачі (3) обумовлена:

– адитивним характером цільової функції оптимізації;
– залежністю рішення про виділення частки пропускної спроможності, яке приймається

в кожному із циклів динамічного програмування, лише від величини нерозподіленої (вільної)
пропускної спроможності.

Для вирішення задачі (3) пропонується адаптувати алгоритм, вперше запропонований у
роботі [12]. Оригінальний алгоритм використовувався для вирішення задачі керування
пропускною спроможністю базової станції із використанням в якості цільової функції,
функції корисності (таблиця 1).

4. Алгоритм розподілу пропускної спроможності базової станції радіомережі для
підвищення PQoS абонентів. Сутність алгоритму підвищення PQoS, за рахунок керування
розподілом пропускної спроможності, полягає у наступному. В кожному циклі роботи
алгоритму, для кожного інформаційного потоку базова станція визначає (рис. 1):

– множину можливих значень PQoS – {qi
j}, при виділенні інформаційному потоку

кожного із можливих значень смуги пропускання {ri
j}, при дійсному для каналу, по якому

передається інформаційний потік, рівні PLP;
– серед інформаційних потоків знаходиться потік, для якого відношення Dqi

j

(відношення прирощення PQoS до прирощення смуги пропускання) – має максимальне
значення, даному інформаційному потоку виділяється частка пропускної спроможності
ri

j = jDri;

Рис. 1. Процедура пошуку максимального значення відносного прирощення PQoS

Інф. потік 1,
PLP1

Інф. потік 2,
PLP2

Інф. потік k,
PLPk
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j = 0, iN,j,k,i 11 ==
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– якщо у базової станції залишається резерв пропускної спроможності, здійснюється
черговий пошук інформаційного потоку з максимальним значенням Dqi

j.
Алгоритму максимізації PQoS за рахунок керування розподілом пропускної

спроможності базової станції наведено у таблиці 5 (у таблиці 4 наведено значення змінних,
які використовуються у алгоритмі, і на рис. 1).

Таблиця 4

Умовою стохастичної стійкості алгоритмів керування розподілом ресурсів мережі [10],
є виконання співвідношення:

scr TTT <» ,                                                                (4)
де Tr – середній час, необхідний для здійснення розподілу ресурсів;

Тс – інтервал кореляції зміни параметрів мережі під впливом повільних згасань;
Тs – середня тривалість сеансів зв’язку.

Для радіомереж УКХ діапазону інтервал кореляції зміни параметрів мережі під
впливом повільних згасань дорівнює одиницям – десяткам секунд [27, 28]. Середня
тривалість сеансів зв’язку дорівнює одиницям хвилин [11].

Середній час, необхідний для здійснення розподілу ресурсів визначається
обчислювальною складністю алгоритму. Максимальна кількість циклів наведено алгоритму
визначається дискретністю зміни пропускної спроможності базової станції - DR, і є меншою
або рівною R\DR. Основною операцією в кожному циклі є пошук максимального значення в
масиві який складаються з k елементів (масив значень max

iqD ), та пошук нового значення
max

jqD  для інформаційного потоку якому в поточному циклі була виділена смуга
пропускання. При моделюванні алгоритму максимізації PQoS в системі комп’ютерної
математики Matlab, при 50 інформаціних потоках, і 512 можливих значеннях пропускної

R – максимальна пропускна спроможність між базовою станцією і мобільними
абонентами

ra – значення пропускної спроможності доступне для розподілу між
інформаційними потоками

k – кількість інформаційних потоків конкуруючих за доступ до пропускної
спроможності

ri
c – значення пропускної спроможності, виділене інформаційному потоку i

qi
c – значення PQoS для інформаційного потоку i, при виділенні даному потоку

величини пропускної спроможності ri
c

ri
n – наступне можливе значення пропускної спроможності для інформаційного

потоку i
qi

n – значення PQoS для інформаційного потоку i, при виділенні даному потоку
величини пропускної спроможності ri

n

ri
t – значення пропускної спроможності, тимчасово асоційоване з інформаційним

потоком i
qi

t – значення PQoS для інформаційного потоку i, при виділенні даному потоку
величини пропускної спроможності ri

t

Dri – прирощення пропускної спроможності, виділеної для інформаційного потоку i
Dqi

c – значення відносного прирощення PQoS при збільшенні пропускної
спроможності, виділеній потоку i, на величину Dri

Dqi
t – значення відносного прирощення PQoS при виділенні інформаційному потоку i,

значення пропускної спроможності ri
t

Dqi
max – максимальне значення відносного прирощення PQoS, для інформаційного

потоку i, при всіх можливих значеннях ri
t Î ri

c+1,…, ri
max

ri
max – максимальне значення пропускної спроможності для інформаційного потоку i
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спроможності середній час виконання розподілу пропускної спроможності в середньому
складає 0,6 с. Таким чином, запропонований алгоритм є стохастично стійким.

Таблиця 5
1. Ввести вихідні дані:

скаляри R, ra, k, масиви {ri
c}, {qi

c}, {ri
n}, {qi

n}, {ri
t}, {qi

t} ( )k,i 1= .

Для кожного  інформаційного потоку обчислити c
i

c
ii rrr -= +1D , ( )

i

c
i

c
ic

i r
qq

q
D

D
-

=
+1

,

та виконати присвоєння 00 == :q,:q max
i

t
i DD .

2. Знайти для кожного інформаційного потоку max
iqD .

Поки виконується умова max
i

t
i rr < :

– виконати присвоєння 1+= t
i

t
i r:r ;

– обчислити ( )
( )c

i
t

i

c
i

t
it

i rr

qq
q

-

-
=D ;

– якщо max
i

t
i qq DD > виконати присвоєння t

i
max

i
t

i
n

i q:q,r:r DD == .

3. Визначити { }i
max rmaxr DD = .

Якщо maxa rr D£ , серед інформаційних потоків, для яких a
i rr ³D знайти потік з

максимальним значенням c
iqD - потік m.

Виконати присвоєння ac
m

c
m rr:r += .

Закінчити роботу алгоритму, видати масив значень пропускної спроможності
виділених для кожного інформаційного потоку - {ri

c}.
4. Серед усіх інформаційних потоків знайти потік з максимальним значенням max

iqD
- потік j.

Якщо ( )c
j

n
j

a rrr -³ :
– виконати присвоєння

( ) 00 ====--= :q,:q,r:r,r:r,rrr:r max
j

t
j

n
j

t
j

n
j

c
j

c
j

n
j

aa DD .

Якщо max
j

c
j rr £ :

– обчислити c
j

c
jj rrr -= +1D ,

( )
j

c
j

c
jc

j r
qq

q
D

D
-

=
+1

.

Інакше, виконати присвоєння ,:rj 0=D 0=:q c
jD .

Інакше:
– виконати присвоєння ac

j
c

j rr:r += ;
– закінчити роботу алгоритму, видати масив значень пропускної спроможності

виділених для кожного інформаційного потоку – {ri
c}.

5. Для визначеного в п.4 інформаційного потоку – j,  знайти нове значення max
jqD , у

відповідності до п.2.

6. Перейти до п.3.
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5. Приклад вирішення задачі підвищення PQoS абонентів базової станції
радіомережі. Розглянемо приклад вирішення задачі (3) із використанням наведеного
алгоритму. Приймемо наступні значення вихідних даних:

R– максимальне значення пропускної спроможності між базовою станцією і
мобільними абонентами – 32 кбіт\с;

DR –  шаг зміни смуги пропускання,  яка може виділятись базовою станцією для
інформаційних потоків – 4 кбіт\с;

k – кількість інформаційних потоків, які конкурують за доступ – 3;
– типи і способи кодування інформації в інформаційних потоках:
– інформаційний потік 1 – передавання мови із використанням кодеру SPEEX ;
– інформаційні потоки 2 і 3 – передавання даних із використанням протоколу FTP;
– середня імовірність втрати пакету для кожного інформаційного потоку:
– інформаційний потік 1 – PLP1 = 0,15;
– інформаційний потік 2 – PLP2 = 0,2;
– інформаційний потік 3 – PLP3 = 0,1;
– масиви значень PQoS по шкалі MOS в залежності від виділеної смуги пропускання і

імовірності втрати пакету для кожного з інформаційних потоків, представлені у таблиці 1.
Проміжні і кінцеві результати алгоритму наведені у таблиці 6.  Штриховкою у таблиці

виділені результати рішення про виділення частки пропускної спроможності в кожному
циклі роботи алгоритму. Результат роботи алгоритму:

– максимальне повне значення PQoS при заданих вихідних даних складатиме 7,61;
– інформаційному потоку 1 виділяється смуга пропускання 4 кбіт\c, значення PQoS по

шкалі MOS = 2;
– інформаційному потоку 2 виділяється смуга пропускання 16 кбіт\c, значення PQoS по

шкалі MOS = 2,95;
– інформаційному потоку 3 виділяється смуга пропускання 12 кбіт\c, значення PQoS по

шкалі MOS = 2,66.
Таблиця 6

Інф. потік 1 – мова,
кодер SPEEX, PLP = 0,15

Інф. потік 2 – передавання даних,
PLP = 0,2

Инф. поток 3 – передавання
даних, PLP = 0,1

ra,
кбіт\с

r1
c,

кбіт\с
r1

n,
кбіт\с

Dq1
max q1

c r2
c,

кбіт\с
r2

n,
кбіт\с

Dq2
max q2

c r3
c,

кбіт\с
r3

n,
кбіт\с

Dq3
max q3

c

32 0 4 0,5 0 0 4 0,25 0 0 4 0,25 0

28 4 8 0,09 2 0 4 0,25 0 0 4 0,25 0

24 4 8 0,09 2 4 8 0,198 1 0 4 0,25 1

20 4 8 0,09 2 4 8 0,198 1 4 8 0,245 1

16 4 8 0,09 2 4 8 0,198 1 8 12 0,17 1,98

12 4 8 0,09 2 8 12 0,17 1.79 8 12 0,17 1,98

8 4 8 0,09 2 12 16 0,12 2.47 8 12 0,17 1.98

4 4 8 0,09 2 12 16 0,12 2.47 12 16 0,12 2,66

0 4 - - 2 16 - - 2,95 12 - - 2,66

å
=

=
3

1
617

i

c
i ,q
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Для порівняння при максимізації корисності мережі, якщо використовуються функції
корисності наведені у таблиці 1, з урахуванням дійсного середнього значення PLP для
кожного інформаційного потоку, були б отримані наступні результати:

– максимальне повне значення PQoS – 7,1;
– інформаційному потоку 1 виділяється смуга пропускання 12 кбіт\c, значення PQoS по

шкалі MOS(PLP = 0,15) = 2,65;
– інформаційному потоку 2 виділяється смуга пропускання 8 кбіт\c, значення PQoS по

шкалі MOS(PLP = 0,2)  = 1,79;
– інформаційному потоку 3 виділяється смуга пропускання 12 кбіт\c, значення PQoS по

шкалі MOS(PLP = 0,1)  = 2,66.
При керуванні пропускною спроможністю на основі пріоритетності мультимедійного

трафіку реального часу і потоків з максимальною завадостійкістю у відповідності до
алгоритму планування передавання який використовується в мережах HSDPA UMTS [30],
при заданих вихідних умовах були б отримані наступні результати:

– максимальне повне значення PQoS – 4,1;
– інформаційному потоку 1 (максимальний пріоритет) виділяється смуга пропускання

28 кбіт\c, значення PQoS по шкалі MOS(PLP = 0,15) = 3,1;
– інформаційному потоку 2 смуга пропускання не виділяється (при рівному з потоком 3

інформаційному пріоритеті, менша завадостійкість), значення PQoS по шкалі MOS(PLP =
0,2)  = 0.

– інформаційному потоку 3 смуга виділяється смуга пропускання 4 кбіт\c, значення
PQoS по шкалі MOS(PLP = 0,1)  = 1.

Висновки. У статті доведена можливість і перспективність використання значення
сприйняття якості обслуговування (PQoS)  в якості інтегрального показника в задачах
мережного керування. Запропонований удосконалений метод розподілу пропускної
спроможності базової станції радіомережі для підвищення інтегральної якості
обслуговування абонентів. Запропонований метод відрізняється від відомих використанням в
якості цільової функції оптимізації PQoS, як функції від пропускної спроможності та рівня
завадостійкості. Значення PQoS, яких дозволяє досягти запропонований метод, перевищують
результати стандартних та відомих перспективних методів керування розподілом пропускної
спроможності, з метою максимізації корисності мережі. В ході подальших досліджень
передбачається розширення переліку ресурсів радіомережі, керування якими забезпечує
вирішення задачі максимізації PQoS, а також розробка методів максимізації PQoS у
радіомережах зі структурами Mesh і Ad Hoc.
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МОДЕЛІ І МЕТОДИ РОЗПОДІЛУ РЕСУРСІВ В СИСТЕМАХ З СЕРВЕРНОЮ
ВІРТУАЛІЗАЦІЄЮ

Розглядаються питання управління ресурсами в інформаційно-телекомунікаційних системах з
серверною віртуалізацією. Для випадку, коли на одному фізичному сервері розміщено кілька віртуальних машин,
розроблено комплекс моделей і алгоритмів вирішення задач планування і управління розподілом ресурсів.

Рассмотрены вопросы управления ресурсами в информационно-телекоммуникационных системах с
серверной виртуализацией. Для случая, когда на одном физическом сервере размещено несколько виртуальных
машин, разработан комплекс моделей и алгоритмов решения задач планирования и управления распределением
ресурсов.

The questions of resource management in the information-telecommunication systems with server virtualization
are considered. In a case, when a few virtual machines are placed on one physical server, the complex of models and
algorithms of decision of tasks of saling the resources allocation management  is developed.

Ключові слова: розподіл ресурсів, віртуалізація серверів.
Вступ. Останнім часом при створенні інформаційних систем спостерігається тенденція

скорочення кількості фізичних серверів для підтримки різноманітних сервісів шляхом
впровадження технології віртуалізації серверів [1].  Такий підхід за рахунок більшого
завантаження серверів дозволяє не тільки зменшити їх кількість, але й скоротити витрати на
живлення, підтримку умов мікроклімату, скоротити площі для розміщення серверів тощо і
таким чином зменшити сукупну вартість володіння інформаційною інфраструктурою
підприємства.

З іншого боку,  більш щільне розташування застосувань на серверах значно підвищує
ризик виникнення дефіциту ресурсів у разі збільшення потоку клієнтських запитів. Тому
дуже актуальною стає задача по управлінню розподілом ресурсів таким чином, щоб у першу
чергу забезпечити функціонування застосувань, пов’язаних з найбільш важливими бізнес-
процесами навіть за рахунок менш важливих [2–6].

Для управління розподілом інформаційних та телекомунікаційних ресурсів
розробляються і використовуються різноманітні системи управління ІТ-інфраструктурою
(СУІ), які крім розв’язання задач розподілу ресурсів також здійснюють: збір інформації про
ІТ-активи підприємства; автоматизацію процесів експлуатації обчислювальних систем;
моніторинг стану ІТ-ресурсів; виявлення і локалізацію несправностей; автоматизацію
процесів підтримки користувачів і вирішення багатьох інших задач, що визначаються як
специфікою підприємства, так і функціональністю, реалізованою в СУІ [7,8]. Для
розв’язання засобами СУІ задач управління віртуалізацією серверів потрібна розробка
відповідних моделей та методів чи адаптації вже відомих з урахуванням віртуалізації
серверів [9].

Особливості застосування віртуалізації серверів. Віртуалізація серверів може
здійснюватись одним з таких способів:

– повна віртуалізація;
– паравіртуалізація;
– віртуалізація на рівні операційної системи (ОС).
Принцип повної віртуалізації полягає в тому, що  для гостьових ОС здійснюється повна

імітація апаратного середовища засобами гіпервізора, яка виконується поверх реального
апаратного забезпечення хосту чи поверх хостової ОС. Для такого підходу характерне
незначне падіння продуктивності внаслідок емуляції системних викликів гостьової ОС до
апаратного забезпечення.
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При паравіртуалізації гостьові ОС перед використанням підлягають модифікації,
внаслідок якої системні виклики до апаратного забезпечення замінюються викликами до
гіпервізора. Такий підхід дозволяє зменшити додаткові витрати ресурсів на емуляцію
системних викликів,  але,  з іншого боку,  потребує внесення змін у код гостьової ОС,  що не
завжди можливо (наприклад, для ОС з закритим кодом).

Віртуалізація на рівні ОС дозволяє створювати в ОС ізольовані одна від одної області
(так званні „jails” в FreeBSD, „containers” в Solaris, „віртуальні сервери” в Linux-VServer), що
дозволяє значно зменшити витрати оперативної пам’яті в порівнянні з описаними вище
способами, оскільки зникає потреба в окремих екземплярах гостьових ОС для кожного з
віртуальних серверів. Недоліком такого підходу є те, що гостьова ОС не може відрізнятись
від хостової ОС.

У випадку використання технологій віртуалізації СУІ повинна надавати можливості
планувати і управляти ресурсами і навантаженням серверів з урахуванням особливостей
бізнес-процесів, вибраного способу віртуалізації та інших важливих чинників.

В статті розглядається серверна віртуалізація, побудована за принципами повної
віртуалізації або паравіртуалізації. Особливості управління розподілом ресурсів у цьому
випадку полягають у можливості вивільняти не тільки ресурси, зайняті безпосередньо
застосуваннями, пов’язаними з низькопріоритетними бізнес-процесами, але й ресурси, що
витрачаються на функціонування гостьових операційних систем віртуальних серверів.

Аналіз існуючих рішень. Сучасні системи віртуалізації тією чи іншою мірою
забезпечують можливість розподілу ресурсів між віртуальними машинами. Так, наприклад,
VMware ESX дозволяє призначати основні параметри віртуальної машини (тактова частота
процесора, об’єм оперативної пам’яті, ємність жорсткого диску тощо), а в процесі роботи їх
перерозподіляти.

Процесорний час може автоматично перерозподілятись у разі, якщо одна з віртуальних
машин простоює (процесор знаходиться у стані простою), в той час, як іншій машині не
вистачає обчислювальних ресурсів.

Оперативна пам’ять, що до недавнього часу могла лише жорстко закріплюватись за
віртуальними машинами перед її запуском, тепер також може перерозподілятись динамічно
за рахунок механізму, який одержав назву Memory Overcommitment.

Сутність його полягає у тому, що для віртуальної машини крім параметра „reservation”,
який встановлює нижню межу об’єму пам’яті, також призначається параметр „limit”, який
встановлює верхню межу.

При цьому сумарне значення параметрів „limit” може перевищувати об’єм оперативної
пам’яті сервера. Віртуальній машині, яка потребує додаткового об’єму пам’яті, пам’ять
додається за рахунок інших віртуальних машин, у яких пам’ять, що не використовується
дуже інтенсивно, зберігається у файлі підкачки. Те, що у файлі підкачки зберігається саме та
частина пам’яті, що використовується менш інтенсивно, забезпечується за допомогою
спеціальної програми Memory Balloon Driver (MBD). MBD виконується у гостьовій ОС і на
вимогу гіпервізора захоплює фізичну пам’ять, яка потім перерозподіляється між іншими
віртуальними машинами.

При цьому гостьова ОС, у разі нестачі фізичної пам’ять, зберігає у файлі підкачки
частину своєї пам’яті,  яка найменше використовується.  На жаль,  не всі сучасні гіпервізори
мають можливість динамічно перерозподіляти ресурси між віртуальними машинами.
Наприклад, в Microsoft Hyper-V можливість „Memory Overcommitment” відсутня.

Існуючі алгоритми розподілу ресурсів добре себе зарекомендували для випадків, коли
на фізичному сервері функціонують незалежні одна від одної віртуальні машини. У випадку,
коли у різних віртуальних серверах виконуються застосування, які підтримують виконання
окремих частин єдиного бізнес-процесу, такий підхід може бути дуже неефективним.
Невідомі ефективно втілені механізми активного планування і управління розподілом
ресурсів серверів між віртуальними машинами і навантаження користувачів з урахуванням
їх важливості.
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Постановка проблеми. Розглянемо такий випадок:
ресурси одного фізичного сервера поділяються декількома віртуальними машинами;
застосовується технологія повної віртуалізації чи паравіртуалізації;
на одній віртуальній машині розгорнутий сервер баз даних, а на інших віртуальних

машинах працюють сервери застосувань, які використовують зазначений сервер баз даних в
іншій віртуальній машині (таке може трапитись, якщо, наприклад, ці сервери вимагають
різні ОС).

У разі збільшення кількості клієнтських запитів до сервера застосувань відповідно
збільшиться і кількість запитів від сервера застосувань до сервера баз даних. Тобто виникає
потреба збільшення ресурсів обох віртуальних машин за рахунок решти віртуальних машин.
Збільшення ресурсів лише однієї з цих віртуальних машин не призведе до значного
підвищення ефективності, оскільки інша буде грати роль вузького місця, а збільшення
ресурсів однієї віртуальної машини за рахунок іншої, навіть навпаки, може призвести до
зменшення загальної ефективності роботи трирівневих застосувань внаслідок ще більшого
загострення проблеми.

До того ж,  слід враховувати,  що деякі застосування можуть бути задіяні у підтримці
декількох бізнес-процесів.

Необхідно розробити моделі планування і управління ресурсами фізичного сервера і
навантаженням віртуальних машин з урахуванням важливості застосувань, ресурсних,
технологічних та інших істотних обмежень.

Опис СУІ для систем з віртуалізацією серверів. Враховуючи зазначене вище,
пропонується будувати частину СУІ, що здійснює розподіл ресурсів сервера за такою
дворівневою схемою:

1-й рівень: управління окремими віртуальними серверами;
2-й рівень: управління окремими застосуваннями, що працюють в середині віртуальних

серверів.
Схема взаємодії СУІ з системою віртуалізації зображена на рисунку 2.

Рис. 1. Взаємодія СУІ з системою віртуалізації

На фізичному сервері під управлінням гіпервізора працює n віртуальних серверів. В
кожному з них крім клієнтських застосувань  встановлена гостьова ОС – застосування 1 (на
схемі не показано), та агент СУІ, який здійснює моніторинг та управління застосуваннями
віртуального серверу та розподіляє ресурси віртуального серверу між застосуваннями
засобами ОС та самих застосувань (при наявності у них відповідних API).

Застосування 2

Застосування 3

Застосуванняm

Віртуальний сервер 1

. . .

Агент

СУІ

Застосування 2

Застосування 3

Застосуванняm

Віртуальний сервер n

. . .

Агент

СУІ. . .

Фізичний сервер

Модуль
моніторингу і аналізу

Модуль
планування

Модуль

управління

Диспетчер
запитів

Модуль
прогнозування

Сервер СУІ

Гіпервізор



Збірник наукових праць ВІТІ НТУУ „КПІ” № 3 – 2009
════════════════════════════════════════════════════════

103

Інформація від агентів СУІ та гіпервізора потрапляє на модуль моніторингу і аналізу.
Модуль управління призначений для вироблення команд управління агентам СУІ

(запуск/зупинка застосувань, розподіл ресурсів віртуального сервера між застосуваннями),
гіпервізору (запуск/зупинка віртуальних серверів, розподіл ресурсів фізичного сервера між
віртуальними серверами) та диспетчеру запитів (управління навантаженням).

Модуль прогнозування призначений для аналізу трендів з метою подальшої реалізації
короткострокового проактивного управління, в даному випадку – перерозподілу ресурсів
між застосуваннями до того, як виникла їх нестача для застосувань, задіяних у підтримці
бізнес-процесів високої важливості.

Модуль планування призначений для довгострокового управління ресурсами ІТ-
інфраструктури при її розвитку чи суттєвих змінах у її функціонуванні.

Диспетчер запитів призначений для обмеження клієнтського трафіку заданого типу з
метою вивільнення ресурсів, споживання яких залежить від навантаження.

На рисунку 1 СУІ зображена окремо від фізичного сервера, яким вона керує, але вона
може бути розміщена на одному з віртуальних серверів за умови наявності для цього
вільних ресурсів.

Математична модель серверної віртуалізації. Нехай є сервер, на якому під
управлінням гіпервізора функціонує декілька віртуальних серверів Si, i=1,...,n,  з
використанням технології повної віртуалізації чи паравіртуалізації.

В кожному з віртуальних серверів Si встановлена своя операційна система (Ai1), а також
одне чи декілька застосувань Aij, де j=2,...,mi; mi >1. Будемо вважати, що ресурси, необхідні
для функціонування самого віртуального сервера та агента СУІ, віднесені до Ai1.

Кожне з застосувань в залежності від потоку клієнтських запитів використовує певну
кількість ресурсів типу Rk, k=1,...,l (пам’ять, процесорний час, дисковий простір, пропускна
спроможність зовнішніх каналів зв’язку тощо). Схема розподілу ресурсів фізичного сервера
між віртуальними серверами наведена на рисунку 1.

Рис. 2. Схема розподілу ресурсів фізичного сервера між віртуальними серверами

Введемо необхідні для побудови моделей позначення:
rk – кількість ресурсів типу Rk, встановлена на фізичному сервері,
rki – кількість ресурсів типу Rk, призначена віртуальному серверу Si,
rkij – кількість ресурсів типу Rk, що споживається застосуванням Aij.
Вочевидь, має виконуватись така умова:
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У залежності від реалізації системи віртуалізації для ресурсів деяких типів неможливо
динамічно здійснювати їх перерозподіл між віртуальними серверами внаслідок жорсткого
закріплення цих ресурсів за віртуальними серверами (найбільш поширений випадок – об’єм
оперативної пам’яті, що закріплюється за віртуальним сервером перед його запуском). Тоді
для таких ресурсів крім умови (1), також повинні виконуватись такі умови:
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Потреби застосування Aij у ресурсах типу k відобразимо такою формулою:

rkij = bkij aij + ckij, (4)
де

aij – середня кількість клієнтських запитів до застосування Aij за одиницю часу;
bkij –  середня кількість ресурсів типу k, що використовується застосуванням Aij на

обробку одного клієнтського запиту,
ckij –  кількість ресурсів типу k, що використовується застосуванням Aij, незалежно від

кількості клієнтських запитів.
У залежності від особливостей застосувань можна використовувати спрощений вигляд

формули (4). Так, затрати процесорного часу більшості серверних застосувань чи
використання пропускної спроможності каналів зв’язку безпосередньо залежать від кількості
клієнтських запитів і при їх відсутності приблизно дорівнюють нулю.  Тоді формула (4)
набуде такого вигляду:

rkij = bkij aij. (5)

Потреби застосування Aij у оперативній пам’яті в загальному випадку також можна
виразити формулою (4), оскільки навіть при відсутності клієнтських запитів програмне
забезпечення сервера використовує певний об’єм оперативної пам’яті.

Іноді серверне програмне забезпечення використовує фіксований об’єм пам’яті, що
вказується адміністраторами у файлах конфігурації. Ця пам’ять використовується для
зберігання коду серверного програмного забезпечення та даних, що обробляються в цей час.
Решта пам’яті використовується для кешування. В цьому випадку формула споживання
ресурсів (4) набуде такого спрощеного вигляду:

rkij = ckij. (6)

Введемо поняття підтримання бізнес-процесу. Під підтриманням бізнес-процесу Zp
будемо розуміти взаємодію декількох застосувань, направлену на досягнення єдиного
результату.

Нехай сервер використовується для підтримки z бізнес-процесів.
Введемо змінну xp, p=1,...,z, що приймає значення:
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Введемо поняття важливості wp бізнес-процесу Zp, p=1,...,z, яке будемо
використовувати при виборі бізнес-процесів в умовах нестачі ресурсів.
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Тоді, в якості критерію можна використати

max
1

®×å
=

p
z

p
p wx , (7)

Нехай бізнес-процес Zp здійснює в середньому aijp клієнтських запитів до застосування
Aij. Тоді загальну кількість клієнтських запитів до цього застосування можна визначити за
допомогою такого виразу:
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1
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Це дозволяє витрати ресурсу rkij в загальному випадку виразити такою формулою:

kijkij
z

p
pijpkij cbxar +××= å

=1
, для k=1,...,l. (9)

Використовуючи наведені позначення, сформулюємо ряд задач управління розподілом
ресурсів на етапах планування та управління і диспетчерування.

Група задач планування. В залежності від того, чи визначена конфігурація сервера
при вирішенні задачі планування можливі дві ситуації:

1) якщо конфігурація фізичного сервера ще не визначена, то стоїть задача її вибору та
розподілу ресурсів між віртуальними серверами і застосуваннями;

2) конфігурація фізичного сервера вже відома і стоїть задача розподілу ресурсів між
віртуальними серверами і застосуваннями.

Задача планування 1. В першому випадку на основі системних вимог застосувань до
ресурсів різних типів (bkij,  ckij) очікуваної інтенсивності клієнтських запитів (aij) та
запланованого ступеню підтримання бізнес-процесів (xp =  1,  чи з урахуванням плану
розвитку xp > 1 + fp) за допомогою формули (9) розраховується необхідна кількість ресурсів
кожного типу rkij. Після цього за допомогою формули (1) розраховуються загальні об’єми
ресурсів серверу rk кожного типу, які потім можуть бути уточнені експертами.

Група задач планування 2. В цьому випадку конфігурація сервера вже визначена,
тобто значення rk вже відомі,  і потрібно знайти такий розподіл ресурсів між віртуальними
серверами (rki) та застосуваннями (rkij), який забезпечить найбільш ефективне підтримання
бізнес-процесів.

В залежності від конфігурації сервера та системних вимог застосувань на цьому етапі
може виникнути ситуація з дефіцитом чи надлишком ресурсів.

Задача планування 2.1. У разі виникнення дефіциту ресурсів неможливо знайти такий
розподіл rki та rkij, щоб забезпечити підтримання усіх бізнес-процесів. Тобто усі змінні xp,
p=1,...,z, не можуть набути значення 1.

Тоді єдиним виходом стає тимчасова відмова від підтримання окремих
низькопріоритетних бізнес-процесів для забезпечення ресурсами більш пріоритетних бізнес-
процесів. У цьому випадку задача полягає у тому, щоб знайти такі значення підтримання
бізнес-процесів, які забезпечують найкраще значення критерія (7), а потім, на основі виразів
(2) та (9), знайти потрібні значення rki та rkij. Оскільки значення rki та rkij не закріплені,  на
етапі максимізації використовуються ті самі обмеження, що й у задачі управління 3 (див.
нижче).

Група задач планування 2.2. У разі виникнення надлишку ресурсів, актуальною стає
задача їх найбільш ефективного використання. Одним з можливих варіантів є створення
резерву обчислювальних потужностей на випадок різкого зростання інтенсивності
клієнтських запитів чи поступового зростання запитів в процесі експлуатації інформаційно-
телекомунікаційної системи. Варто зауважити, що в обох задачах цієї групи змінна xp є
безперервною.

Задача планування 2.2.1. У разі наявності даних стосовно прогнозованого  збільшення
активності окремих бізнес-процесів потрібно максимізувати (7) при обмеженнях (1), (9) та
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додаткових обмеженнях xp ≥ 1 + fp, для p=1,...,z, де fp – прогнозоване збільшення підтримки
бізнес-процесу Zp, що не повинно призвести до виникнення дефіциту ресурсів.

Задача планування 2.2.2. Якщо прогнозні дані стосовно можливого збільшення
активності окремих бізнес-процесів відсутні, цілком природно постає задача створення
рівномірного запасу для усіх бізнес-процесів.

Для цього на першому етапі висуваємо додаткову вимогу x1 =   x2 =  x3= ...= xZ ≥ 1  і
максимізуємо (7) при обмеженнях (1), (9).

В результаті отримуємо рішення x1 =  x2 = x3= ... = x’.
Для найбільш ефективного розподілу залишку ресурсів, що залишились після

отримання на першому етапі рішення, ще раз максимізуємо (7) при обмеженнях (1), (9), та
додатковому обмеженні xp ≥ x’.

Група задач управління. Задачі управління вирішуються на етапі функціонування
інформаційно-телекомунікаційної системи. В залежності від того, чи є можливість зупиняти
окремі застосування та віртуальні сервери з метою вивільнення ресурсів та їх подальшого
перерозподілу, сформулюємо ряд задач.

Задача управління 1. Нехай внаслідок технічних чи адміністративних обмежень немає
можливості зупиняти застосування та віртуальні сервери з метою вивільнення їх ресурсів.
Тоді задачу можна сформулювати таким чином.

Максимізувати (7) при обмеженнях вигляду (1), (9) для ресурсів, які можна динамічно
перерозподіляти між віртуальними серверами, і вигляду (2), (3), (9) для ресурсів, які не
можна динамічно перерозподіляти між віртуальними серверами.

Після того, як оптимальні значення змінних xp знайдені, вони передаються в диспетчер
запитів для управління навантаженням. Далі на основі відомих значень змінних xp та
системних вимог застосувань за формулами (9), (1) та (9), (2), (3) розраховуються обмеження
на використання ресурсів для кожного застосування та віртуального сервера, які
встановлюються засобами агентів СУІ для застосувань, та засобами гіпервізора для
віртуальних серверів.

Задача управління 2. Нехай існує можливість зупиняти застосування, але немає
можливості (внаслідок технічних чи адміністративних обмежень) зупиняти віртуальні
сервери з метою вивільнення ресурсів.

У цьому випадку у разі нестачі ресурсів має сенс тримати застосування у пам’яті тільки
в тому випадку, якщо воно потрібне для підтримання хоча б одного з бізнес-процесів, які
вибрані для підтримання. Тобто, замість виразу (9) варто використовувати такий вираз для
оцінювання кількості ресурсів, які споживаються застосуванням Aij:

kijkij
z

p
pijpkij Cbxar +××= å
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, (10)
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Тоді задачу можна сформулювати наступним чином.
Максимізувати (7) при обмеженнях вигляду (1), (10), (11) для ресурсів, які можна

динамічно перерозподіляти між віртуальними серверами, і вигляду (2), (3), (10), (11) для
ресурсів, які не можна перерозподіляти між віртуальними серверами.

Після того, як оптимальні значення змінних xp знайдені, вони передаються в диспетчер
запитів для управління навантаженням.

Далі на основі відомих значень змінних xp та системних вимог застосувань за
формулами (10), (11), (1) та (10), (11), (2), (3) розраховуються обмеження на використання
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ресурсів для кожного застосування та віртуального сервера, які встановлюються засобами
агентів СУІ для застосувань та засобами гіпервізора для віртуальних серверів. Застосування,

для яких виконується умова 0
1

=×å
=

z

p
pijp xa , засобами агента СУІ зупиняються з метою

вивільнення їх ресурсів.
Задача управління 3. Нехай існує можливість зупиняти застосування та віртуальні

сервери з метою вивільнення їх ресурсів.
В цьому випадку у разі нестачі ресурсів має сенс тримати застосування у пам’яті тільки

в тому випадку, якщо воно потрібне для підтримки хоча б одного з вибраних для
підтримання бізнес-процесів.

Віртуальний сервер має сенс тримати у пам’яті тільки у тому випадку,  якщо в ньому
виконується хоча б одне застосування, потрібне для підтримання вибраних для підтримання
бізнес-процесів. Тоді для ресурсів, які можна перерозподіляти між віртуальними серверами
вираз (1) набуде такого вигляду:
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У формулах (12), (13) індекс j приймає значення починаючи з 2. Це передбачає, що
функціонування віртуального серверу і його операційної системи є не метою, а лише засобом
для функціонування застосувань, що приймають участь у підтримці обраних бізнес-процесів.
Наявність другого доданку у формулі (12) передбачає можливість перерозподілу ресурсів,
які використовуються певними віртуальними серверами у разі відсутності необхідності їх
функціонування.

Тоді задачу можна сформулювати наступним чином.
Максимізувати (7) при обмеженнях (2), (3), (10), (11) для ресурсів, які не можна

перерозподіляти між віртуальними серверами, та (10), (11), (12), (13) для ресурсів, які можна
перерозподіляти між віртуальними серверами.

Після того, як оптимальні значення змінних xp знайдені, вони передаються в диспетчер
запитів для управління навантаженням.

Далі на основі відомих значень змінних xp та системних вимог застосувань за
формулами (10), (11), (1) та (10), (11), (2), (3) розраховуються обмеження на використання
ресурсів для кожного застосування та віртуального сервера, які встановлюються засобами
агентів СУІ для застосувань та засобами гіпервізора для віртуальних серверів. Застосування,

для яких виконується умова 0
1

=×å
=

z

p
pijp xa , засобами агента СУІ зупиняються з метою

вивільнення їх ресурсів.

Віртуальні сервери, для яких виконується умова å å
= =

=×
z

p

im

j
pijp xa

1 2
0 , засобами

гіпервізора зупиняються з метою вивільнення їх ресурсів.
Задача 4. Нехай змінна xp – неперервна, не існує можливості (внаслідок технічних чи

адміністративних обмежень) зупиняти застосування та віртуальні сервери з метою
вивільнення їх ресурсів.
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Тоді задачу можна сформулювати наступним чином.
Максимізувати (7) при обмеженнях вигляду (1), (9) для ресурсів, які можна

перерозподіляти між віртуальними серверами, і вигляду (2), (3), (9) для ресурсів, які не
можна перерозподіляти між віртуальними серверами.

Після того, як оптимальні значення змінних xp знайдені, вони передаються в диспетчер
запитів для управління навантаженням. Далі на основі відомих значень змінних xp та
системних вимог застосувань за формулами (9), (1) та (9), (2), (3) розраховуються обмеження
на використання ресурсів для кожного застосування та віртуального сервера, які
встановлюються засобами агентів СУІ для застосувань та засобами гіпервізора для
віртуальних серверів.

Методи вирішення задач планування та управління. Задача планування 1 є
тривіальною і її вирішення зводиться до виконання послідовності розрахунків за наведеними
вище формулами.

Задача планування 2.1, а також задачі управління 2 та 3 є нелінійними задачами
булевого програмування і їх вирішення при невеликій кількості z бізнес-процесів Zp може
здійснюватись повним перебором можливих комбінацій (2z),  а при значних z  потребує
використання евристичних методів чи методів штучного інтелекту, наприклад генетичних
алгоритмів.

Задачі планування 2.2.1 та 2.2.2, а також задача управління 4 є задачами лінійного
програмування і можуть бути вирішені відомими методами для даного класу задач,
наприклад модифікованим симплекс-методом, афіно-масштабуючими алгоритмами чи
методами на основі декомпозиції [10,11].

Задача управління 1 є задачею лінійного булевого програмування і для її вирішення
можуть використовуватись значно ефективніші методи у порівнянні з задачами управління 2
та 3. Так, можна застосовувати різноманітні прийоми скорочення перебору на основі схеми
Балаша та комбіновані алгоритми, побудовані на застосуванні направленого перебору до
вирішення відповідної задачі лінійного програмування.

Задача диспетчеризації. Задача диспетчеризації полягає у розподілі клієнтських
запитів між віртуальними серверами пропорційно до значень змінних xp, які були визначені
на етапах планування та управління. Ця задача вирішується за допомогою системи правил
диспетчером запитів системи управління ІТ-інфраструктурою (СУІ). Зазначена система
правил формується модулем управління.

Реалізація. Запропоновані моделі та методи і алгоритми вирішення задач планування
та управління були досліджені для різних варіантів бізнес-процесів, вимог застосувань та
конфігурацій сервера. Експерименти проводились на комп’ютері з такою конфігурацією:
CPU: Intel core i5 4@2.66; RAM: 4Gb DDR3 1333Mhz; Chipset: Intel P55. В якості гіпервізора
використовувався VMware ESXi 3.5, що є вільно-розповсюджуваним.

Для управління гіпервізором використовувався пакет VMware vSphere PowerCLI,
доступ до якого здійснювався через Windows PowerShell інтерфейс. Результати
продемонстрували працездатність запропонованих методів. Розроблені в статті моделі і
методи були покладені в основу реалізації функції управління розподілом обмежених
ресурсів інформаційно-телекомунікаційних систем, створеної в НТУУ „КПІ” системи
управління ІТ-інфраструктурою SmartBase.ITSControl.

Висновки. В статті запропоновано підхід до планування та управління ресурсами
фізичного сервера для випадку серверної віртуалізації. Розроблено комплекс моделей
планування та управління ресурсами сервера, з урахуванням відмінностей у можливостях
управління ресурсами та навантаженням, які залежать від особливостей реалізації
конкретних технологій віртуалізації та застосувань.

Запропоновано алгоритми вирішення задач планування та управління розподілом
ресурсів. Розроблені моделі і методи були використані при створенні СУІ
SmartBase.ITSControl.

mailto:4@2.66
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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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