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УДК 621.384
д.т.н. Бунін С.Г. (ІТС НТУУ „КПІ”)
Войтенко Ю.Ю. (ІТС НТУУ „КПІ”)
ШВИДКІСТЬ ПЕРЕДАЧІ ІНФОРМАЦІЇ
В ІМПУЛЬСНИХ НАДШИРОКОСМУГОВИХ МЕРЕЖАХ
В статті проведена оцінка швидкості передачі інформації в імпульсних надширокосмугових мережах,
та проведено аналіз найбільш сприятливого частотного діапазону для таких сигналів. Запропоновано шляхи
підвищення загальної пропускної здатності та кількості абонентів у мережах такого типу.
В статье проведена оценка скорости передачи информации в импульсных сверхширокополосных сетях, а
также проведен анализ наиболее подходящего частотного диапазона для систем подобного рода.
Предложены пути повышения суммарной пропускной способности и количества обслуживаемых абонентов в
сетях такого типа.
This article presents estimation of the information rate in the impulse ultra wideband networks and analysis of
the most appropriate spectrum for this kind of signals. Increase of the total network capacity and number of the active
users are also suggested.
Ключові слова: імпульсні надширокосмугові мережі, швидкість передачі інформації.

Вступ
В останні роки значно зросла зацікавленість до використання коротких імпульсних
сигналів у системах радіозв’язку – Impulse Radio Ultra Wide Band (IR-UWB). Ця
зацікавленість обумовлена деклараціями про можливість передачі інформації з високими
швидкостями та створенням мереж з великою просторовою щільністю трафіку [1].
Вважається, що перша перевага випливає з формули Шеннона, що враховує надширокий
частотний спектр сигналу, друге пов’язано з потенційною можливістю створення великих
ансамблів ортогональних сигналів, використовуючи надкороткі імпульси.
Електромагнітний імпульс, що випромінює антена передавача – гауссівській моноцикл
(мал.1а) – представляє собою першу похідну від поданого в антену гауссівського
моноімпульсу – імпульсу постійного току колоколообразної форми. Спектр гауссівського
моноциклу (мал.1б) походить від нуля до значень, у декілька разів перевищуючих частоту
„періоду” моноциклу, тобто перекриває практично увесь діапазон радіочастот, що
використовуються. На малюнку показано моноцикл тривалістю 25 пікосекунд ( 25 ×10-12 с) та
його спектр, що має максимум на частоті 40 ГГц.

Рис. 1. Гауссівський моноцикл (а) та його спектр (б).

В даний час Федеральна комісія зв’язку США затвердила амплітудно-частотну маску на
амплітуду і положення спектрів IR-UWB сигналів для різних прикладних застосувань [2].
Спектри цих сигналів повинні вкладатися у діапазон 3,1 – 10,6 ГГц. При цих обмеженнях
частота максимуму спектру відповідає 6,85 ГГц, та, відповідно, тривалість початкового
імпульсу повинна бути 0,146 нс. В літературі опубліковано ряд робіт, присвячених
оптимізації спектру імпульсів, що відповідають формі частотної маски Федеральної комісії
зв’язку США [3, 4].

4

Збірник наукових праць ВІТІ НТУУ „КПІ” № 1 – 2010
════════════════════════════════════════════════════════
Постановка задачі
Метою роботи є оцінка швидкості передачі інформації в радіомережах з використанням
IR-UWB сигналів за відповідних обмеженнях спектру.
Для передачі інформації бінарними сигналами за допомогою IR-UWB сигналів
раціонально використовувати кодування одиничного і нульового бітів інформації
взаємоортогональними послідовностями імпульсів. Кодування сигналів послідовностями
імпульсів при прийомі дозволяє підвищити базу сигналу, тобто забезпечити можливість
накопичувати енергію сигналу шляхом сумації енергії множини імпульсів, кожен із яких
окремо із-за малої тривалості є низькоенергетичним. Інші види кодування біт інформації
одинокими імпульсами – за допомогою зміни відносного положення імпульсів, їх інверсії та
інші – вимагають точної синхронізації в масштабах малого часу або когерентних методів
прийому, що важко реалізується на практиці. До того ж, при роботі у радіомережах
представлення сигналів одинокими імпульсами не забезпечує завадостійкість із-за високої
ймовірності помилкового прийому комбінації імпульсів різних абонентів в якості корисних
сигналів абонентів мережі. Кодування ж сигналів ортогональними серіями імпульсів, крім
підвищення ймовірності передачі, забезпечує адресацію інформації, що передається
відповідними прийомними засобами.
Для створення ансамблів ортогональних кодів сигнали повинні мати достатньо середню
скважність. Під середньою скважністю слід розуміти відношення тривалості сигналу Ts до
сумарної довжини імпульсів, що представляють його: Q = Ts / nt , де t – тривалість імпульсу,
n – кількість імпульсів у сигналі. Середня скважність фактично визначає максимальний
об’єм ансамблю сигналу: для отримання ортогональності імпульси одних сигналів ансамблю
повинні „розміщуватись” у міжімпульсних проміжках інших. Навіть якщо допустити не
повну взаємну ортогональність між сигналами, а квазіортогональність, тобто частково
співпадіння імпульсів різних сигналів у часі, то і в цьому випадку середня скважність
повинна бути достатньої для розрізнення сигналів при декодуванні імпульсів на
мажоритарній основі.
При підвищенні швидкості передачі зменшується тривалість сигналу – інформаційного
біта, адже Ts = 1 / V , де V – швидкість передачі. Зменшення тривалості сигналу при
збереженні достатньої середньої скважності потребує або скорочення кількості імпульсів в
сигналі, або зменшення їх тривалості. Зменшення кількості імпульсів зменшує комбінаторні
можливості побудови ортогональних сигналів.
Раціональним видається скорочення тривалості імпульсів. Однак скорочення довжини
означає зменшує їх енергії і, відповідно, скорочення енергії всього сигналу. Компенсувати
зменшення енергії можливо за рахунок підвищення пікової потужності імпульсів (їх
амплітуди). Підвищення пікової потужності не обов’язково означає підвищення спектральної
щільності сигналу: підвищення імпульсної потужності пропорційно скороченню тривалості
імпульсу не підвищує спектральну щільність сигналу завдяки розширенню його спектру.
Зменшення тривалості імпульсів зміщує максимум спектру у більш високочастотну
область. Таке змішення може стати позитивним фактором, якщо припустити, що для роботи
систем з IR-UWB сигналами у майбутньому будуть введені смуги частот у відносно мало
використаних областях радіоспектру вище 50 ГГц.
Однак, застосування IR-UWB сигналів у найближчому майбутньому найімовірніше
буде потребувати обмеження їх спектра, подібно до існуючого. Обмеження смуги
пропускання приймача також може бути бажаним або необхідним для зменшення завад від
інших радіосистем при прийомі. До того ж, при розповсюдженні надширокосмугового
радіосигналу будуть проходити зміни його спектру із-за різних механізмів ослаблення
радіосигналів у атмосфері. Тому дослідження впливу обмеження спектру на вид імпульсного
сигналу, особливо на тривалість імпульсів, що представляють його, є істотним, оскільки це
представляє ефективність застосування імпульсних сигналів в реальних системах
передачі інформації.
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Нами в якості дослідного розглядається спектр імпульсу тривалістю 25 пікосекунд
(рис.1). Генерація імпульсів такої довжини реалізується за допомогою багатьох
сучасних схем.
Нижче на малюнках показано спектри імпульсу вказаної тривалості, що було піддано
обмеженню за допомогою ідеальних (з прямокутними зрізами частотних характеристик)
фільтрів верхніх, нижніх частот и смугових фільтрів, і форма імпульсу, що піддано таким
змінам його спектру. Відновлення форми результуючої імпульсів після частотних обмежень
спектру виконані за допомогою зворотного перетворення Фур’є в пакеті MatLab. Смуги
загородження фільтрів ніжних и верхніх частот (рис. 3, 4) обрані самовільно (на частотах,
відповідно 50% вверх и вниз від частот максимального рівня спектру). Смугові фільтри
(рис. 5, 6) мають смугу пропускання 20 ГГц.
Як можна бачити із наданих графіків (рис. 2, 3), фільтрація спектру імпульсів
фільтрами нижніх и верхніх частот, призводить до зміни форми імпульсів – гауссівський
моноцикл перетворюється у імпульс, схожий на його похідну, з викидами біля основних
піків. Відмітимо, що довжина основного піку імпульсу зменшується, а загальна тривалість
(разом з сумою бокових пелюсток) збільшується. Часові границі трьох центральних
пелюсток не змінюються – довжина імпульсу лишається в межах 25 пс.

Рис.2. Спектр гауссівського моноімпульсу тривалістю 25 пс після фільтру верхніх частот і
результуюча форма імпульсу.

Рис. 3 Спектр гауссівського моноімпульса тривалістю 25 пс після фільтру нижніх частот и
результуюча форма імпульсу.

Амплітуда бокових викидів у деякій мірі залежить від виду частотної характеристики
фільтрів. Наведені графіки побудовані на умовах фільтрації ідеальними фільтрами з
прямокутними скатами частотних характеристик, що фізично не реалізуються. Ці приклади
ілюструють найгірший ефект від частотного обмеження. При більш пологих скатах фільтрів
рівень бокових викидів нижче показаних. Тим не менш, поява бокових викидів на часовому
графіку імпульсу слід розглядати як появу системного шуму, що погіршує автокореляційну
функцію імпульсу і умови селекції інших імпульсів, що розташовані у часі близько до нього.
Збереження довжини основних піків імпульсів при обмеженні їх спектрів зверху або знизу
дає можливість використовувати їх у радіомережах, якщо рівень бокових викидів не
перевищує припустимий або є засоби виділення основних піків на фоні бокових викидів.
6
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Таким „засобом” може бути когерентний або некогерентний прийом, побудований на
стробуванні приймачем максимальних піків імпульсів часовими вікнами, довжина яких рівна
або трохи перевищує довжину цих піків.
Інший ефект призводить смугова фільтрація імпульсів. При смуговій фільтрації
спектрів імпульсів їх форма прямує до форми радіоімпульсу з синусоїдальним заповненням
та огібаючою, характерної для імпульсного збудження смугових систем.
При цьому важко говорити о довжині цього імпульсу. Можна вважати його довжиною
час, за який амплітуда декількох центральних викидів перевищує рівень бокових (мал. 4).
Цей час більше часу початкового імпульсу, тобто смугова фільтрація збільшує довжину
імпульсів. Розрахунки показують, що збільшення тривалості імпульсів пропорційно
скороченню смуги фільтру, що є очевидним.
Замітимо також, що характер зміни форми імпульсу при смуговій фільтрації фактично
не змінюється при налаштуванні центральної частоти смугового фільтру на частоту,
відповідно до „періоду” початкового гауссівського моноциклу. На мал. 5 наведені спектр і
форма імпульсу при фільтрації на частоті 40 ГГц від максимуму рівня спектру смуговим
фільтром зі смугою пропускання 30 – 50 ГГц.
Відмітимо також, що якщо смугова фільтрація імпульсів здійснюється в
низькочастотній області їх спектру, то результуючий імпульс практично зникає (рис. 6).

Рис. 4 Спектр гауссівського моноімпульса тривалістю 25 пс після смугового фільтру зі
смугою пропускання 60 – 80 ГГц і результуюча форма імпульсу.

Рис. 5 Спектр гауссівського моноімпульсу тривалістю 25 пс після смугового фільтру зі
смугою пропускання 30 – 50 ГГц і результуюча форма імпульсу.
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Рис.6 Спектр гауссівського моноімпульсу тривалістю 25 пс після смугового фільтру зі
смугою пропускання 3 – 10 ГГц і результуюча форма імпульсу.

Таким чином, збільшення тривалості імпульсів і зменшення їх амплітуди при їх
смуговій фільтрації робить нераціональним використання коротких і ультракоротких
імпульсів в системах зв’язку з обмеженням спектру смуговими фільтрами.

Рис. 7 Смуга пропускання основної частини частотної маски ФКЗ і форма імпульсу
тривалістю 0,133 нс, що пройшов крізь її обмеження.

Припустимо, що ми хочемо здійснити передачу інформації імпульсними сигналами в
мережі в смузі 3,1 – 10,6 ГГц, дотримуючись обмеження частотної маски Федеральної комісії
зв’язку США (ФКЗ). Тривалість моноциклу, що випромінюється, відповідно до максимуму
спектру сигналу всередині вказаної смуги, повинна бути t = 0,146 нс, що відповідає
центральній частоті спектру 6,85 ГГц. Форма імпульсу такої тривалості, що пройшов крізь
фільтр верхніх частот з частотою зріза 3,1 ГГц, показана на мал. 7. Крива демонструє ефект
диференціювання, що проявляється в загостренні форми імпульсу.
Оцінимо реально доступну швидкість передачі інформації в мережі з
множинним доступом. Для кодування інформаційних біт сигналу примінимо
взаємоортогональні послідовності, що складаються з n =100 імпульсів. Загальний час, що
займається цими імпульсами в сигналі, на один біт, дорівнює nt =14,6 нс.
Як було зазначено вище, для складання ансамблю ортогональних або
квазіортогональних послідовностей необхідно, щоб імпульси різних сигналів не співпадали
в часі, тобто розташовувались у взаємних паузах між імпульсами. Введемо поняття середньої
скважності сигналу, як відношення тривалості сигналу до сумарного часу присутності
імпульсів в ньому: Q = Ts / nt . Середня скважність залежить від кількості абонентів в мережі
– чим більше абонентів, тим більше повинна бути скважність. При N = 10 значення
Q повинно бути не менш Q ³ 10. Приймемо з запасом Q =50, адже підвищення скважності
8
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зменшує ймовірність співпадіння у часі імпульсів різних абонентів, тобто підвищує взаємну
ортогональність сигналів.
Тривалість сигналу з урахуванням середньої скважності в нашому прикладі
Ts = Q nt = 50 × 14,6 ×10 -9 = 7,3 × 10-7 с. Це відповідає швидкості передачі кожним абонентом
мережі V = 1 / Ts = 1 / 7,3 × 10-7 = 1,36 ×106 біт/с. Сумарна швидкість в такій мережі Vå при
активності всіх абонентів буде дорівнювати 13,6 Мбит/с, що значно менше декларуємих
(480 Мбіт/с и більше) [5].
Очевидно, що і щільність трафіку на одиницю площі в межах взаємної радіо видимості
абонентів мережі не може бути більше, ніж дозволяють умови мінімального рівня взаємної
ортогональності сигналів всіх абонентів. Фактично ця величина дорівнює вищезазначеній
сумарній швидкості, що поділена на площу, що займається абонентами мережі.
Висновки. При використанні імпульсних надширокосмугових сигналів в мережах
радіозв’язку
раціонально
використовувати
кодування
інформаційних
сигналів
взаємоортогональними – не співпадаючими в часі – серіями імпульсів. Таке кодування
дозволить збільшити енергію сигналу за рахунок сумування енергій імпульсів серії,
забезпечить адресацію сигналів абонентам мережі. Для збільшення ансамблю ортогональних
сигналів слід збільшити кількість імпульсів в сигналі і зменшити їх тривалість. Зменшення
тривалості імпульсів веде до розширення їх спектру у високочастотну область
(низькочастотна частина спектра починається із значень, близьких к нулю). Застосування
таких коротких імпульсів на практиці потребує обмеження їх частотного спектру (і
спектральної щільності) на стороні передавача з метою запобігання завад вже існуючим
системам і радіослужбам і фільтрації на стороні приймача з метою зменшення від вже
існуючих систем.
Однак, частотне обмеження спектрів імпульсних сигналів веде до викривлення їх
форми. Якщо прийом цих сигналів ведеться некогерентним способом, то зміна форми не має
значення – важлива лише їх енергія. Однак істотний вплив має збільшення тривалості
імпульсів в результаті обмеження спектру, й особливо в результаті його смугової фільтрації.
Тому, тривалість імпульсів має обиратись у відповідності із смугою пропускання такої
системи зв’язку. Це означає неможливість застосування більш коротких імпульсів, чим ті,
чия тривалість приблизно відповідає максимуму спектру у межах заданої смуги.
Це, в свою чергу, обмежує об’єм ансамблів ортогональних сигналів й сумарну можливу
швидкість передачі для застосування в мережі. Таким чином, можливі швидкості передачі й
територіальна щільність трафіку виявляються значно менше декларуємих.
Підвищення швидкості передачі може бути здійснено за рахунок застосування більш
складного кодування біт сигналу на фізичному рівні не бінарними сигналами, а групами
символів и тому подібними інформаційними конструкціями.
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ВИЗНАЧЕННЯ ТИПІВ РУХУ ЛЮДИНИ З ВИКОРИСТАННЯМ
БЕЗПРОВОДОВИХ СЕНСОРНИХ МЕРЕЖ
В статті розглядається виразність властивостей часових характеристик даних, що отримуються під
час моніторингу різноманітних видів руху людини при діагностиці порушень в опорно-руховому апараті.
Зокрема використовується такий показник, як коефіцієнт кореляції. Моніторинг проводиться за допомогою
сенсорів, що вимірюють прискорення. Розглядаються такі типи руху: стрибок в довжину, біг, утримання
балансу, стрибок вгору, стрибок з ноги на ногу.
В статье рассматривается выразительность свойств временных характеристик данных, получаемых
во время мониторинга различных видов движения человека, при диагностике нарушений в опорнодвигательном аппарате. В частности использован такой показатель как коэффициент корреляции.
Мониторинг проводится с помощью сенсоров измеряющих ускорение. Рассматриваются такие типы
движений: прыжок в длину, бег, балансировка, прыжок вверх, прыжок с ноги на ногу.
The paper reviews the expressive power of time domain features of data, obtained during the monitoring of
different human movement types while diagnosing locomotorium problems. The correlation coefficient is used in
particular. Monitoring is done with help of acceleration sensors. The following types of movements are considered:
hopping, running, jumping, balancing and skipping.
Ключові слова: моніторинг, часові характеристики даних.

Спостереження за фізичним станом, а також розвитком опорно-рухового апарату дітей
та виявлення відхилень від норми на ранніх стадіях є одним з пріоритетних завдань розвитку
сучасної медицини. Досвідчені лікарі можуть виявити відхилення під час нагляду за
конкретною дитиною. Нажаль, недостатня кількість кваліфікованого медичного персоналу у
дошкільних та учбових закладах зменшує ймовірність своєчасного виявлення відхилень та
наявності захворювань.
Виходом із даної ситуації може бути застосування методів визначення фізичного стану
дитини на основі аналізу різних типів руху.
Застосовуючи безпроводові сенсори, що вимірюють прискорення (acceleration sensors),
можливо отримати дані щодо різних типів руху дитини, на основі аналізу яких робиться
висновок про розвиток та стан її опорно-рухової системи.
Існує велика кількість наукових праць стосовно визначення різних типів руху людини
[1 – 8]. В [6, 8] автори показують, що міра розпізнавання типів руху може бути суттєво
поліпшена шляхом застосування певного набору часових характеристик для визначення
визначених типів руху. В [2] застосовується метод головних компонент та метод опорних
векторів для аналізу даних прискорення, а також метод навчання з вчителем для класифікації
типів руху. Статистичний апарат та нейронні мережі застосовуються для аналізу даних в [3],
але мобільність розглянутої системи є дуже низькою. Також в цих роботах пропонується
застосування або дорогого апаратного забезпечення, або розглядаються такі види руху, які
важко виконати при проведенні діагностичних досліджень.
Основна мета даної роботи полягає в дослідженні виразності властивостей часових
характеристик даних на прикладі коефіцієнта кореляції, для визначення таких типів руху як:
стрибок в довжину, біг, утримування балансу, стрибок вгору, стрибок з ноги на ногу.
Головною задачею є визначення типів руху, які можна з найбільшою ймовірністю
розпізнати, аналізуючи дані прискорення за допомогою цієї часової характеристики та
впевнитись, що матриця неточностей може виступати коректним класифікатор типів руху.
Вибір зазначених вище типів руху обумовлено тим, що всі вони властиві дітям і
діагностику можливо буде проводити у формі гри. Крім того, запропоноване програмне
забезпечення засновано на застосуванні недорогих сенсорів, що дозволить зменшити
загальні витрати при впровадженні даного підходу.
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1. Підхід до дослідження
Дослідження виразності часових характеристик для визначення типів руху,
проводилось на основі аналізу коефіцієнта кореляції даних, отриманих за допомогою
сенсорів прискорення. Коефіцієнт кореляції в теорії ймовірності та статистиці [9] – це
показник кореляції (лінійної залежності) між двома випадковими величинами. Коефіцієнт
кореляції може приймати значення від -1 до +1. Якщо значення по модулю знаходиться
ближче до 0 – зв’язок слабкий або взагалі відсутній. Таким чином зміну двох величин
можливо описати математичною залежністю. В даній роботі, для дослідження залежностей
застосовувався коефіцієнт кореляції Пірсона (1).

RX ,Y =

cov ( X , Y )
,
D[X ] D[Y ]

(1)

× – дисперсія.
де cov (×) – коваріація, D []
2. Експериментальне обладнання
Експериментальне устаткування включало: п’ять сенсорних мотів, з вбудованими
ATmega 128L мікроконтроллерами низької потужності, Mib 510 програмну плату і
персональний комп’ютер (рис.1).

Рис.1. Схема експерименту

Чотири Mica2 сенсорних мота, з ADXL 202JE акселерометрами низької потужності
(рис. 2), які вимірюють прискорення по двох осях Х та Y. Цей тип сенсорів може вимірювати
як статичне, так і динамічне прискорення в діапазоні +/– 2g. Вихідними даними є цифрові
сигнали з робочим циклом, пропорційним прискоренню [10]. П’ятий Mica2 сенсорний мот
функціонує як базова станція. Mica2 сенсорний мот, поряд із програмною платою зображені
на рис. 3.

Рис. 2. ADXL202JE акселерометр
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Рис. 3. Mica2 сенсорний мот поряд з Mib510 програмною платою

Mib 510 програмна плата необхідна для завантаження написаних програм на сенсорний
мот і виступає USB інтерфейсом для програмування та передачі даних [11].
Під час проведення експерименту сенсорні моти закріплювались на плечах та стегнах
людей (рис. 4). Вони вимірювали прискорення з частотою дискретизації 100 Гц протягом
п’яти секунд. В результаті вимірювань 500 відліків даних прискорення зберігалися на флешпам’ять і передавалися на базову станцію, з використанням оповіщення про успішне
отримання повідомлення, щоб не допустити втрати повідомлень при передачі по
безпроводовій сенсорній мережі.

Рис. 4. Розміщення сенсорів

Базова станція передавала дані прискорення через USB порт на персональний
комп’ютер, де виконувались усі розрахунки й аналіз часових характеристик даних.
Програмування сенсорів було здійснено за допомогою операційної системи TinyOS та
мови програмування nesC.
3. Проведення та результати експерименту
В експерименті приймало участь вісім людей. Кожен із учасників експерименту
виконував три рази кожен із п’яти видів руху: стрибок в довжину, біг, утримання балансу,
стрибок вгору, стрибок з ноги на ногу.
Дані, що були отримані при вимірюванні типів руху перших чотирьох чоловік,
використовувались в якості навчальної вибірки, а дані, що отримані від другої четвірки – в
якості вибірки для тестування. Приклад графіка, що відображає данні по осі Х, отримані від
сенсорів прискорення, закріплених на лівій та правій руці, при виконанні стрибка вгору,
показаний на рис. 5. На графіку вісь Х відповідає часу (500 відліків даних), вісь Y –отримані
данні з сенсорів прискорення.

Рис.5. Дані по осі Х, що отримані з сенсорів прискорення для стрибка вгору
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Коефіцієнт кореляції був розрахований по формулі (1) для даних прискорення,
отриманих при виконанні п’яти видів руху. Необхідно відмітити, що дані прискорення
корелюють вздовж однакових осей, для сенсорів, розміщених на руках і стегнах людей.
Тобто вздовж осі Y – дані, отримані від сенсора, що розміщений на правому стегні
корелюють з даними, отриманими від сенсора, що розміщений на лівому стегні; дані від
сенсора, що розміщений на правій руці корелюють з даними, отриманими від сенсора, що
розміщений на лівій руці і т. д. Для даних вздовж осі Х ситуація аналогічна.
Для розрахунку коефіцієнта кореляції використовувалось 2 розміри часових вікон одна
секунда (100 відліків) та пів секунди (50 відліків). Було розраховано середнє значення та
стандартне відхилення коефіцієнта кореляції для даних, що відповідають наведеним
розмірам часових вікон. Коефіцієнт кореляції для руху „стрибок вгору” змінювався у межах
від 0,9 до 0,99; для руху „стрибок в довжину” – від 0,83 до 0,9; для „стрибок з ноги на ногу” –
від 0,75 до 0,9.
Меншу виразність цей статистичний показник виявив для визначення типу руху „біг”,
де коефіцієнт кореляції змінювався в межах від 0,5 до 0,8 та для „утримування балансу” – від
0,3 до 0,4.
Коефіцієнти кореляції, отримані при використанні вибірки для тестування,
порівнювались з коефіцієнтами кореляції, отриманими при використанні навчальної вибірки.
Результати експерименту винесені в табл. 1. Рядки таблиці відображають дійсні види руху, а
стовбці – розпізнані види руху.
Таблиця 1

Стрибок вгору
Біг
Стрибок в довжину
Баланс
Стрибок з ноги на ногу
Загальний результат

12
11

1
12

1

11
12

Вірне
рішення, %

Стрибок з
ноги на
ногу

Утримуван
ня балансу

Стрибок в
довжину

Біг

Вид руху

Стрибок
вгору

Результати експерименту

100
83
100
83
100
93%

Як випливає з отриманих результатів, коефіцієнт кореляції виявився достатньо
потужним інструментом для визначення таких типів руху, як „стрибок вгору”, „стрибок в
довжину”, „стрибок з ноги на ногу”. Типи руху „біг” та „утримування балансу” були
правильно розпізнані в 11 випадках з 12.
4. Висновки
Проведений в роботі аналіз часових характеристик даних, отриманих від сенсорів
прискорення, для визначення 5 типів руху показав, що коефіцієнт кореляції виявив найбільш
виразні властивості для визначення трьох типів руху, таких як: „стрибок вгору”, „стрибок в
довжину”, „стрибок з ноги на ногу”, змінюючись в межах від 0,75 до 0,99.
Сенсори, що використовувались під час проведення експерименту, показали свою
працездатність для якісного отримання даних руху. Безпроводова сенсорна мережа була
розроблена коректно та сенсорні моти запрограмовані на якісному рівні.
Подальші дослідження будуть полягати в удосконаленні описаного підходу та аналізі
інших математичних методів для розпізнавання типів руху людини.
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УДК 621.391.828
к.т.н. Гурський Т. Г. (ВІТІ НТУУ „КПІ”)
Бортнік Л. Л. (ВІТІ НТУУ „КПІ”)
Макарчук О. М. (ВІТІ НТУУ „КПІ”)
ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ БЕЗПІЛОТНИХ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ ДЛЯ
РАДІОЕЛЕКТРОННОГО ПОДАВЛЕННЯ СИСТЕМ РАДІОЗВ’ЯЗКУ
В статті проведено аналіз можливостей застосування безпілотних літальних апаратів (БПЛА) для
радіоелектронного подавлення військових систем радіозв’язку. Приводяться розрахунки, що підтверджують
високу ефективність постановників завад на БПЛА, визначені можливі шляхи захисту від них.
В статье проведен анализ возможностей применения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для
радиоэлектронного подавления военных систем радиосвязи. Приводятся расчеты, подтверждающие высокую
эффективность постановщиков помех на БПЛА, определены возможные пути защиты от них.
The analysis of possibilities of unmanned air vehicles (UAV) application for radio electronic supression of
military radio communication systems is conducted in the article. Calculations, which confirm high efficiency of such
jamming stations, are stated, possible ways of defense from them are defined.
Ключові слова: система радіозв’язку, радіоелектронне подавлення, безпілотний літальний апарат.

Важливе місце при забезпеченні переваги в управлінні військами та зброєю в сучасних
бойових діях посідає радіоелектронна боротьба (РЕБ) [1, 2]. В останні десятиріччя ефір став
такою ж ареною боротьби, як суша, море та повітряний простір. За оцінками воєнних
експертів, в локальних збройних конфліктах останніх років саме засоби РЕБ майже в 2 рази
підвищили бойовий потенціал сухопутних військ, в 1,5–2 рази зменшили втрати авіації, в 3
рази – бойових кораблів. Їх застосування може до 80% подавити системи управління
військами і озброєнням [3].
Одним з найважливіших завдань РЕБ є подавлення систем радіозв’язку (СРЗ), які
широко використовуються для управління військами. Тому метою статті є аналіз
перспективних напрямків розвитку засобів радіоелектронного подавлення військових систем
радіозв’язку.
Провідні держави світу, зокрема США, Китай, Росія, Німеччина, Франція,
Великобританія та ін. приділяють велику увагу питанням розвитку систем та засобів
радіоелектронної боротьби [1, 4 – 6].
Модернізація системи радіо- і радіотехнічної розвідки та радіоелектронної війни
сухопутних військ США та інших країн НАТО розпочалася на початку 90-х років ХХ
століття з заміни морально застарілих станцій та комплексів, розроблених переважно для
боротьби з аналоговими засобами зв’язку і передачі даних ЗС Радянського Союзу. Засоби
РЕБ 60-80-х рр. минулого століття описані в [2].
В США розробка перспективної апаратури РЕБ ведеться згідно програми „Prophet”,
ініційованої в 1998 р. [4], а також проекту „WolfPack”, в рамках якого створено принципово
новий наземний комплекс радіоелектронної війни для сухопутних військ [6]. Він призначений
для ведення радіо- і радіотехнічної розвідки (Р і РТР), радіоелектронного подавлення тактичних
засобів управління і зв’язку супротивника та захисту від аналогічних дій з його сторони.
Комплекс забезпечує вирішення широкого кола задач в діапазоні 20 – 15000 МГц, в тому числі
класифікацію й ідентифікацію (при швидкості програмної перестройки робочої частоти 1400
і більше стрибків за секунду) сигналів всіх відомих радіоелектронних засобів (РЕЗ);
створення оптимальних за потужністю та видом радіоелектронних завад.
В даний час в Росії створено значну кількість засобів РЕП, що дозволяють порушувати
управління військами шляхом подавлення засобів зв’язку в різних діапазонах робочих частот
[7]. Наприклад, станція завад (СЗ) Р-330Б(Т) забезпечує виявлення, пеленгацію і створення
завад засобам УКХ радіозв’язку в тактичній ланці управління (ТЛУ), СЗ Р-325У призначена для
подавлення КХ-радіоліній в оперативно-тактичній ланці управління (ОТЛУ) (дальність дії –
до 60 км), СЗ Р-378А забезпечує зрив роботи засобів КХ радіозв’язку ТЛУ, СЗ Р-934Б
забезпечує виявлення, контроль випромінювань і радіоелектронне подавлення авіаційного
УКХ радіозв’язку та систем наведення тактичної авіації.
Основні технічні характеристики перерахованих станцій приведено в табл. 1.
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Таблиця 1
Технічні характеристики російських станцій завад
Характеристики

Р-330Т

Р-378A

Р-325У

Р-934Б

30…100
1,0

1,5…30,0
1,0

1,5…30,0
4-7

100…400
0,5

до 7000

до 480

н/д

7500

2,5

3

н/д

2

до 6

до 5

до 8

до 4

Виявлення сигналів із ППРЧ, стр/с

до 1000

до 30

н/д

н/д

Подавлення, стр/с

до 300

до 30

н/д

н/д

Діапазон робочих частот (МГц)
Потужність передавача (кВт)
Швидкість панорамного огляду частотного
діапазону (МГц/с)
Середньоквадратична помилка пеленгування
(град)
Кількість цілей, що обслуговуються одночасно

В найближчому майбутньому слід чекати зростання інтересу до розвитку засобів РЕБ
різного призначення (Р і РТР, постановки завад, маскування тощо).
Проте зростання кількості й інтенсивності застосування радіоелектронних засобів (РЕЗ) в
бойових діях веде до загострення проблеми забезпечення електромагнітної сумісності. Засоби
РЕП разом з подавленням супротивника, аналогічним чином можуть впливати і на свої війська
[8]. Частково розв’язати дану проблему може строге дотримання норм частотно-територіального
рознесення, які визначають мінімально допустимі інтервали між різними РЕЗ при їх спільній
роботі в ефірі та розташуванні на місцевості. Масове застосування РЕЗ, при веденні бойових
дій, повинно бути обґрунтованим і здійснюватися з урахуванням можливостей супротивника
по наданню їм протидії, ймовірних наслідків їх впливу на свої війська, і виправданим
очікуваними результатами.
Як відомо, процес функціонування систем радіозв’язку в умовах радіоелектронного
подавлення за своїм фізичним змістом являє собою радіоелектронний конфлікт, у якому
приймають участь з одного боку – СРЗ, а з іншого – система радіоелектронного подавлення
(РЕП), що складається в загальному випадку з станції радіотехнічної розвідки, яка забезпечує
пошук, виявлення і вимірювання параметрів сигналів СРЗ, та безпосередньо, станції
завад [4].
Одним з основних методів підвищення завадозахищеності СРЗ в умовах активної
радіоелектронної протидії є використання режиму псевдовипадкового перестроєння робочої
частоти (ППРЧ) [8]. Відповідно до нього передавач і приймач одночасно за невідомим
постановнику завад псевдовипадковому закону швидко переходять на нову радіочастоту.
При використанні режиму ППРЧ для СРЗ однією із самих несприятливих завад є
ретрансльована завада (завада у відповідь) [9]. Станція ретрансльованих завад, яка має у
своєму складі апаратуру радіотехнічної розвідки, для вирішення задач по подавленню СРЗ з
ППРЧ повинна забезпечувати:
виявлення сигналів радіозасобів у всьому робочому діапазоні частот за якомога
коротший час;
вимірювання частоти і напрямку приходу перехопленого сигналу з заданою точністю;
настроювання передавача завад на частоту сигналу, що подавлюється;
випромінювання завади в заданому просторовому секторі.
Закінчення дії ретрансльованої завади повинно збігатися з моментом припинення
випромінювання сигналів радіозасобу. Час, необхідний на виконання перерахованих функцій
(час спрацьовування станції ретрансльованих завад) Dtспр, повинний бути досить малим, щоб
ретрансльована завада встигла впливати на приймач до того моменту, коли передавач
перестроюється на іншу частоту.
Слід зазначити, що можливості пошукових систем станції радіотехнічної розвідки, час
реакції станції завад, а також час розповсюдження радіохвиль при створенні завад не в
повній мірі враховуються при аналізі завадозахищеності СРЗ [5]. Неврахування обмежених
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можливостей системи РЕП призводить до завищення її ефективності і, відповідно, до
заниження реальної завадозахищеності СРЗ.
Результат впливу ретрансльованах завад на приймач радіозасобу з ППРЧ у загальному
випадку може бути оцінений величиною середньої ймовірності помилки на біт інформації
Рб [8]:
æ Eс ö
æЕ ö
÷÷ + (1 - r )P2 çç с ÷÷ ,
(1)
Pб = rP1 çç
è G0 + Gз ø
è G0 ø
де Р1 - середня ймовірність помилки на біт при впливі ретрансльованої завади; Р2 - середня
ймовірність помилки на біт при відсутності ретрансльованих завад на вході демодулятора; Ес
– енергія сигналу; G0 – спектральна щільність потужності шуму; Gз – спектральна щільність
потужності завади; r - коефіцієнт, що характеризує частину частотного елемента, вражену
завадою (коефіцієнт перекриття), 0 £ r £ 1.
У перспективних станціях ретрансльованих завад УКХ діапазону, що використовують
новітні технічні досягнення і швидкодіючу мікропроцесорну техніку в апаратурі РЕП,
мінімальний час спрацьовування Dtспр min може складати десятки мікросекунд і менше [9]. У
цих умовах важливим параметром радіозасобу з ППРЧ (з погляду завадозахищеності) є
фактичний час роботи на одній частоті Dtр, Цей параметр, який визначає швидкість
перестроювання частоти vпер, характеризує можливість радіозасобу з ППРЧ „втікати” від
впливу ретрансльованих завад. Час роботи радіозасобу на одній частоті визначається, в
основному, шириною смуги частотного каналу і кінцевим часом переключення
синтезатора частот.
Коефіцієнт перекриття сигналу ретрансльованою завадою залежить не тільки від часу
спрацьовування Dtспр, але і від взаємного розташування (топології) передавача і приймача
СРЗ, а також станції ретрансльованих завад на місцевості, що визначає час затримки завади
Dtз (рис. 1).

r12

Передавач

r2

Приймач

r1

Станція завад

Рис. 1. Схема розташування радіолінії та станції завад

Якщо час роботи радіозасобу на одній частоті Dtр менший, ніж сумарний час
спрацьовування Dtспр і час запізнювання завади Dtз, обумовленого розміщенням (топологією)
на місцевості передавача і приймача СРЗ та станції ретрансльованих завад і кінцевою
швидкістю поширення радіохвиль, то ретрансльована завада є неефективною. У цьому
випадку коефіцієнт r = 0, а середня ймовірність помилки на біт Рб, як видно з формули (1),
визначається тільки власними шумами приймача. При цьому допустимий час роботи Dtр
приймача без впливу на нього завад дорівнює [9]
1
D t р £ D t спр + D t з ; D t з =
(r1 + r2 - r12 ),
Cp
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де r1 - відстань від станції ретрансльованих завад до передавача СРЗ, r2 - відстань від станції
ретрансльованих завад до приймача СРЗ, r12 - відстань передавачем і приймачем СРЗ, Ср швидкість поширення радіохвиль.
Чим ближче приймач СРЗ знаходиться до станції ретрансльованих завад, тим менше
допустимий час його роботи Dtр без впливу завад.
Ефективний вплив ретрансльованої завади при її достатній потужності на приймач
СРРЗ з ППРЧ досягається при виконанні співвідношення
r +r -r
(1 - r)Dtр ³ 1 2 12 + Dtспр .
(2)
Cp
Використовуючи нерівність (2), можна оцінити часові можливості станції
ретрансльованих завад для подавлення СРЗ з різною тривалістю роботи на одній частоті.
На рис. 2 приведені залежності допустимого часу роботи Dtр приймача СРЗ без впливу
ретрансльованих завад від відстані r = r1 + r2 - r12 для різних значень коефіцієнта перекриття
r і Dtспр = 10 мкс. Як видно з рисунка, забезпечення необхідної швидкості перестроювання
частоти СРЗ vпер = 1/Dtр знижує ефективність традиційних засобів радіоелектронного
подавлення практично до нуля.
Dtр, мкс
700
600
500

r = 0,5

r = 0,2

400
300

r = 0,1

200
r= 0

100

0
20
40
60
80
100 r, км
Рис. 2. Залежність допустимого часу роботи радіолінії
на одній частоті від відстані r

В табл. 2 приведені рекомендовані значення допустимого часу роботи Dtр і, відповідно,
швидкості перестроювання частоти СРЗ з ППРЧ від відстані до станції ретрансльованих
завад r для різних значень коефіцієнта перекриття r і часу спрацьовування Dtспр, що
дозволяють позбутися від впливу ретрансльованих завад. Задача подавлення таких СРЗ для
системи РЕП має фундаментальний характер і не може бути вирішена шляхом
вдосконалення існуючої техніки прицільних завад. Використання загороджувальних завад,
створюваних наземними засобами РЕП є неефективним через обмеження енергетичного
ресурсу та необхідність забезпечення електромагнітної сумісності (ЕМС). Необхідна
потужність наземного передавача загороджувальних завад може виявитися настільки
великою, що загороджувальна завада позбавить власні війська можливості користуватися
радіозв’язком [8].
Таким чином, існуючі наземні засоби РЕБ не можуть повною мірою забезпечити
подавлення сучасних СРЗ з ППРЧ:
при використанні загороджувальної завади – через неможливість реалізувати необхідну
потужність передавача завад;
при використанні прицільної завади – через обмежену величину швидкості
розповсюдження радіохвиль та запізнювання завади.
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Таблиця 2
Необхідні значення швидкості перстроювання частоти СРЗ з ППРЧ
r

R
(КМ)

0
0
0
0
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
0,2
0,2
0,2
0,5
0,5
0,5
0,5

5
15
50
80
5
15
50
80
5
15
50
80
5
15
50
80

ПРИ DTСПР = 100 МКС
VПЕР
DTР
(СТРИБ/С)
(МКС)
116
8571
150
6667
266
3750
366
2727
129
7714
166
6000
296
3375
407
2455
145
6857
187
5333
333
3000
458
2182
233
4286
300
3333
533
1875
733
1364

ПРИ DTСПР = 10 МКС
VПЕР
DTР (МКС)
(СТРИБ/С)
26
37500
60
16670
176
5660
276
3614
29
33750
66
15000
196
5094
307
3253
33
30000
75
13330
220
4528
345
2892
53
18750
120
8333
353
2830
553
1807

ПРИ DTСПР = 0
VПЕР
DTР (МКС)
(СТРИБ/С)
16
60000
50
20000
166
6000
266
3750
18
54000
55
18000
185
5400
296
3375
20
48000
62
16000
208
4800
333
3000
33
30000
100
10000
333
3000
533
1875

На жаль, радіостанції, що знаходяться на озброєнні ЗСУ, не можуть забезпечити захист
від сучасних станцій прицільних завад. Швидкість програмної перестройки частоти
військових радіозасобів сімейства „Акація” виробництва ТОВ „Телекарт – Прилад” складає
всього 312,5 стриб/с (Dtр = 3,2 мс). В той же час, для усунення впливу ретрансльованих завад,
як видно з табл. 2, радіостанції повинні забезпечувати значення часу роботи на одній частоті
порядку десятків мікросекунд.
Підвищити ефективність системи РЕП може дозволити застосування постановників
завад на безпілотних літальних апаратах, які баражують над районом подавлення,
випромінюючи широкосмугову загороджувальну заваду невеликої потужності. Застосування
подібних комплексів – можливо, один з основних напрямів радіоелектронної протидії в
майбутньому. Під терміном безпілотний літальний апарат (БПЛА) або UAV (Unmanned Air
Vehicle) розуміють дистанційно пілотовані та автономно (програмно) керовані літальні
апарати. Вони знаходять широке застосування як у військових, так і в мирних цілях [10 – 13].
Позитивні якості військових БПЛА, призначених, в основному, для виконання завдань
розвідки, підтверджені під час останніх локальних війн і конфліктів [10].
Розглянемо основні переваги засобів РЕП на базі БПЛА в порівнянні з традиційними
засобами РЕП.
Нехай постановник завад (ПЗ) на БПЛА подавлює основний діапазон УКХ радіозв’язку
тактичної ланки управління 30..110 МГц шумовою завадою. Відзначимо, що при незначній
випромінюваній потужності ПЗ спектральна щільність завади невелика і дорівнює
SПЗ = PПЗ/FШ,
(3)
де SПЗ – випромінювана спектральна щільність, Вт/Гц; PПЗ – вся випромінювана ПЗ
потужність, Вт; FШ – смуга частот шумової завади, Гц: FШ = 110 – 30 = 80 МГц.
Введемо поняття умовного елементарного каналу з шириною смуги fК = 20 кГц. У смузі
завади від 30 до 110 МГц міститься N = FШ/fК = 4000 умовних елементарних каналів.
Випромінювана на один умовний елементарний канал потужність завади дорівнює:
PПЗ0 = SПЗ*fК = PПЗ/N.
(4)
Приймаючи всю випромінювану потужність ПЗ рівною 1,0 Вт, маємо потужність
завади, що приходиться на один умовний елементарний канал: PПЗ0 = 1/4000 = 2,5*10-4 Вт.
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Припустимо, що радіолінія (РЛ) в кожен момент використовує один з умовних
елементарних каналів і має потужність випромінювання PРЛ. Початкова енергетична
перевага радіолінії над ПЗ складає: ς = PРЛ/PПЗ0.
Передавач радіолінії може мати набагато більшу потужність, що випромінюється, ніж
ПЗ. Нехай PРЛ = 50 Вт. Тоді ς = 2*105 або 53 дБ. При такій енергетичній перевазі радіолінії
ПЗ, на перший погляд, не має жодних шансів на її ефективне подавлення.
Проте, в реальній обстановці, важливу роль грають чинники дальності зв’язку й умов
розповсюдження радіохвиль. Антени малопотужних радіостанцій, що мають порівняно
високу ефективність при невеликих розмірах, встановлюються на корпусі радіостанції, даху
рухомих наземних об’єктів на легких невисоких мачтах. При цьому висота підйому антени
виявляється приблизно рівною з довжиною хвилі і антени не можна віднести ні до
низькорозташованих, ні до високопіднятих. При розповсюдженні радіохвилі радіолінії
вздовж поверхні землі, передавальній антені типу вертикального диполя та припускаючи, що
ККД передавальної антени дорівнює 100%, напруженість електричного поля EРЛ, що
створюється передавачем радіолінії на антені приймача може бути оцінена за відомою
формулою Введенського з заміною реальних висот підйому антен на еквівалентні [14]:

EРЛ =

4p 30PРЛ H1H 2
2
lRРЛ

,

(5)

де РРЛ – випромінювана потужність передавача радіолінії, RРЛ – відстань між передавальною
та приймальною антенами, Н1 і Н2 – висота підйому передавальної та приймальної антен,
відповідно, λ – довжина хвилі. З формули видно, що підйом антени (Н1 або Н2) набагато
ефективніший за збільшення потужності передавача РРЛ. Скорочення дальності RРЛ є ще
більш ефективним. Слід зазначити, що формулу (5) можна використовувати при виконанні
умови [14]
18H1H 2
RРЛ >
.
l
ПЗ, що літає на великій висоті (близько 1000 м) та невеликій відстані від приймача РЛ,
випромінює заваду, радіохвиля якої може вважатися такою, що розповсюджується за
законами вільного простору. Таким чином, напруженість електричного поля, що створюється
ПЗ, може бути наближено оцінена за наступною формулою [14]:

EПЗ =

30PПЗ0
,
RПЗ

(6)

де PПЗ0 – випромінювана потужність завади, що приходиться на умовний елементарний
канал, RПЗ – відстань від ПЗ до приймальної антени радіолінії.
Енергетичну перевагу завада/сигнал можна оцінити як

V = (ЕПЗ ЕРЛ )2 .

(7)

Результати розрахунків за формулами (3) – (7) для декількох варіантів вихідних даних
при FШ = 80 МГц, fК = 20 кГц, λ = 5 м, приведено в табл. 3. Для спрощення розрахунків
введемо допущення, що еквівалентні висоти підйому антен дорівнюють реальним.
Таблиця 3
Оцінка енергетичного виграшу постановника завад на БПЛА
RРЛ, км
1
5
10
15
25

RПЗ, км
1
1
2
2
2

PПЗ, Вт
1
1
1
1
1

PРЛ, Вт
1
10
50
100
500

Н1, м
1,5
5
5
5
10

20

Н2, м
1,5
5
5
5
10

ς
7,8
3,9
3,2
8,0
3,1

ς, дБ
8,9
6,0
5,0
9,0
4,9
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Таким чином, завдяки тому, що ПЗ випромінює заваду з достатньо великої висоти,
розповсюдження радіохвиль завади відбувається за законами вільного простору, а сигнали
СРЗ розповсюджуються уздовж поверхні землі і послаблюються за рахунок загасання та
інтерференції. Тому ПЗ, навіть при незначній потужності (одиниці ват), одержує значну
енергетичну перевагу над радіолінією. Причому ця енергетична перевага зберігається при
будь-яких змінах несучої частоти радіолінії в межах діапазону загороджувальної завади.
Отже, ПЗ на БПЛА є унікальним засобом ефективного подавлення радіоліній з ППРЧ, значно
ефективнішим ніж наземні засоби РЕБ.
Доцільність застосування БПЛА для подавлення приймачів GPS (Global Positioning
System – глобальна супутникова система визначення місцеположення) обумовлена
незначною відстанню від ПЗ до подавлюваного приймача (одиниці кілометрів) порівняно з
відстанню від супутників Navstar (близько 20000 км). Тому ПЗ на БПЛА ефективні й при дії
на приймачі GPS повітряних цілей, наприклад, вертольотів. Цей же фактор діє і при
подавленні супутникового радіозв’язку.
Можливості захисту від впливу завад, поставлених з БПЛА, наступні:
скорочення дистанцій радіозв’язку до сотень метрів, що може забезпечити
використання мобільних радіомереж MANET [15];
створення ліній радіозв’язку з вузьконаправленими антенами;
підйом антен;
застосування повітряних ретрансляторів, зокрема розміщених на БПЛА;
зменшення смуги елементарного каналу;
пошук і вогневе ураження ПЗ на БПЛА кулеметним вогнем з вертольотів. Військові
засоби протиповітряної оборони проти тихохідних і малорозмірних БПЛА є
неефективними [16].
В РФ у середині 90-х рр. на базі малих дистанційно пілотованих літальних апаратів
(ДПЛА) були розроблені аеродинамічно закидувані передавачі завад (АЗПЗ) „Амеба” і
„Гнус”. У 1997–1998 рр. розроблений і зданий на державні випробування комплекс
дистанційної постановки завад засобам радіозв’язку „Мошкара” [17]. Вага АЗПЗ комплексу
складає 20 кг. Система управління заснована на супутниковій навігації. Програма польоту
АЗПЗ готується на персональній ЕОМ пересувного пункту управління, вводиться в бортову
ЕОМ перед стартом і може бути змінена безпосередньо у польоті. Радіус суцільного
подавлення засобів УКХ радіозв’язку на рівнині складає не менше 10 км. Пункт управління
комплексу забезпечує одночасне управління 32 АЗПЗ, що стартують з 8 транспортнопускових установок.
Розглянемо, для прикладу, характеристики комплексу „Мошкарец” [16], призначеного
для постановки завад наземним лініям радіозв’язку противника, який вперше був
представлений у 2003 році на Другій Міжнародній виставці озброєння і військової техніки в
Мінську. Своє призначення комплекс реалізує шляхом групового запуску АЗПЗ, які
прибувають в заданий район постановки завад і баражують там, випромінюючи радіозавади.
До складу типового комплексу входить пункт управління (у контейнерному варіанті
або на автошасі) і запас АЗПЗ (десятки штук в контейнерах по 2 штуки).
Одиночний АЗПЗ є малогабаритним ДПЛА літакової схеми з системою навігації і
управління, оснащений передавачем завад з антеною. Типовою завадою, що випромінюється
АЗПЗ, є широкосмугова (діапазонна) шумова завада. Звичайно смуга частот широкосмугової
завади, що випромінюється одним АЗПЗ, займає біля октави, тобто верхня частота
широкосмугової завади приблизно удвічі вища, ніж нижня. АЗПЗ, що випромінюють завади
різних діапазонів частот, розрізняють за умовними літерами. Для створення
загороджувальної завади в дуже широкому діапазоні радіочастот застосовують групове
баражування АЗПЗ різних літер.
Масоване застосування АЗПЗ різних літер може забезпечити повне подавлення всіх
радіоприймачів наземних і супутникових радіоліній супротивника у визначеному районі (для
21

Збірник наукових праць ВІТІ НТУУ „КПІ” № 1 – 2010
════════════════════════════════════════════════════════
типових ліній радіозв’язку „взвод–рота” – це коло з радіусом близько 10 км). Для перекриття
діапазону 30 – 1200 МГц необхідно 8 БПЛА [16].
Основні тактико-технічні характеристики (ТТХ) комплексу представлені в табл. 4.
Запущені в політ АЗПЗ після зльоту приймають від пункту управління програму
польоту. Завадозахищеність каналу управління забезпечується малою дистанцією зв’язку та
підйомом АЗПЗ в повітря. У відповідності до прийнятої програми, АЗПЗ прилітають в район
цілі та приступають до баражування і випромінювання завад. Тривалість баражування – до
витрачення запасу палива або команди на повернення АЗПЗ.
Оператор має можливість контролювати справність запущених АЗПЗ, а у разі
непланового виходу з ладу – приймати рішення на запуск додаткових АЗПЗ. Планові пуски
АЗПЗ для заміни тих, які витратили паливо, проводять згідно розробленого графіку.
Таблиця 4
ТТХ комплексу „Мошкарец”
Характеристики
Дальність дії, км
Тривалість польоту одного АЗПЗ, год, не
менше
Кількість цілей
Кількість АЗПЗ, що можуть одночасно
застосовуватися по цілі
Швидкість польоту АЗПЗ, км/год
Вид і потужність завади (Вт)
Літерність АЗПЗ
Старт АЗПЗ
Посадка АЗПЗ
Вага АЗПЗ

Значення
30
1,0
1
необмежена, типова кількість – 4..12
90 – на маршруті, 70 – в районі цілі
шумова (1,0.. 5,0)
7..8 літер, від 20 до 1700 МГц за вибором оператора,
наприклад, 30.. 88 МГц, 960..1100 МГц
з руки
у воєнний час – не повертається, на навчаннях – як
літак
до 3 кг.

ADM-160 MALD – американський постановник завад на БПЛА, призначений для
постановки завад, імітації польоту бойового літака, використання в ролі мішені або
помилкової цілі [18]. Його навігаційна система створена на основі GPS, запуск здійснюється
з літака (F-16).
Таким чином, успішний перебіг сучасного бою (операції) визначається, значною мірою,
якістю функціонування системи управління військами та озброєнням. Ефективність системи
управління залежить від надійної роботи системи зв’язку, як невід’ємної її складової.
Особливої актуальності в ході високоманеврених бойових дій набуває радіозв’язок.
Провідні країни світу приділяють велику увагу питанням розробки та вдосконалення
систем та засобів радіоелектронної боротьби, призначених для радіоелектронної протидії
системам радіозв’язку. Сучасні засоби радіоелектронної боротьби здатні з високою
ефективністю та у короткий час подавити вітчизняні військові системи та
засоби радіозв’язку.
Одним із основних методів підвищення завадозахищеності систем радіозв’язку є
використання режиму псевдовипадкового перестроєння робочої частоти: при забезпеченні
необхідної швидкості перестроювання можна звести ефективність станцій прицільних завад
практично до нуля. Як показав проведений аналіз, для подавлення таких радіоліній з ППРЧ
доцільно застосовувати безпілотні літальні апарати. Станції завад, розміщені на БПЛА,
здатні шляхом постановки широкосмугових загороджувальних завад невеликої потужності
(одиниці ват) забезпечити ефективне радіоелектронне подавлення радіозасобів в широкому
діапазоні частот. Тому перспективними напрямками подальших досліджень, спрямованих на
досягнення інформаційної переваги в умовах сучасного бою, є:
розробка ефективних комплексів РЕБ, в тому числі з використанням БПЛА, тим
більше, що у цей час в Україні різними підприємствами проектуються та створюються
окремі зразки БПЛА цивільного призначення [10];
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вдосконалення існуючих та пошук нових напрямків та методів підвищення
завадозахищеності систем та засобів радіозв’язку.
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УДК 681.518.5

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ДОЦІЛЬНОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ
УНІФІКОВАНОГО РЕМОНТНОГО МОДУЛЯ НА ОСНОВІ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО
МЕТОДУ ДІАГНОСТУВАННЯ У ВІЙСЬКОВИХ РЕМОНТНИХ ОРГАНАХ
У статті розглядається техніко-економічний аналіз доцільності впровадження уніфікованого
ремонтного модуля на основі електромагнітного методу діагностування у військових ремонтних органах.
В статье рассматривается технико-экономический анализ целесообразности внедрения
унифицированного ремонтного модуля на основе электромагнитного метода диагностирования в войсковых
ремонтных органах.
In the article the tekhniko-ekonomichniy analysis of expedience of introduction of the uniform repair module is
examined on the basis of the electromagnetic method of diagnosticating in soldiery repair organs.
Ключові слова: електромагнітний метод діагностування, типові елементи заміни, уніфікований
ремонтний модуль.

Актуальність теми. Проведений аналіз [1 – 4] стану існуючої системи технічного
обслуговування і ремонту (СТОіР) радіоелектронних засобів озброєння (РЕЗО) Збройних
Сил України показав її недостатню відповідність сучасним вимогам. Наявність трьох рівнів
(експлуатації, військових ремонтних органів і ремонтних підприємств), які територіально
віддалені друг від друга, приводить до значного збільшення середнього часу відновлення
цифрових пристроїв радіоелектронної техніки (РЕТ), і як наслідок, до зниження коефіцієнта
її готовності. Відновлення працездатності типових елементів заміни (ТЕЗ), кількість яких
постійно зростає і у сучасній РЕТ складає до 80% [5], здійснюється на третьому рівні СТОіР
– у ремонтних підприємствах (РП).
Сформована в останні роки ситуація характеризується тим, що для РЕЗО третього і
четвертого поколінь проведення діагностування і зокрема, локалізація дефектних
радіоелектронних компонентів (РЕК) зі складу ТЕЗ на другому рівні СТОіР – у військових
ремонтних органах (ВРО) утруднено, що визвано рядом об’єктивних причин [6]. Потенційні
можливості ВРО практично не реалізуються через відсутність постачання експлуатаційновитратних матеріалів в належному обсязі.
Ця економічна причина поряд з використанням застарілих методів і засобів
діагностування, непристосованістю технічної документації виробів до задач технічного
діагностування, низьким рівнем професійної підготовки особового складу термінової
служби, строк якої становить 12 місяців, робить утрудненим проведення якісного технічного
діагностування РЕЗО.
З цих причин виникає суперечність вимогам, висунутим до сучасних систем
діагностування і ремонту РЕЗО, які передбачають: скорочення середнього часу відновлення і
як наслідок, підвищення ії коефіцієнту готовності, а також зменшення вартості
діагностування.
Постановка задачі. Зазначені причини обумовлюють необхідність розробки нових
методів діагностування і на їх основі, відносно простих та недорогих діагностичних
пристроїв, за допомогою яких можна реалізувати пошук дефектних цифрових РЕК в ТЕЗ і
здійснити їх ремонт в заданому часі і з заданою достовірністю у ВРО силами бойового
розрахунку.
В роботах [1 – 4] було запропоновано здійснення діагностування цифрових ТЕЗ
радіоелектронних засобів озброєння за допомогою нового електромагнітного методу
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діагностування, особливістю якого є те, що знімання діагностичної інформації проводиться
безконтактним способом (шляхом накладання блоку антен на корпуси цифрових
радіоелектронних компонентів) без використання вихідних контактів схеми. Сутність
електромагнітного методу діагностування [1 – 4] полягає в тому, що в якості діагностичного
параметру використовується амплітуда відеоімпульсів, які знімаються з корпусу цифрового
РЕК за допомогою антенного пристрою.
Перехід цифрового РЕК із одного стану у протилежний супроводжується зміною
електромагнітного поля навколо нього. Дану властивість можна використовувати для
визначення його технічного стану.
Для цього антена, таких же розмірів і форми, як і інтегральна мікросхема (ІМС),
накладається на її корпус. На входи ІМС треба забезпечити подання частинних
перевірочних тестів.
При спрацьовуванні будь-якого з логічних елементів ІМС у антені наводиться
імпульсна електрорушійна сила, яка генерує імпульс певної амплітуди. Наявність імпульсу в
антені служить інформацією про факт перемикання логічних елементів ІМС. Діагностична
інформація, яка отримана за допомогою антенного пристрою і являє собою послідовність
відеоімпульсів, надходить до блоку її обробки. На основі порівняння параметрів імпульсів,
наведених в антені і еталонних приймається рішення про технічний стан даного цифрового
РЕК ТЕЗ.
Основна частина. У статті надається обґрунтування доцільності впровадження
уніфікованого ремонтного модуля (УРМ) з використанням електромагнітного методу
діагностування дефектних РЕК цифрових ТЕЗ на основі порівняння вартості відновлення
працездатного стану РЕЗО, пов'язаного з відмовами цифрових РЕК ТЕЗ до і після
впровадження УРМ.
Спочатку підрахуємо сумарні витрати на відновлення працездатного стану для одного
комплекту РЕЗО за певний проміжок часу (один рік), пов’язані з виникненням відмов ТЕЗ:
N

C відн = å C відн i ,
i =1

де N – загальна кількість відмов РЕЗО, пов’язана з відмовами ТЕЗ на протязі року;
Свідн i – витрати, пов’язані з відновленням об’єкту РЕЗО з однією відмовою.
У свою чергу, Свідн i залежить від вартості пошуку несправного ТЕЗ (Сдіагн), вартості
його ремонту (Срем) і вартості доставки (Сдост) несправних ТЕЗ до ремонтного органу:
C відн і = q ´ C діагн + h ´ C рем + С дост ,

де q – кількість несправних ТЕЗ;
h – кількість несправних ТЕЗ, які можна відновити;
Вартості Сдіагн і Срем приймаються рівними для різних типів ТЕЗ.
Вартість контролю технічного стану визначається:
C діагн = С зп діагн + С аз діагн + С дод діагн ,
де Сзп діагн – витрати на заробітну плату інженера-ремонтника при діагностуванні одного ТЕЗ;
Саз діагн – амортизаційні витрати при діагностуванні одного ТЕЗ;
Сдод діагн – додаткові витрати при діагностуванні одного ТЕЗ.
Вартість ремонту одного ТЕЗ визначається
C рем = С зп рем + С РЕК + С аз рем + С дод рем ,

де Сзп рем – витрати на заробітну плату інженера-ремонтника при ремонті одного ТЕЗ;
СРЕК – вартість замінюваних РЕК;
Саз рем – амортизаційні витрати при ремонті одного ТЕЗ;
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Сдод рем – додаткові витрати при діагностуванні одного ТЕЗ.
Додаткові витрати включають [7]: додаткову заробітну плату (складають зазвичай
17 – 18 % від основної заробітної плати), відрахування на соціальне страхування (складають
6 – 9% від основної заробітної плати), цехові витрати (включають заробітну плату
управління цехів і витрати на утримання будівель, споруд і складають 100 – 190 % від
основної заробітної плати), загальнозаводські витрати (складають 60 – 120 % від основної
заробітної плати) [7, 8]. Таким чином, додаткові витрати складають:
C дод = (0,17...0,18)С зп + (0,06...0,09)С зп + (1...1,9)С зп + (0,6...1,2)С зп » (1,8...3,3)С зп
Амортизаційні витрати складають 40 – 90 % від заробітної плати:
C аз = (0,4...0,9)С зп .
Загальні витрати, пов’язані з відновленням об’єкту РЕЗО визначаються наступним
виразом:
C відн = q ´ ((3,1...5,2)С зп діагн ) + h ´ ((3,1...5,2 )C зп рем + С ЕРК ) + С дост .

Цей вираз справедливий для існуючої трьохрівневої СТОіР. Витрати, пов’язані з
відновленням об’єкту РЕЗО у ВРО при застосуванні запропонованого методу діагностування
дефектних цифрових РЕК будуть визначатися:
C відн = h ´ ((3,1...5,2 )C зп рем + С ЕРК ) + С дост .

Таким чином, економія при впровадженні запропонованого УРМ складає:
C економ = q ´ (3,1...5,2)С зп діагн .
Якщо припустити, що кількість ( q ) несправних цифрових ТЕЗ складає 2 штуки,
середня зарплата інженера-ремонтника на підприємстві – 3200 грн., а середній час
діагностування, за відсутності спеціалізованих УРМ, – 45 хв., то економія відновлення
об’єкту РЕЗО складатиме від 350 до 600 грн., а при наявності спеціалізованого пристрою –
від 120 до 200 грн.. Загальна кількість відмов РЕЗО, яка пов’язана з відмовами цифрових
ТЕЗ, згідно експертної інформації, складає в середньому П=4 відмови в рік.
Якщо укомплектувати ВРО УРМ, то загальна економія угрупування може бути
визначена C економ.угр = Φ ´ П ´ C економ . Середня кількість об’єктів РЕЗО, яка може знаходитися
біля них, складає Φ = 5 штук. Таким чином, річна економія складає від 7000 грн. до 12000
грн. (за відсутністю спеціалізованого УРМ) і від 2400 до 4000 грн. (якщо УРМ є в наявності).
Вартість УРМ визначається вартістю його РЕК, конструкторських і монтажних робіт. З
урахуванням ринкових цін РЕК і вартості на розробку УРМ орієнтовна ціна знаходиться в
межах 640-800 грн., а з урахуванням витрат на розробку перевірочних тестів вона
збільшиться до 2400-3200 грн.
Проведений аналіз різних методів діагностування цифрових ТЕЗ, а також пристроїв, що
їх реалізують, показав, що вартість ремонтних модулів, які використовується у військах,
складає 800 000–1 200 000 грн. [7, 8].
З аналізу отриманих результатів видно, що розробка УРМ для локалізації дефектних
цифрових РЕК ТЕЗ у ВРО економічно доцільна.
Висновки. Проведено техніко-економічний аналіз, що показав економічну доцільність
розробки і впровадження уніфікованого ремонтного модуля з використанням
електромагнітного методу діагностування у військових ремонтних органах, реалізація якого
порівняно з відомими дешевше на декілька порядків.
Крім того, наявність такого пристрою дає можливість локалізувати дефектні цифрові
радіоелектронні компоненти зі складу типових елементів заміни, що дозволяє усунути
недоліки, властиві існуючій системі технічного обслуговування і ремонту, а саме – зменшити
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вартість і час діагностування цифрових типових елементів заміни радіоелектронних засобів
озброєння при їх відновленні у військових ремонтних органах, а також підвищити коефіцієнт
готовності цифрових об’єктів радіоелектронних засобів озброєння за рахунок зменшення
середнього часу відновлення.
Перевагою уніфікованого ремонтного модуля є також те, що для роботи з ним не
потрібен висококваліфікований персонал.
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Шацький І. О. (ВІТІ НТУУ „КПІ”)
АНТЕНА БАЗОВОЇ СТАНЦІЇ З СЕКТОРНОЮ
ДІАГРАМОЮ НАПРАВЛЕНОСТІ В АЗИМУТАЛЬНІЙ ПЛОЩИНІ
В статті розглянуто новий підхід щодо компоновки панельних антен із секторною характеристикою
направленості в азимутальній площині для базових станцій різних систем мобільного радіозв’язку. В основі
технічного рішення лежить перехід від випромінюючих елементів електричного типу (симетричних
вібраторів і їх модифікацій), на яких будуються синфазні антенні решітки (панельні антени), на випромінюючі
елементи магнітного типу.
В статье рассмотрен новый подход к компоновке панельных антенн с секторной характеристикой
направленности в азимутальной плоскости, для базовых станций различных систем мобильной радиосвязи. В
основе технического решения лежит переход от излучающих элементов электрического типа (симметричных
вибраторов и их модификаций), на которых выполнены антенные решетки (панельные антенны), на
излучающие элементы магнитного типа.
In the article the new going is considered near arrangement of panel aerials with section description of
orientation in an azimuthally plane for the base stations of the different systems of mobile radio contact. Technical
decision a transition is the basis of from the radiative elements of electric type (symmetric vibrators and their
modifications), which arrays are executed on, on the radiative elements of magnetic type.
Ключові слова: панельна антена, секторна діаграма направленості, антенна решітка.

Актуальність роботи
Розробка стаціонарних антенних пристроїв нового типу, для базових станцій систем
мобільного радіозв’язку, у вигляді синфазних антенних решіток на низькопрофільних
випромінюючих елементах дозволяє зменшити металоємність і, відповідно, матеріальні
затрати при їх виготовленні. Така побудова, крім того, суттєво підвищує компактність
антенно-фідерного пристрою (АФП) в цілому, що є досить проблематичним питанням в
конструкції сучасних АФП, що використовуються в базових станціях систем мобільного
радіозв’язку, і тому є актуальною темою сьогодення.
Основною відмінністю конструкції запропонованого антенного пристрою, в порівнянні
з існуючими типами, є вагоме зменшення габаритів в поперечному перерізі за рахунок
застосування випромінюючих елементів магнітного типу, що в сукупності з радіопрозорими
обтічниками дозволить суттєво підвищити надійність системи в цілому.
Аналіз останніх публікацій і досліджень
Антенний пристрій базової станції (АПБС) системи мобільного радіозв’язку є
важливим елементом системи, який визначає її тактико-технічні можливості. В працях [1, 2]
розглядаються основні типи антен базових станцій, приводяться їх технічні характеристики і
межі застосування за частотним діапазоном. Зокрема, ті технічні рішення, що дозволяють
реалізувати ефективні антенні пристрої для дециметрового діапазону хвиль, мають ряд
суттєвих недоліків як по масо-габаритних показниках так і по складності їх реалізації.
Мета роботи
Запропонувати нове технічне рішення щодо реалізації АПБС дециметрового діапазону,
показати його доцільність використання, простоту реалізації та ефективність у застосуванні.
Постановка задачі
Розробити синфазну лінійну антенну решітку, для базових станцій систем мобільного
радіозв’язку, на випромінюючих елементах у вигляді низькопрофільної антени над плоскою
поверхнею. Провести аналіз її зовнішніх електричних характеристик за формуванням поля
випромінювання в азимутальній площині, надати рекомендації щодо можливості
регулювання ширини діаграми направленості (ДН) в даній площині таких антен.
Специфічною вимогою до АФП (без впливу на коефіцієнт підсилення) виступає
здатність формування заданої характеристики направленості (ХН) в азимутальній площині.
До найбільш поширених характеристик направленості АФП базових станцій відносяться:
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кругова або квазікругова; секторіальна із заданим значенням ширини сектора за рівнем
половинної потужності випромінювання; одно- або двонаправлена (наприклад, для
організації радіозв’язку між двома абонентами, які розташовані вздовж витягнутих об’єктів).
Для реалізації цих вимог в теперішній час використовуються такі антени, як АШ-h, з,
1
5
h = l K l , де h – довжина випромінюючого елемента, λ – довжина хвилі. Штирьові
4
8
випромінювачі використовуються як антени базових станцій і як антени абонентських
комплектів.
Вони характеризуються неспрямованим випромінюванням в азимутальній площині,
прості у виготовленні та надійні в роботі, але мають відносно низький G – коефіцієнт
підсилення. Цей недолік деякою мірою можливо усунути при застосуванні колінеарних
антен, які являють собою послідовне з’єднання, через фазозсуваючі кола, симетричних
вібраторів. Дані антени, в порівняні з АШ-h, мають більший коефіцієнт підсилення, але
володіють рядом суттєвих недоліків: вузький діапазон частот, складність налаштування,
низька механічна міцність.
Найбільш широкі функціональні можливості в плані формування заданих
характеристик направленості в азимутальній площині можуть забезпечити антенні решітки
(АР), які виконані в вигляді симетричного вібратора над циліндричною поверхнею (трубою)
або над плоским екраном (панельні антени). Зовнішні характеристики таких антен
визначаються наступними параметрами:
– співвідношенням a / l , де a – радіус циліндра;
– співвідношенням h / l , де h – відстань випромінювача до циліндричної поверхні;
– типом елемента, який випромінює.
У верхній частині дециметрового діапазону довжин хвиль реалізація антенних решіток
з випромінюючим елементом у вигляді вібратора над циліндричною поверхнею ускладнена
[1], перш за все, при виготовленні конструкції антени, тому доцільно вібраторні антенні
решітки створювати на випромінювачах у вигляді симетричного вібратора над пласким
екраном, так звані «панельні антени». Такі антени широко застосовуються та успішно
експлуатуються різними операторами стільникового зв’язку.
При всіх перевагах вібраторних антен для базових станцій систем мобільного зв’язку,
особливо метрового діапазону та нижньої частини дециметрового, котрі виконані на основі
вібратора над циліндричною поверхнею, необхідно зауважити й низку їх суттєвих недоліків.
По-перше: високі масо-габаритні показники; по-друге: обмеження за формуванням
потрібних ХН в азимутальній площині; по-третє: уразливість антенної системи до
зовнішнього впливу навколишнього середовища; по-четверте: висока металоємність антени.
В підсумку вказані недоліки призводять до високих матеріальних витрат при виготовленні,
що в свою чергу спонукає до пошуку нових технічних рішень при розробці АПБС для систем
зв’язку з рухомими об’єктами.
Одним з таких напрямків розвитку антенної техніки, в питаннях компоновки антенного
притрою, є використання в якості елементів антенної решітки низькопрофільних
випромінювачів, які являють собою дві металеві пластини, одна з яких виконує функцію
екрана, та рознесених між собою на відстань d<<λ. В об’єм між пластинами вводять вузол
збудження електромагнітного поля. В загальному випадку простір між пластинами
заповнено високочастотним діелектриком, відносна діелектрична проникність якого (ε′)
дозволяє зменшувати геометричні розміри випромінювача в e¢ разів.
Теоретичні дослідження електродинамічних характеристик низькопрофільних антен
(НПА) дають змогу здійснити їх аналіз на основі апертурної моделі, в основу якої покладено
теорію хвилеводів. Згідно з нею, кожній конкретній НПА можна поставити у відповідність
циліндричний хвилевод, що має поперечний переріз тієї ж форми, що й верхня
пластина НПА.
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В роботі [3] строго доказано, що поле випромінювання з щілини, прорізаної в
металевому торці циліндричного хвилеводу поблизу його бічної поверхні, та поле
випромінювання з щілини, прорізаної на бічній поверхні циліндричного хвилеводу поблизу
його торця, буде однаковим. Тобто, це означає, що НПА з довільною конфігурацією верхньої
пластини, можна представити у вигляді щілинної антени, тієї ж конфігурації, прорізаної в
площині металевого екрану. Наприклад, для НПА з прямокутною верхньою пластиною (рис. 1)
апертурна модель має вигляд двоелементної антенної решітки із щілинних випромінювачів
довжиною W, рознесених на відстань А і прорізаних в металевому екрані Se. Точність даного
методу обмежена умовою: d £ 0,1l , що є достатнім для проведення теоретичних
розрахунків.
Спочатку задача вирішується для одинарної щілини, поле якої в дальній зоні
визначається за допомогою векторної формули Кірхгофа:
ike -ikr
r0 n0 EtS eikr(xcosj+ ysinj) sinqdS ,
E=
ò
2pr S

[[

]

0

де (r , j, q) – координати сферичної системи координат;
n0 = - Z0 – нормаль до зовнішнього об’єму;

EtS – дотична складова електричного поля на випромінюючому розкриві.
z

q

тж
W
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Рис. 1
Розподіл поля на щілини визначається з рішення внутрішньої задачі і відповідає виразу:

Еts = Е0 y 0 .
Поле в точці спостереження можна подати як суму двох складових:
E = Ej j0 + Eq q0 .
Враховуючи те, що скалярний добуток дорівнює:
q0 [r0 [n0 y0 ]] = sinj , j0 [r0 [n0 y0 ]] = sinj ,

отримуємо вирази для двох складових поля:
kW
kW
sin(
cosjsinq )
cosjsinq )
- ikr
V0We sinj
V0We cosj
2
2
, Ej = ik
,
Eq = ik
kW
kW
2pr
2pr
cosjsinq
cosjsinq
2
2
де V0 = E0 d – різниця потенціалів між краями щілини.
Згідно „апертурної моделі”, НПА можливо представити у вигляді елементарної
антенної решітки з двох однакових випромінюючих елементів, які рознесені в площині
екрана на відстань А (рис. 1). Тоді у відповідності з теоремою про перемноження діаграм
- ikr

sin(
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направленості, поле випромінювання НПА з прямокутною верхньою пластиною буде
визначатися за виразами:
kW
sin(
cosjsinq )
- ikr
V We sinj
2
Eq = ik 0
cos(kasin jsinq) ,
kW
2pr
cosjsinq
2
kW
sin(
cosjsinq )
- ikr
V We cosj
2
cosqcos(kasinjsinq) .
Ej = ik 0
kW
2pr
cosjsinq
2
В останніх виразах критичним розміром виступає розмір А – відстань між
випромінюючими щілинами, яка по суті визначає fр – резонансну частоту НПА і повинен
дорівнювати:
l0
A=
,
2 e¢
де λ0 – довжина хвилі у вільному просторі.
Ширина щілини W впливає на діапазонні властивості випромінювача та на практиці
обирається з умови:
l
W » A= 0 .
2 e¢
З урахуванням цих зауважень, вирази для ХН в двох ортогональних площинах, для
одинарної НПА антени з квадратною верхньою пластиною мають наступний вигляд:
psinq
)cosq
sin (
p
psinq
psinq
¢
e
2
f (q, j = ) = cos(
) , f (q, j = 0) =
cos (
).
psinq
2
2 e¢
2 e¢
2 e¢
На рис. 2 подані діаграми направленості одинарної НПА в двох ортогональних
p
площинах: площина вектора E (j = ) і площина вектора H (j = 0) . Результати розрахунків
2
наочно демонструють, що при e¢ ¹ 1 направлені властивості суттєво змінюються. Так,
наприклад, при e¢ = 1 ширина ДН ( 2DQ 0Н, 7 ) в Н – площині дорівнює 45o , а при e¢ = 7,2 –

2DQ 0Н, 7 = 80o .
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Рис. 2

На рис. 3 показана чотирьохелементна синфазна АР на низькрпрофільних випромінювачах та її апертурної моделі для розрахунку її зовнішніх характеристик. Цифрами 1 і 2
позначено, власне, сам випромінювач та екран відповідно.
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Рис. 3

Для оцінки направлених властивостей антени скористуємось виразом для визначення
параметра D – коефіцієнта направленої дії (КНД):
4p
D = 2p p
,

ò òF

2

(q, j) sinqdqdj

0 0

де F (q, j) – нормована ХН антенної решітки.
Зрозуміло, що для визначення D необхідно, перш за все, записати вирази для модуля
повного поля антенної решітки, яке в згорнутому вигляді дорівнює:
Е = Е q2 + Е j2 .

Тоді функція F (q, j) буде мати вигляд:
p
sin(
cosjsinq) sin( N kdcsinjsinq)
1
p
¢
2 e
2
F (q, j) = cos (
sinjsinq)
sin 2j + cos 2qcos 2j ,
1
p
N
2 e¢
cosjsinq
kdcsinjsinq
2
2 e¢
де N – кількість випромінюючих елементів в антенній решітці;
d – відстань між випромінюючими елементами.
Направлені властивості одного низькрпрофільного випромінювача, тобто залежність
КНД від e¢ – відносної діелектричної проникливості матеріалу, яким заповнено об’єм між
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пластинами, показано на рис. 4. Зменшення D пояснюється зміною поперечних розмірів в
сторону зменшення випромінюючої структури. Звідси висновок: знаючи КНД одинарного
випромінювача неважко оцінити КНД антенної решітки в цілому.
З метою проведення всебічного аналізу зовнішніх характеристик, АР доцільно записати
вирази для ХН антенної решітки для N – елементної випромінюючої системи в двох
ортогональних площинах, які будуть мати вигляд:
p
N
sin(
sinq)
sin( kdcsinjsinq)
p
1
p
¢
2
e
2
cosq .
, F (q, j = 0) =
F (q, j = ) =
cos (
sinq)
p
1
2
N
2 e¢
sinq
kdcsinjsinq
2
2 e¢
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Рис. 4

На рис. 5 показана залежність D = y ( d / l ) для різних значень N – кількості
випромінюючих елементів в АР. Ці графіки дозволяють не тільки оцінити направлені
властивості АР на низькопрофільних випромінюючих елементах, але й обрати оптимальну
відстань між випромінювачами для різних значень N.
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Нарешті, на рис. 6 представлені ДН чотирьохелементної АР в двох ортогональних
площинах з діелектриком та без діелектрика в об’ємі між пластинами ( e¢ = 7,2 і e¢ = 1 ).
Результати розрахунків наочно свідчать про те, що чотирьохелементна АР дозволяє
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реалізувати коефіцієнт підсилення (G), рівний 15,5 дБ, без урахування втрат у фідерній лінії.
Сектор покриття визначається за шириною ДН в азимутальній площині і складає кут ≤ 90o .
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Рис. 6

Висновок
Таким чином, отримані в даній роботі результати можуть служити методикою для
компоновки антенних решіток на низькопрофільних випромінювачах, які відрізняються
компактністю, простотою виготовлення, меншими витратами на виготовлення у порівнянні з
антенами аналогічного призначення. Введенням діелектричного матеріалу в простір між
пластинами низькопрофільної антени дозволить в e¢ раз зменшити її геометричні розміри,
а відповідно і поперечні розміри екрануючої поверхні, що дозволить зменшити не лише
металоємність, матеріальні витрати, але й в поєднані з радіопрозорими обтічниками
надійність антени і БС в цілому. Використання в верхній частині дециметрового діапазону
хвиль, НПА з плоским екраном дає можливість формувати секторні діаграми направленості,
із шириною сектора в азимутальній площині ≤ 90o . Результати розрахунків дають змогу
говорити про перспективність компоновки антенних пристроїв, побудованих на основі даних
випромінювачів. Такі антени і антенні решітки на їх основі успішно можуть бути застосовані
в якості антен базових станцій систем мобільного радіозв’язку дециметрового діапазону.
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Шевченко А.С. (ВІТІ НТУУ „КПІ”)
ЗАГРОЗИ ІНФОРМАЦІЙНІЙ БЕЗПЕЦІ СИСТЕМ БЕЗПРОВОДОВОГО
ЗВ’ЯЗКУ В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БОРОТЬБИ ВІДПОВІДНО ДО КРИТЕРІЇВ
ЗАХИЩЕНОСТІ ІНФОРМАЦІЇ
У статті розглядаються основні загрози для інформаційної безпеки систем безпроводового зв’язку і
чинники, що впливають на неї. Дана якісна оцінка безпеки систем безпроводового зв’язку з різними сигналами.
В статье рассматриваются основные угрозы для безопасности систем беспроводной связи и факторы,
которые влияют на её. Дана качественная оценка безопасности систем беспроводной связи с разными
сигналами.
Basic threats for safety of the wireless systems and factors which influence on it are examined in the article. The
high-quality estimation of safety of the wireless systems is given with different signals.
Ключові слова: системи безпроводового зв’язку, загрози інформації, критерії захищеності.

Інформаційна безпека в системах безпроводового зв’язку (СБЗ) як правило ґрунтується
на забезпеченні конфіденційності інформації, що передається. Прийнято вважати СБЗ слабо
захищеними – в зв’язку з можливістю вільного (неконтрольованого) доступу користувачів до
радіоканалу. Це заважає більш активному просуванню СБЗ на ринку захищених
телекомунікаційних систем.
Для створення надійних механізмів захисту інформації, необхідно на начальних етапах
провести аналіз існуючих загроз інформації в СБЗ. Метою даної роботи є проаналізувати
існуючі загрози інформації СБЗ, що функціонують в умовах ведення інформаційної
боротьби, та провести їх класифікацію відповідно до критеріїв захищеності інформації.
Під інформаційною безпекою в системах безпроводового зв’язку будемо розуміти
захищеність інформації, що циркулює в СБЗ, та самої СБЗ від навмисних або ненавмисних
дій природного або штучного характеру, які можуть завдати неприйнятного збитку
суб’єктам інформаційних відносин, зокрема власникам і користувачам інформації і СБЗ.
З семирівневої моделі взаємодії відкритих систем OSI видно, що СБЗ відрізняються від
проводових систем тільки на перших двох рівнях взаємодії – фізичному рівні і канальному.
Вищі рівні реалізуються також як і в проводових системах зв’язку, і саме на них в теперішній
час зосереджуються основні зусилля по захисту інформації [1]. При цьому найбільш
вразливими с точки зору інформаційної безпеки залишаються перші два рівні, які і
будемо розглядати.
Останнім часом вдосконалення радіоінтерфейсів СБЗ направлене на підвищення
завадостійкості за рахунок використання шумоподібних сигналів (ШПС). Розглянемо як цей
процес впливає на інформаційну безпеку в СБЗ.
Нормативний документ з технічного захисту інформації [2] вводить п’ять критеріїв
захищеності інформації в комп’ютерних мережах. По аналогії з комп’ютерними мережами
можливо виділити три основні групи загрози інформації відповідно до критеріїв захищеності
інформації СБЗ:
– порушення цілісності;
– порушення конфіденційності;
– порушення доступності.
Критерії захищеності, спостережність та гарантії, враховують загрози характерні вищім
рівням моделі OSI, тому для СБЗ загрози даним критеріям розглядати не будемо.
Кожна з перерахованих загроз має свою специфіку для СБЗ і вимагає індивідуального
розгляду для визначення механізмів її усунення. При цьому об’єкт, який створює дані
загрози, назвемо джерелом загроз (ДЗ) або порушником.

35

Збірник наукових праць ВІТІ НТУУ „КПІ” № 1 – 2010
════════════════════════════════════════════════════════
Порушення цілісності. Під цілісністю будемо розуміти актуальність і несуперечність
інформації, її захищеність від руйнування і несанкціонованої зміни та захищеність від
руйнування і несанкціонованої зміни конфігурації СБЗ.
З урахуванням визначення цілісність СБЗ поділяється на інформаційну цілісність та на
структурну цілісність системи.
Загроза цілісності інформації – пошкодження чи модифікація інформації. Вона може
бути порушена як навмисно, так і ненавмисно. Загрозами цілісності інформації є:
інтерференція сигналів; збій синхронізації; часова затримка сигналу; випадкові завади
(природні, промислові і т.п.); швидкі завмирання сигналів; ввід хибної інформації, або її
модифікація.
Структурна цілісність СБЗ – здатність зберігати неподільність системи.
Основними загрозами структурної цілісності СБЗ є:
– проникнення в систему (отримання несанкціонованого доступу до ресурсів СБЗ);
– фізичне пошкодження СБЗ;
– подавлення СБЗ;
Для реалізація цих загроз необхідно володіти апріорними знаннями про будову СБЗ.
Проникнення в систему з метою вводу хибної інформації, модифікації інформації, що
передається в СБЗ, несанкціонованого користування ресурсами СБЗ (частотним, часовим,
апаратним) . Для проникнення в СБЗ необхідно, щоб порушник:
– мав устаткування сумісне з устаткуванням СБЗ;
– був здатний розпізнавати структуру і параметри сигналу;
– знав параметри мережі (ідентифікатор мережі, що закриває інфраструктуру мережі;
був занесеним в таблицю дозволених адрес в точці доступу, і т.д.);
– у разі шифрування інформації в СБЗ, йому був відомий ключ шифру.
Фізичного пошкодження елементів системи. Вивід з ладу системи – основна мета
атаки фізичного характеру. Для цього може бути реалізована атака на всі елементи системи,
що досить проблематично, чи атака на певні елементи системи.
Подавлення системи. Як окремий вид загрози фізичного впливу слід виділити
подавлення СБЗ. Дана атака може бути реалізована при наявності інформації о засобах
безпроводового зв’язку, параметрах сигналу, режиму роботи, тощо. Це досягається засобами
радіотехнічного моніторингу, після чого, по отриманим даним, робиться висновок про
порядок радіоелектронної протидії.
Слід зауважити, що найбільш вразливими елементами системи є вузлові об’єкти:
ретранслятори, репітери, базові станції, центри комутації, тощо. При їх враженні, виходить з
ладу мережа радіозв’язку, окрема зона обслуговування стільникового радіозв’язку чи
безпроводового доступу, що збільшує вразливість системи в цілому.
Адміністративними (організаційними) методами з джерелами завад бореться служба
радіоконтролю частотних ресурсів, яка повинна розробляти заходи по припиненню
випромінювань ДЗ, що заважають зареєстрованим радіозасобам. Згідно рекомендаціям МСЕ
такими заходами можуть бути [3]: зміна частоти; використання направлених
антен;коректування розкладів або експлуатаційні угоди (розділення за часом); зміна класу
випромінювання; переміщення окремих каналів в багатоканальній системі передачі;
перенесення навантаження на інші наявні частоти; припинення роботи однієї із станцій, ДЗ,
що є, для інших.
Проте повністю виключити можливість дії завад тільки організаційними методами не
можливо, тому необхідно приймати заходи технічного характеру по підвищенню
завадостійкості радіозасобів. До їх числа входить використання методів, які основані на
просторовій, частотній або поляризаційній селекції сигналів або використання сигналів,
структура яких забезпечує підвищену завадостійкість.
Конфіденційність – захист від несанкціонованого доступу до інформації. Загрозами
конфіденційності в СБЗ є: втрата контролю над системою захисту інформації; перехоплення
інформації;
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Втрата контролю може виникнути у разі атаки взлому захисту самої системи захисту.
Протидіяти цьому можна тільки при створенні підсистеми захисту для самої
системи захисту.
Перехоплення інформації. Сигнал в СБЗ, на відміну від проводової мережі, є доступним
для приймачів ДЗ практично з будь-якої точки зони радіовидимості. Ускладненням завдання
для перехоплення є: застосування сигналів з більш складною структурою, що вимагає
реалізації в приймачах ДЗ необхідних алгоритмів для можливості обробки сигналів джерела
інформації (ДІ); використання гостронаправлених антен і адаптивного управління
потужністю сигналу передавача (джерела інформації) з метою забезпечення мінімально
необхідного рівня сигналу в точці прийому для підвищення завадозахищенності. Окрім
перерахованих заходів технічного характеру можливе використання організаційних,
наприклад, вибір місць розміщення СБЗ, що дозволяє використовувати екрануючий вплив
місцевості у напрямі можливого розташування приймача ДЗ.
Доступність інформації – можливість в визначений час (своєчасно) отримати
необхідну інформацію. Доступність, як один з сервісів безпеки, може бути предметом атаки з
метою зробити ресурси чи послуги СБЗ недоступними (чи зробити їх якість незадовільною)
для користувача.
Особливо важливу роль відіграє поняття доступності в системах управління
Наприклад: атака процесу аутентифікації абонентської станції в системі стільникового
зв’язку призводить до відмови в доступі до мережі.
Доступність може бути характеристикою якості даного ресурсу або послуги. При
наявності часової затримки сигналу, чи збою синхронізації, інформація може бути
неправильно відтворена або частково втрачена, що робить якість зв’язку незадовільною, та
унеможливлює отримання достовірної інформації.
Таким чином, доступність невід’ємно пов’язана з сервісами конфіденційності та
цілісності. Загрози цих двох сервісів неодмінно впливають на доступність інформації, отже
атаки на них необхідно розглядати як атаки на доступність.
Аналіз вище перелічених загроз інформаційної безпеці СБЗ показує, що практично у
всіх випадках (окрім ненавмисних завад) для порушення інформаційної безпеки СБЗ
порушнику необхідна апріорна інформація про саму систему. Цю інформацію можна
отримати або «агентурним» шляхом, або за допомогою технічних засобів радіомоніторингу.
Перший шлях присікається адміністративними методами і в статті розглядатися не буде.
Здатність СБЗ протистояти діям ДЗ, які направлені на виявлення сигналів, вимірювання
параметрів і визначення напрямку їх приходу, характеризується поняттям скритності.
Розрізняють наступні види скритності сигналів СБЗ [4]: енергетична скритність;
структурна
скритність;
інформаційна
скритність;
тимчасова
скритність;
просторова скритність.
Для забезпечення енергетичної скритності виконується комплекс заходів
спрямованих на виключення або істотне утруднення виявлення сигналів СБЗ приймачем ДЗ.
Дальність виявлення сигналів R, які випромінюються передавальним пристроєм СБЗ, можна
визначити з виразу [3]:
1

l æç PперGперGпр ö÷ 2
R=
4p çè WпWфWср Pпр q 2 ÷ø
де λ – довжина хвилі СБЗ; Pпер – потужність передавача СБЗ; Gпер – коефіцієнт направленої
дії (КНД) антени СБЗ у напрямі ДЗ; Pпр – чутливість приймального пристрою ДЗ; Gпр – КНД
антени приймального пристрою ДЗ в напрямі на СБЗ; q 2 – відношення сигнал/шум на вході
приймального пристрою ДЗ, при якому досягається задана якість виявлення сигналу СБЗ;
Wп – втрати, що виникають в разі невідповідності поляризації сигналу СБЗ і антени ДЗ; Wф –
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стандартизований коефіцієнт втрат антенно-фидерного тракту приймального пристрою ДЗ;
Wср – величина втрат, що визначається дальністю, властивостями і умовами розповсюдження
радіохвиль на трасі від СБЗ до ДЗ.
Із збільшенням робочої частоти – зростає Wср . Особливо цей ефект виявляється на
частотах понад 30 ГГц. Це явище можна використовувати як вторинне для додаткового
підвищення енергетичної скритності СБЗ, шляхом контролю зони радіодоступу в комплексі з
адаптивною зміною потужності передавача СБЗ. Необхідно відзначити, що максимальна
дальність виявлення сигналів може бути досягнута, якщо в приймачі ДЗ використовуються
оптимальні або квазіоптимальні алгоритми виявлення. Рівень енергетичної скритності є
визначальним для оцінки інших видів скритності, оскільки вони приймають за початкові
умови, що сигнал даної СБЗ виявлений ДЗ.
Структурна скритність має на увазі виключення або істотне ускладнення розпізнання
структури і параметрів сигналів СБЗ. Структура сигналу визначається видом модуляції, що
використовується в системі і типом кодування сигналів. Показником ефективності
структурної скритності є вірогідність розпізнання структури сигналу за умови, що він
виявлений. Кількісним параметром що оцінює структурну скритність є число вимірювань
[3], які необхідно провести, щоб розкрити структуру сигналу. Для сигналів з
псевдовипадковою перебудовою частоти (ППРЧ) скритність визначається виразом [4]:
S ппрч = 0,693Bs log 2 (Bs ) ,

де Bs – база сигналу.
Сигнали ФМШПС, які як ПСП використовують періодичні М-послідовності, менше
залежать від бази сигналу. Як правило для розпізнання їх структури достатньо
Sфм шпс = 30 - 50 вимірювань. Використання аперіодичних ПСП або сигналів з періодом
сумірним з Bs значно збільшує S фм шпс .
Визначення структури сигналу дозволяє використовувати для його обробки в приймачі
ДЗ оптимальні або квазіоптимальні алгоритми і забезпечити оптимізацію при
постановці завад.
Інформаційна скритність визначається здатністю СБЗ протистояти заходам,
направленим на розкриття передаваємої з її допомогою інформації. Мірою інформаційної
скритності є вірогідність розпізнання повідомлення, що передається Pінф .
Часова скритність визначається можливостями приймача ДЗ по збору необхідної
інформації про СБЗ за деякий проміжок часу.
Середній час збору даних ДЗ про СБЗ знаходиться як [4]:
tзд = -(1 wпот )ln (1 - Pн )

де wпот = wдзwСБЗ (tдз - tСБЗ ) – середня частота збігу інформаційних потоків ДЗ, що
приймаються від СБЗ, що працює на передачу; wдз , t дз – середня частота і тривалість
знаходження СБЗ в ДНА ДЗ; wСБЗ , tСБЗ – середня частота і тривалість включення СБЗ на
випромінювання.
Часова скритність залежить як від параметрів приймача ДЗ, так і від характеристик СБЗ
і її режимів роботи на випромінювання.
Просторова скритність спрямована на перешкоджання діям порушника по
визначенню з необхідною точністю місцезнаходження об'єктів СБЗ. Просторова скритність
залежить від таких характеристик СБЗ, як: щільність потоку потужності сигналу, вигляд і
параметри діаграми спрямованості антени. Просторова скритність оцінюється радіусом зони
r, в межах якої із заданою ймовірністю РСБЗ може знаходитися елемент СБЗ, що
виявляється [4]:
12
r = s r (- ln (1 - PСБЗ )) ,
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де s r – середньоквадратична помилка вимірювання місцезнаходження СБЗ, яка залежить від
вибраного методу визначення координат СБЗ.
Таким чином, завадостійкість (яка необхідна для збереження цілісності СБЗ в умовах
дії завад) і скритність сигналів (їх характеристик і параметрів) є одними з найважливіших
вимог, що забезпечують інформаційну безпеку СБЗ. Класом сигналів, які задовольняють
обом цим вимогам, є шумоподобні або складні сигнали. Використовуючи ШПС для передачі
інформації, можна забезпечити [5]:
– придушення, або боротьбу з негативним впливом завад з інтерференцією, яка виникає
від інших користувачів, або обумовлена умовами розповсюдження власного сигналу;
– скритність сигналу шляхом зменшення потужності, що ускладнює його детектування
супротивником в умовах шуму;
– досягнення захисту повідомлення від джерела загроз.
В даний час розповсюдження знайшли наступні методи формування ШПС [4]:
– метод прямого розширення спектру сигналу (Direct Sequence Spread
Spectrum (DSSS));
– метод ППРЧ (Frequency Hopping Spread Spectrum (FHSS));
– комбінований метод (сумісне використання першого і другого методів).
Наприклад, стандарт для безпровідних мереж IEEE 802.11 [6, 7] передбачає
використання одного з двох типів радіоканалів.
Перший тип радіоканалу використовує метод FHSS. Для передачі використовується 79
частотних позицій в діапазоні від 2402 до 2480 МГц з інтервалом 1МГц, частота сигналу
змінюється по псевдовипадковому закону кожні 400 мс.
В другому типі радіоканалу використовується метод DSSS. Для передачі
використовується одна з 14 частотних смуг, що перекриваються, в загальній смузі
частот 83,5 МГц. Для підвищення структурної і інформаційної скритності в стандарті
передбачено шифрування інформації по алгоритму WEP (Wired Equivalent Privacy), в основі
якого застосований симетричний потоковий шифр RC4 з 40-розрядним ключем і 24розрядним вектором ініціалізації.
Підвищена завадостійкість СБЗ з ШПС обумовлена двома чинниками.
По-перше, в структуру сигналу вводиться елемент випадковості (псевдовипадковості),
який відомий кореспонденту, але невідомий ДЗ, що вимушує останнє синтезувати завадовий
сигнал без знання псевдовипадкового зразка, в випадку неповного розкриття
параметрів сигналу.
По-друге застосування ШПС дозволяє отримати при обробці виграш у відношенні
сигнал/завада в 2Вs разів [8].
Порівняльний аналіз по завадостійкості і скритності для цих типів сигналів приведений
в табл. 1.
Таблиця 1
Порівняльний аналіз завадостійкості та скритності ШПС
СБЗ з ШПС
Характеристика
Завадостійкість, (раз)
Енергетична скритність, (м)

ФМ ШПС, q 2 <1
2Вs
низька ймовірність
розкриття

ФМ ШПС, q 2 >1
2Вs

ППРЧ
2Вs

R

R

Структурна скритність, (раз)

низька ймовірність
розкриття

30-50 вимірювань

400 – 40000
вимірювань, при
Вs =102 – 104

Часова скритність, (с)

низька ймовірність
розкриття

tзд

tзд
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Висновки
Зростання загроз інформації, особливо в умовах ведення інформаційного протиборства,
вимагають розглядати захист інформації в СБЗ окремо від захисту інформації в
телекомунікаційній мережі. За для забезпечення захищеності інформації необхідно
створювати більш дієві механізми захисту з урахуванням вразливостей СБЗ та
загроз інформації.
Аналіз загроз інформації СБЗ для нижніх двох рівнів моделі OSI показав, що для СБЗ
достатньо таких критеріїв захищеності інформації, як: конфіденційність, цілісність та
доступність. З проведеного аналізу можна зробити висновок, що практично у всіх випадках
порушнику необхідна апріорна інформація про саму систему. Здатність СБЗ протистояти
діям порушника по збору інформації характеризується скритністю. Скритність СБЗ з ШПС
досягається в першу чергу за рахунок енергетичної скритності. Якщо порушнику заздалегідь
невідома структура сигналу, при формуванні ШПС можливо навіть приховати сам факт
передачі, маскуючи сигнал шумами або іншим сильнішим сигналом (використання
стеганосистем). Якщо ж структура сигналу жорстко стандартизована, то доцільно
застосовувати сигнали сформовані методом ППРЧ, де користувач має можливість зміни
послідовності стрибків частоти. Для підвищення завадостійкості СБЗ в якнайгірших умовах
(максимальної дії джерела загроз) доцільно використання комбінованого методу для
формування ШПС з максимально можливою базою.
Напрямками подальших досліджень є побудова моделі загроз інформації СБЗ в умовах
інформаційної боротьби, оцінка даних загроз та вразливостей СБЗ. По результатам
досліджень планується розробка методу оцінки ризиків та політика управління ризиками, а в
відповідності до цього і механізмів захисту інформації СБЗ. Всі ці дослідження направлені
на підвищення захищеності інформації, яка передається СБЗ відомчих структур, при
проведенні противником інформаційних операцій.
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УДК004.725.5
Котова О.І. (ОДАХ)
ДОСЛІДЖЕННЯ ГРУП АБОНЕНТСЬКИХ ЛІНІЙ СІЛЬСЬКИХ РАЙОНІВ УКРАЇНИ
Досліджуються статистичні дані абонентських ліній телефонних мереж сільських адміністративних
районів. Відкидається гіпотеза про відсутність розходжень у групах АЛ. Виконується обробка даних
непараметричними статистичними методами.
Исследуются статистические данные абонентских линий телефонных сетей сельских
административных районов. Отвергается гипотеза об отсутствии различий в группах АЛ. Выполняется
обработка данных непараметрическими статистическими методами.
Statistical data of user's lines of telephone systems of rural administrative areas are investigated. The hypothesis
about absence of distinctions in groups user's lines is rejected. Data processing by nonparametric statistical methods is
carried out.
Ключові слова: Абонентські лінії - Структурні характеристики - Непараметричні статистичні
методи.

Вступ. При наданні інфокомунікаційних послуг у сілі, існуючу абонентську мережу
(АМ) можна розглядати як один з варіантів платформи для створення мережі доступу (МД).
Застосування різних типів цифрових абонентських ліній (Any of the various types of Digital
Subscriber Lines, xDSL) дозволить скоротити витрати на створення нової кабельної мережі за
умови аналізу існуючих абонентських ліній (АЛ) і перевірки відповідності їхніх технічних
характеристик нормам устаткування xDSL. Аналіз основних характеристик роботи xDSL
показав, що попередня перевірка АЛ повинна включати дослідження розподілу довжин і
діаметру провідників. Вважається, що на сільських телефонних мережах (СТМ) максимальна
довжина АЛ вище за рахунок широкого використання кабелів з більшим діаметром жил і
повітряних ланцюгів [1]. В [2] наведена таблиця з детальним перерахуванням максимальних
довжин АЛ залежно від матеріалу й діаметра проводів, використовуваних для підключення
телефонних апаратів до різних типів сільських автоматичних телефонних станцій (АТС).
Судячи з яких, на СТМ можуть використовуватися досить довгі АЛ.
Однак, ці оцінки вимагають уточнення, оскільки невідомо ні закон розподілу реальної
довжини АЛ, ні оцінки для середнього, мінімального й максимального її значень. Таке
уточнення може бути зроблено тільки на основі аналізу статистичних даних, зібраних для
досить великої кількості абонентських мереж і класифікованих як по типу мереж (міські або
сільські), так і по ємності станцій, структурному складу абонентів і іншим параметрам.
У зв’язку із цим у роботі поставлене завдання оцінки вірогідності розходжень структур
СТМ України. Складність цього дослідження полягає у відсутності єдиної бази
характеристик мереж, які існують на ГТС і СТС. Дані для дослідження збиралися
безпосередньо на вузлах телефонної мережі загального користування (ТмЗК) сільських
населених пунктів України і систематизувалися для подальшої роботи.
Вихідні дані для дослідження представлені у вигляді схем, приклади яких наведені на
рис.1. Структурні схеми досліджених мереж відображають розходження топології СТМ
України. Порівняльний аналіз СТМ України і виявлення відсутності розходжень цих мереж
проведено по великій кількості ознак. У цій роботі наведені результати порівняння окремих
СТМ із погляду структурних характеристик абонентських ліній на цих мережах. Значення
результатів аналізу структурних характеристик АЛ для створення перспективних мереж
доступу обґрунтовано в роботах [3, 4, 6, 7].
Для одержання достовірних результатів всі довжини АЛ, отримані в результаті аналізу
СТМ, систематизувалися й представлялися у вигляді таблиць. Великий обсяг оброблених
статистичних даних дозволив оцінити можливість використання АМ, яка існує, як основи
створення МД. Передбачається, що отримані результати дослідження дозволять виявити
відсоток ліній СТМ, які підходять для передачі дискретної інформації й використання
цифрових модемів сімейства xDSL, аналогічно тому як, це наведено в [7]. А також, цього
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результати цього дослідження дозволять визначити можливість застосування того ж підходу
на інших СТМ України, що не ввійшли в дослідження та допоможуть у розробці
рекомендацій зі створення перспективних мереж доступу на СТМ.
Перевірка гіпотези про відсутність розходжень між групами абонентських ліній
для СТМ України. Дослідження характеристик фізичних ліній включає аналіз більш 1500
АЛ України, у ході якого були визначені ті структурні характеристики АЛ (довжина АЛ і
ємність абонентського кабелю), аналіз яких дозволяє відразу виявити АЛ, що не підходять
для передачі цифрової інформації з використанням xDSL.
Для досліджуваної вибірки непараметричними методами обробки статистики отримані
характеристики розсіювання, що дозволяють оцінити квартильный розмах довжини АЛ,
медіанне, мінімальне й максимальне її значення. Результати дослідження наведено у [3, 4].
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Рис. 1. Приклади структур досліджених СТМ України

Для рішення поставленого завдання формулюються дві гіпотези:
– нульова гіпотеза – про відсутність відмінностей між групами АЛ, які досліджуються;
– альтернативна гіпотеза – про існування розходжень між групами.
Кількісні ознаки обробляються за допомогою непараметричних методів порівняння
незалежних груп, застосовних для будь-якого виду розподілу. Для зіставлення двох груп по
кількісних ознаках, які не є нормально розподіленими, існує кілька способів [5]:
1) За допомогою U- критерію Манна-Уітні. При цьому вказується ознака , по якої
визначають групу, а також одна або кілька ознак, по яких проводиться зіставлення груп.
Умови застосовності методу: аналізовані ознаки повинні бути кількісними або порядковими.
Перевіряється гіпотеза про рівність середніх рангів (на відміну від t -критерію, де
перевіряється гіпотеза про рівність середніх значень параметру, якій досліджується).
2) За допомогою критерію серій Вальда-Вольфовіца. Цей критерій застосовується для
перевірки гіпотези про те, що групи, які досліджувались отримані з однієї й тої ж
генеральної сукупності. Умови застосовності методу ті ж: аналізовані ознаки повинні бути
кількісними або порядковими.
3) За допомогою двовибіркового критерію Колмогорова-Смірнова для перевірки
гіпотези про те, що групи, які досліджувались отримані з однієї й тої ж генеральної
сукупності. Умови застосовності методу – ті ж.
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За допомогою кожного із цих методів перевіряється нульова статистична гіпотеза про
відсутність розходжень аналізованих груп. Якщо нульова гіпотеза відхиляється, то варто
прийняти альтернативну гіпотезу про існування розходжень.
Усього досліджено біля півтори тисяч АЛ різних АС України в наступних населених
пунктах: Олексіївка, Богородчани, Галич, Капуловка, Лошкаревка, Новоіванівка,
Новософіївка, Покровське, Рені, Стрий, Турійськ, Шевченкове, Шолохове, Южне та інші.
Виходячи із отриманих в [3,6] результатів, розподіл досліджуваних статистичних даних
відрізняється від нормального, що виключає можливість використання t -критеріїв. Тому,
для оцінки розходження між групами довжин АЛ у різних населених пунктах
використовуються непараметричні методи статистики.
Перевірка гіпотези про приналежність незалежних вибірок, які порівнювались до однієї
й тій же генеральній сукупності проводиться за допомогою непараметричного U -критерію
Манна-Уітні. Значення рівня p , отримані в результаті порівняння попарно всіх
досліджуваних груп АЛ, представлені на рис.2.
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0,723 0,008 0,000 0,188 0,536 0,470 0,077 0,010 0,000 0,000 0,006 Шевченкове
0,000 0,000 0,597 0,000 0,000 0,000 0,000 0,009 0,933 0,339 0,169 0,002 Шолохове
0,023 0,019 0,000 0,166 0,008 0,028 0,000 0,046 0,000 0,000 0,003 0,075 0,000 Южне

Рис. 2. Результати порівняння незалежних груп АЛ сільських мереж
по U-Критерію Манна-Уітні

Точне значення рівня p перебуває на перетинанні порівнюваних груп.
Отримані результати можна інтерпретувати так: якщо p > 0,05 , то нульова гіпотеза про
відсутність розходжень груп не відхиляється. Якщо p < 0,05 , то варто відхилити нульову
гіпотезу й прийняти альтернативну гіпотезу про існування розходжень груп з рівнем
статистичної значимості p . За результатами досліджень, можна прийняти гіпотезу H 0 про
відсутність розходжень у де яких з досліджуваних груп, оскільки не всі тести дають
однаковий результат (см. табл. 1).
Відсутність розходжень у зазначених групах перевірено тестами Вальда-Вольфовіца і
Колмогорова-Смірнова, результати наведені в табл. 1.
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Таблиця 1

0,2844
0,2456
0,7343
0,7263
0,5970
0,4060
0,1884
0,1658
0,9259
0,5362
0,4711
0,0771
0,3087
0,8531
0,933
0,3385
0,1696
0,0753

Значення
p-рівня

Так
Так
Так
Так
Так
Так
Так
Так
Так
Так
Так
Так
Так
Так
Так
Так
Так
Так

0,0005
0,1104
0,7976
0,0566
0
0,0311
0,6907
0,2195
0,4944
0,0808
0,6022
0,5449
0,0023
0
0,0001
0
0,0014
0,2107

Значенн
я
p-рівня

Подібність
груп

Олексіївка – Капуловка
Олексіївка – Новоіванівка
Олексіївка – Шевченкове
Богородчани – Покровське
Галич – Шолохове
Капуловка – Новоіванівка
Капуловка – Шевченкове
Капуловка – Южне
Лошкаревка – Новософіевка
Лошкаревка – Шевченкове
Новоівановка – Шевченкове
Новософіевка – Шевченкове
Покровське – Турійськ
Рені – Стрий
Рені – Шолохове
Стрий – Шолохове
Турійськ – Шолохове
Шевченкове – Южне

Значенн
я
p-рівня

Критерій
КолмогороваСмірнова
Подібність
груп

Порівнювані групи АЛ

Критерій
ВальдаВольфовіца

Подібність
груп

Критерій
Манна-Уітні

Ні
Так
Так
Так
Ні
Ні
Так
Так
Так
Так
Так
Так
Ні
Ні
Ні
Ні
Ні
Так

<0,025
<0,025
>0,10
>0,10
>0,10
>0,10
>0,10
>0,10
>0,10
>0,10
>0,10
<0,05
>0,10
<0,001
>0,10
<0,05
<0,05
>0,10

Ні
Ні
Так
Так
Так
Так
Так
Так
Так
Так
Так
Ні
Так
Ні
Так
Ні
Ні
Так

Висновки. Дослідження АЛ сільських адміністративних районів непараметричними
статистичними методами показало, що лише для 36% АМ можна прийняти гіпотезу про
відсутність розходжень у групах, тому узагальнювати результати, отримані в даному
дослідженні на всю генеральну сукупність АЛ України не можна.
У зв’язку з тим, що довести відсутність розходжень у всіх групах досліджених СТМ по
не удалося, особливу актуальність набуває завдання дослідження як загальної структури
мереж сільських адміністративних районів України, так і методів визначення оптимальної
довжини ліній доступу у сільської місцевості.
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УДК 621.391
к.т.н. Кувшинов О. В. (ВІТІ НТУУ ,,КПІ”)
МЕТОДИКА УПРАВЛІННЯ ЗАСОБАМИ ЗАВАДОЗАХИСТУ
В СИСТЕМІ РАДІОЗВ’ЯЗКУ НА БАЗІ ТЕОРІЇ ІГОР
В роботі розглядається задача підвищення ефективності функціонування системи радіозв’язку при
впливі навмисних завад. Запропонована ігрова методика вибору стратегії адаптивної системи радіозв’язку,
яка діє в умовах активної радіоелектронної протидії та апріорної невизначеності щодо умов ведення зв’язку,
сигнальної та завадової обстановки.
В работе рассматривается задача повышения эффективности функционирования системы радиосвязи
при воздействии преднамеренных помех. Предложена игровая методика выбора стратегии адаптивной
системы радиосвязи, действующей в условиях активного радиоэлектронного противодействия и априорной
неопределенности относительно условий ведения связи, сигнальной и помеховой обстановки.
The task of increasing the effectiveness of the radio communication system’s functioning under the influencing of
jamming is considered in the paper. The gaming methods of the choise of strategy of the adaptive radio communication
system, operating in the conditions of active radio electronic counteraction and a priori vagueness in relation to the
terms of communication, signal and jamming situation, is offered.
Ключові слова: система радіозв’язку, радіоелектронне подавлення, завадозахист.

Провідні країни світу приділяють велику увагу розробці та удосконаленню систем і
засобів радіоелектронної боротьби [1–3]. Засоби радіоелектронного подавлення (РЕП) 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 її вирішення неможливо без застосування
спеціальних технічних і організаційних заходів по забезпеченню завадозахищеності
систем радіозв’язку.
Впливаючи на приймальні пристрої, завади імітують або спотворюють прийняті
сигнали, утруднюють або виключають виділення корисної інформації, ведення
радіопереговорів, знижують дальність дії і якість роботи систем управління.
Одним з ефективних способів підвищення ефективності систем радіозв’язку (СРЗ), які
функціонують в умовах апріорної невизначеності щодо умов ведення зв’язку, сигнальної і
завадової обстановки, є застосування в них адаптивних методів формування і обробки
сигналів. Алгоритм їх функціонування передбачає заповнення відсутньої апріорної
інформації щодо умов ведення зв’язку, які змінюються, та використання її для управління
параметрами і режимами роботи радіоліній з метою забезпечення необхідних показників
якості [4, 5]. Це потребує реалізації в СРЗ автоматизованого процесу пристосування до
сигнальної і завадової обстановки. При цьому здійснюється оцінка поточного стану
функціонування радіолінії і цілеспрямована зміна одного або декількох її параметрів для
максимізації показників ефективності процесу передачі інформації.
В умовах антагоністичної протидії системи РЕП і адаптивної СРЗ процес управління
системою радіозв’язку доцільно доповнити ігровим підходом, який найбільше враховує
різноманіття і ефективність стратегій в умовах невизначеності.
Тому, метою роботи є розробка методики оперативного управління засобами
завадозахисту системи радіозв’язку на базі теорії ігор.
Особливістю інформаційного конфлікту підсистеми оперативного управління засобами
завадозахисту СРЗ і системи РЕП (рис. 1) є те, що протидіючі сторони, які мають декілька
способів дій, можуть застосовувати їх багаторазово, вибираючи найкращий спосіб з
урахуванням інформації про дії протилежної сторони. При цьому кожний крок вирішення
конфлікту характеризується не фінальним станом, а деякою платіжною функцією.
Традиційний ігровий підхід до аналізу завадозахищеності СРЗ [6] не дозволяє врахувати
багатокроковість конфлікту і не відображує залежність способів дій сторін від інформації
про протилежну сторону, а відомий конфліктний підхід [7] на основі розрахунку фінальних
ймовірностей перебування систем у стані виграшу до заданого моменту часу не відображує
багатоваріантність дій сторін і неповну завершеність конфлікту на кожному кроці.
Розглянутий конфлікт по своїй суті є нескінченно кроковим. Для характеристики його
поточного стану будемо використовувати показник завадозахищеності СРЗ аij = Рпом при
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Інформаційнокеруюча
система

Підсистема
оперативного
управління
засобами
завадозахисту

Засоби радіоелектронного
подавлення

Засоби
радіозв’язку

Система РЕП

СРЗ

Рис. 1. Схема інформаційного конфлікту ВСРЗ і системи РЕП

реалізації в ній і-ї, i Î І = {1, 2, ..., n}, стратегії (способу) завадозахисту і застосуванні j-ї,
j Î J = {1, 2, ..., m}, стратегії (способу) створення завад, де Рпом - ймовірність помилкового
приймання сигналів, т і п - кількість стратегій ПЗ і створення завад, реалізованих у СРЗ і в
системі РЕП відповідно.
Стороною А назвемо підсистему оперативного управління засобами завадозахисту,
стороною В - система РЕП, а величину аij – виграшем сторони А (програшем сторони В) у
ситуації (i, j). При традиційному ігровому підході до аналізу завадозахищеності СРЗ [6]
передбачається, що сторонам відома матриця гри і скінченна множина стратегій суперника,
але невідомо, яка стратегія реалізується в конкретній ситуації. У цьому випадку в матричній
грі формалізується ситуація вибору стратегій завадозахисту в умовах невизначеності. Однак
такий підхід не відображує динаміку конфлікту, а також можливість цілеспрямованого
вибору стратегій завадозахисту на кожному кроці залежно від інформації про дії системи
РЕП. Тому пропонується для опису розглянутого конфлікту використати модель
нескінченно-крокової матричної гри із запізнюванням і помилками в інформованості сторін
про дії супротивника (матрично-ігрового процесу). Позначимо: ТСРЗ(ТРЕП) - час однократної
реалізації стороною А (В) своєї чистої стратегії; tСРЗ(tРЕП) - час реакції сторони А (В), який
дорівнює інтервалу часу від моменту початку реалізації стратегії стороною В (А) до моменту
початку реалізації відповідної стратегії стороною А (В).
Будемо вважати, що сторонам відома: матриця гри А = (аij ) nm , множини активних
стратегій І, J і оцінки величин ТСРЗ(ТРЕП) і tСРЗ(tРЕП); матриця гри А є невиродженою і має
рішення у вигляді ціни гри v і векторів оптимальних змішаних стратегій сторони А *
P* = ( P1* , P2* , ..., Pі* , ..., Pn* ) і сторони В - Q* = (Q1* , Q2* , ..., Q*j , ..., Qm
) ; протягом часу гри Т
відсутнє післядія, а множини І і J є незмінними.
Методика призначена для адаптивної зміни параметрів і режимів роботи СРЗ за ігровим
алгоритмом в залежності від наявності апріорної інформації про параметри системи РЕП і
стратегії створення нею завад системі радіозв’язку.
Сутність ігрового алгоритму управління полягає в порівнянні великої кількості
можливих в даних умовах якісно різних рішень, визначенні оптимального або найкращого з
урахуванням всіх обмежень рішення та формування відповідної команди.
Постановка завдання.
Задано: матриця гри А = (аij ) nm , множини чистих стратегій сторін А і В, а також
ймовірносно-часові характеристики системи РЕП. Стратегіями СРЗ є параметри і режими
роботи засобів радіозв’язку (робоча частота, вид сигнально-кодової конструкції, потужність
сигналу), стратегіями системи РЕП - різні види навмисних завад.
Необхідно: визначити оптимальну змішану стратегію СРЗ і необхідні ймовірнісночасові параметри сторони А, що гарантують максимальний або заданий рівень її середнього
виграшу за час Т >> ТСРЗ.
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Обмеження:
СРЗ і система РЕП мають в своєму розпорядженні скінчену кількість стратегій;
свої стратегії сторони СРЗ і система РЕП використовують незалежно одна від одної,
тобто кожна зі сторін не має інформації про дію, що здійснюється іншою стороною;
системі радіозв’язку відомий час Dtоц, за який система РЕП зможе оцінити обстановку,
прийняти рішення і змінити свої робочі параметри;
У класичній постановці матриця гри може бути задана табличним способом
(табл. 2.1). Особливість полягає в принципах формування елементів матриці.
Таблиця 2.1
Матриця гри

b1
Ф11
Ф21
Ф31
Ф41
…
Фi1

а1
а2
а3
а4
…
аj

min

max min Ф (b, a)

SРЕП

SСРЗ

max Ф (b, a)

b2
Ф12
Ф22
Ф32
Ф42
…
Фi2

b3
Ф13
Ф23
Ф33
Ф43
…
Фi3

aÎS СРЗ bÎS РЕП

b4
Ф14
Ф24
Ф34
Ф44
…
Фi4

…
…
…
…
…
…
…

bj
Ф1j
Ф2j
Ф3j
Ф4j
…
Фij

Фн

Фв

bÎS РЕП aÎSСРЗ

При рішенні гри в чистих стратегіях у якості елементів стовпців і рядків S виступають
стратегії СРЗ SСРЗ і системи РЕП S РЕП : аi , i = 1, I ; b j , j = 1, J , на перетині яких знаходиться
відповідний їм відносний показник модифікованого виграшу СРЗ 0 £ Ф ij £ 1. Схема ігрової
системи управління засобами завадозахисту СРЗ подана на рис. 2.
СРЗ

Блок управління
параметрами та
режимами

Приймачі
інформації про
стан СРЗ

Блок прийняття
рішень

Система РЕП

Приймачі
інформації про
дії системи
РЕП

Рис. 2. Схема ігрової системи управління

В процесі багатокрокової гри при накопиченні стратегій з однієї та іншої сторони
зростання розмірності ігрових матриць призводить до експоненціального зростання числа
елементарних обчислювальних операцій, що призводить до неприпустимого зростання
тривалості циклу управління і зниження коефіцієнта адаптації ka стосовно функції
виграшу СРЗ.
ka(t) = (TСРЗ / TРЕП ) a (1)
коефіцієнт адаптації, усереднений за всіма інформаційними напрямками. ВСРЗ (показник
якості управління); TСРЗ , TРЕП - час реакції, відповідно СРЗ і системи РЕП, рівний
тривалості циклів управління; a - коригувальний і нормуючий множник, що визначає
ступінь впливу відношення TСРЗ / TРЕП на коефіцієнт адаптації.
Система рівнянь для розв’язання оптимізаційної задачі має вигляд
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ìkа = F1 (Сі , TСРЗ , TРЕП , Н ) ® min;
(2)
2
íР
î пом = F2 (Сі , Q , M , R, Pc , n, R, d ) £ Рпом доп ,

де Сi - i-й режим роботи засобу радіозв’язку, Н - стан засобів радіозв’язку, Рс - потужність
сигналу, М – розмірність ансамблю сигналів, R - швидкість коригувального коду ( R = k / n ), k –
кількість інформаційних біт у кодовій комбінації довжиною n, d - величина кодової відстані.
Методика управління засобами завадозахисту на базі методів теорії ігор, схема
алгоритму реалізації якої представлена на рис. 3, складається з наступних етапів.
ПОЧАТОК
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Рис. 3. Схема алгоритму реалізації методики управління засобами завадозахисту на базі
теорії ігор

Введення вихідних даних. Вводяться параметри засобів радіозв’язку і каналу зв’язку
Y = {yi}, а також значення допустимої величини ймовірності помилкового приймання
сигналів Рпом доп .
Отримання інформації про дії системи РЕП. За допомогою одного з методів контролю
стану каналу зв’язку СРЗ [8, 9] визначає стратегію або розпізнає факт дії на неї системи РЕП.
Факт впливу системи РЕП на СРЗ може бути виявлений, наприклад, за співвідношенням
сигнал/завада.
Визначення номеру варіанта поточної стратегії СРЗ. На основі розрахунків
отриманих на етапі проектування СРЗ визначається початкова стратегія (початкові
параметри) СРЗ відповідно до характеристик каналу зв’язку.
Визначення оптимальної стратегії СРЗ. Завдання параметричної оптимізації
алгоритмів функціонування СРЗ полягає у визначенні такої оптимальної стратегії а* Î А * ,
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при якій забезпечується максимальна ефективність функціонування СРЗ протягом
необхідного часу функціонування [10–12].
Для підвищення ефективності при вирішенні динамічних ігор використовується метод
прогнозування.
Одним з можливих рішень ігор у змішаних стратегіях є збільшення швидкості реакції
(зниження часу адаптації) однієї зі сторін, що дозволяє підвищити результативність
використання стратегій.
З врахуванням трьох етапів циклу управління (контроль, ідентифікація і регулювання)
визначимо критерії оптимізації ka СРЗ, що бере участь у формуванні елементів ігрової
матриці, на кожному етапі. Скороченню часу контролю буде сприяти зменшення кількості
елементів вектора інформаційних параметрів h, що використовуються в ідентифікації та не
впливають на якість контролю, а також зниження частоти сканування параметрів, які
змінюються повільно.
Час ідентифікації, що включає розрахунок елементів і рішення матричної гри, можна
скоротити за рахунок реалізації принципу прогнозування і визначення обмеженої кількості
найбільш імовірних стратегій системи РЕП, завдяки чому розмірність ігрової матриці
скорочується. Відповідно знижується і кількість елементарних обчислювальних операцій.
Крім того, частина часу ідентифікації може сполучатися з контролем і регулюванням
параметрів. У цьому випадку етап регулювання для заздалегідь спрогнозованої стратегії
системи РЕП може починатися при наявності перших даних контролю про зміну стратегії
системи РЕП.Коефіцієнт адаптації СРЗ залежить від співвідношення TВСРЗ , TРЕП , а значення
TВСРЗ , TРЕП - від тривалостей часу регулювання і зміни режимів роботи засобів радіозв’язку,
які залежать від їх стану в попередньому циклі. Тривалість переходу СРЗ зі стану Нn у стан
Нm на етапах регулювання (Нn і Нm вектори станів засобів радіозв’язку) задається заздалегідь
відомою квадратною матрицею часу переходу з будь-якого можливого (узятого з області
визначення) стану в будь-який можливий. Тоді процес переходу з стану Нn в Нm, з
врахуванням можливих проміжних станів, може бути описаний апаратом однорідних
марківських ланцюгів з дискретними станами в дискретному часі. Порядок переходу від Нn(t)
до Нm(t+1) задається відповідною стратегією ai Î S СРЗ . Аналогічний стан системи РЕП при
переході визначається як Н РЕПn (t ) і Н РЕПm (t + 1) .
Задача умовної оптимізації часу адаптації на етапі регулювання полягає у виборі такої
стратегії а* на циклі (t +1), при якій:
ìTСРЗ ((t + 1), а*) = min TСРЗ ( Н n (t ), Н m (t + 1), аi );
ï
аiÎSСРЗ
(3)
íT
РЕП ((t + 2), а*) = max TРЕП ( Н РЕПn (t + 1), Н РЕПm (t + 2), аi )
ïî
аiÎSСРЗ
за умови TСРЗ < TРЕП .
Чисельно, точність передбачуваного значення функції виграшу, задається деяким
коефіцієнтом помилки прогнозування
Ф(t + 1)
kпр (t + 1 t ) =
,
Ф RL (t + 1)
де Ф RL (t + 1) обчислена при досягненні (t + 1) у результаті моніторингу. Так, у випадку
незмінної протягом ряду циклів стратегії система РЕП при Ф(t), відбувається корекція Ф(t +
1) за рахунок kпр (t + 1 t ) , що входить до складу коефіцієнту βm(t + 1). Це усуває систематичну
помилку в розрахунках значень Ф(t) і деякою мірою впливає на вибір а*(t + 1) у ході рішення
матричної гри.
Чисельно ступінь інформованості сторін може бути виражений у вагових коефіцієнтах
а
S
b
S
S
інформованості: 1 £ kinf
£ kinf
і 1 £ kinf
£ kinf
, відповідно, ВСРЗ і система РЕП. Показник kinf
відповідає повній інформованості про гру. Оскільки коефіцієнт помилки прогнозування
а
а
перебуває у зворотній залежності від kinf
, функція f (kinf
) = kпр (t + 1 t ) - 1 . У цьому випадку
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а
а
S
має місце постановка наступної задачі умовної оптимізації: kinf
® max, де max kinf
= k inf
при
обмеженні:
k пр (t + 1 t ) - 1 £ d пом ,
(4)
де d пом - деяка центрована випадкова величина з нульовим математичним очікуванням і
дисперсією δ2, яка визначає деяке граничне значення помилки.
Розглянемо алгоритм рішення матричних ігор, що використовує метод динамічного
програмування. Стосовно до розглянутих випадків довгострокове прогнозування дозволяє з
досить великим ступенем надійності обмежити кількість ймовірних стратегій системи РЕП у
наступних циклах управління до 1...3. Рішенням матричної гри з урахуванням принципу
прогнозування на основі марківського підходу є оптимізація умовної стратегії СРЗ на N
циклів вперед по прогнозованій стратегії системи РЕП. Очевидно, що з ростом N, точність
прогнозування знижується. У зв’язку із цим розглянемо випадок, коли N = 1. Можна
виділити три етапи алгоритму формування оптимальної стратегії СРЗ.
На першому етапі на основі інформації про поточний стан засобів радіозв’язку,
передбачуваного значення перехідних ймовірностей СРЗ, застосованої на циклі управління t
стратегії системи РЕП b(t), а також з врахуванням попередніх стратегій системи РЕП
формується оптимальна умовна стратегія а * (t + 1 )t :
é
ù
(5)
а * (t + 1 )t = argê max P(а (t ), b(t ), Н (t ))ú.
ëаÎS СРЗ
û
На другому етапі вирішується завдання прогнозування стратегії, яка використовується
на циклі управління t +1 системою РЕП і яка забезпечить мінімізацію функціонала
é
ù
(6)
b * (t + 1 )t = arg ê min P(а * (t + 1), b(t + 1))ú.
ëbÎS РЕП
û
На третьому етапі формується оптимальна стратегія управління СРЗ з врахуванням
прогнозованої стратегії системи РЕП і поточного стану засобів радіозв’язку:
é
ù
(7)
а * (t + 1t ) = argê max P(а(t + 1), b * (t + 1t ), Н (t + 1), bm (t + 1), kа ( Н (t + 1) Н (t )))ú.
ëаÎSСРЗ
û
Для підвищення надійності результату алгоритм (4.50)–(4.52) може повторюватися
обмежену кількість разів при наявності певної дисперсії розподілу ймовірностей
застосування а1* (t + 1 t ) ...а*n (t + 1 t ) з їх наступною оцінкою на основі критеріїв переваги, що
вводяться. У випадку неможливості визначення такої а * (t + 1) , при якій втрати не
перевищують припустимого значення вирішується завдання розширення множини
допустимих стратегій СРЗ, після чого знову визначається а*(t + 1). Аналогічно формуються
стратегії СРЗ шляхом оптимізації умовної стратегії управління СРЗ по прогнозованій на N
кроків стратегії системи РЕП. Третій етап алгоритму в цьому випадку буде мати вигляд:
а *( N ) (t + N ) = arg[ max P(а(t + N ), b * (t + N t + N - 1), Н (t + N ), β m (t + N ),
аÎSСРЗ

k а ( Н (t + N ) Н (t + N - 1))], N = 1, 2, 3...
Апарат марківських ланцюгів використовується на другому і третьому етапах, що
дозволяє розраховувати ймовірності застосування тієї або іншої стратегії на черговому циклі
управління і вибору оптимальної стратегії.
Відповідно до принципу оптимальності [12], при пошуку оптимального рішення в
багатокроковому завданні оптимізації вибір стратегії управління a(t) на кожному кроці
незалежно від початкового стану повинен бути спрямований на оптимізацію не тільки
даного, але і всіх наступних кроків.
Таким чином, у процесі умовної оптимізації з врахуванням поточної ігрової матриці
будуть формуватися умовно оптимальні стратегії, що визначають фазову траєкторію СРЗ,
починаючи із заключного циклу прогнозування t = N до поточного значення t.
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У цьому випадку в кожному циклі управління потрібне рішення оптимізаційної задачі,
яка має наступний вигляд:
а
F
ìkinf
® extr = kinf
при умові n(hn ) £ nдоп ,
m(hmI ) £ mдоп
ï
(8)
í TСРЗ
k (t )
® min
при умові TСРЗ < TРЕП а , kа (min) £ kа (t ) £ kа (max).
ï
a
îTРЕП
Основним обмеженням у виразі (8) є kа (min) £ kа (t ) £ k а (max) . Коефіцієнт адаптації
обмежений знизу мінімальною тривалістю перехідних процесів регулювання і обчислювальною
потужністю центрального процесору, зверху - мінімальною тривалістю циклу управління
системи РЕП. Перевірка поточного значення ймовірності помилкового приймання сигналу. У
процесі функціонування адаптивної СРЗ за ігровим алгоритмом здійснюється перевірка
поточного значення ймовірності помилкового приймання сигналу і порівняння його із
заданим значенням ( Рпом £ Рпом доп ). Формування команд управління СРЗ. В залежності від
результатів прогнозування формуються команди управління автоматизованої адаптації для зміни
параметрів і режимів роботи СРЗ. Новизна запропонованої методики полягає в застосуванні
при формуванні оптимальної стратегій СРЗ прогнозування на N циклів вперед.
Результати імітаційного моделювання процесу функціонування СРЗ за запропонованим
ігровим алгоритмом показали, що додаткове застосування прогнозування стратегії на N
циклів вперед дозволяє підвищити завадозахищеність системи на 17–27 %.
Аналіз виграшу, який отримує СРЗ в різних ситуаціях, показав, що теорія ігор не тільки
дозволяє сформувати оптимальну стратегію, що забезпечує гарантії певного виграшу, але і
дозволяє видати рекомендації стосовно її зміни з метою збільшення виграшу, якщо система
РЕП відступає від своєї оптимальної стратегії. Коли система РЕП слідує своїй оптимальній
стратегії, теорія ігор дозволяє оцінити цю ситуацію. Якщо результати оцінки не
влаштовують, то необхідно вживати заходи по зміні ситуації: збільшувати потужність
передавача, застосовувати інші сигнали, змінювати режим роботи тощо.
Перспективним напрямком подальших досліджень є підвищення завадозахищеності
систем радіозв’язку за рахунок розпізнавання поточної стратегії системи РЕП і адаптивної
зміни режимів і параметрів ВСРЗ в залежності від завадової обстановки в каналі зв’язку.
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УДК 621.396
к.т.н. Польщиков К.О. (ВІТІ НТУУ „КПІ”)
МЕТОД НЕЙРО-НЕЧІТКОГО АКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ПАКЕТНИМИ
ЧЕРГАМИ В МОБІЛЬНІЙ РАДІОМЕРЕЖІ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
В статті пропонується метод активного управління пакетною чергою вихідного порту
маршрутизатора мобільної радіомережі спеціального призначення, який в процесі прийняття рішення про
завчасне відкидання пакету передбачає використання нейро-нечітких систем. Застосування методу дозволяє
зменшити імовірність відкидання пакетів та середню затримку пакетів у маршрутизаторі.
В статье предлагается метод активного управления пакетной очередью выходного порта
маршрутизатора мобильной радиосети специального назначения, который в процессе принятия решения о
заблаговременном отбрасывании пакета предусматривает использование нейро-нечетких систем.
Применение метода позволяет уменьшить вероятность отбрасывания пакетов и среднюю задержку пакетов
в маршрутизаторе.
In the article a method of active control the packet queue of router output port of mobile radio network of the
special setting is offered, which in the process of decision-making about the done early casting-out packet foresees the
use of the fuzzy neural systems. Application of method allows to decrease probability of casting-out of packets and
middle delay of packets in a router.
Ключові слова: мобільна радіомережа спеціального призначення, активне управління чергами, нейронечітка система.

1. Обґрунтування актуальності досліджень та аналіз літератури
Побудова мобільної радіомережі ґрунтується на реалізації децентралізованого
управління її компонентами, відсутності базових станцій та здатності кожного вузла
виконувати функції маршрутизатора [1]. Зазначена специфіка обумовлює високу живучість,
швидке розгортання мобільної радіомережі та надає можливість доставки інформації в
умовах випадкової, динамічної топології [2]. Не випадково в окремих провідних країнах
світу проводяться спроби застосувати мобільні радіомережі для виконання завдань в
інтересах державних силових структур.
Для сучасних телекомунікаційних мереж з комутацією пакетів, особливо для мобільної
радіомережі спеціального призначення (МРСП), характерними явищами є перевантаження,
що викликані зростанням інтенсивності трафіку в цих мережах в умовах їхньої обмеженої
пропускної здатності. Без реалізації ефективної боротьби з мережними перевантаженнями
неможливо забезпечити якісне обслуговування користувачів. Для боротьби з
перевантаженнями використовують велику кількість методів, серед яких важливе місце
займають методи управління чергами пакетів в маршрутизаторах [3 – 6].
Розрізняють пасивне та активне управління чергами. Пасивне управління передбачає
відкидання пакетів, які надходять у ті моменти часу, коли у відповідній канальній черзі
відсутні вільні місця. Такий метод одержав назву Tail Drop („відкидання хвоста”). Основною
перевагою Tail Drop є його простота, проте застосування методу пасивного управління
чергами в маршрутизаторах викликає зазначені нижче негативні наслідки. По-перше, в
умовах перевантаження пакети, знаходячись у довгій черзі, тривалий час очікують
передавання. У наслідок цього на приймальному боці спостерігаються великі значення
середньої затримки пакетів. По-друге, через різке коливання довжини пакетної черги має
місце значна дисперсія затримки пакетів (джіттер). Слід відзначити, що розмір черги може
також змінюватись періодично (ефект глобальної синхронізації [3]). По-третє, реалізація Tail
Drop часто викликає несправедливий захват черги пакетами лише одного або декількох
потоків. У наслідок цього інші потоки передаються з великим відсотком втрачених пакетів.
У цьому випадку, якість обслуговування частини користувачів у мережі значно знижується.
З метою усунення зазначених недоліків запропоновано активне управління чергами.
Суть цього управління є у тому, щоб запобігати виникненню перевантажень шляхом
відкидання певної частини пакетів, що потрапляють до маршрутизатора до моменту
заповнення відповідної канальної черги.
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Найбільш поширеним методом активного управління чергами є метод випадкового
завчасного виявлення перевантаження (Random Early Detection, RED) [7]. Згідно з цим
методом рішення про відкидання того чи іншого пакету приймається на основі обчислень
середнього розміру черги та імовірності відкидання пакетів. Для обчислення зазначених
величин використовуються аналітичні вирази, що містять низку параметрів, значення яких
підібрано експериментальним шляхом. Слід зазначити, що ці розрахункові формули є
евристичними та, на жаль, не мають достатнього теоретичного обґрунтування. Тому, на
практиці використання RED хоча й знижує середню затримку пакетів у порівнянні з Tail
Drop, проте часто спричиняє більшу кількість втрачених пакетів.
Недосконалість методу RED викликала появу великої кількості його різних
модифікацій. Зараз відомі методи адаптивного (Adaptive RED), динамічного (Dynamic RED),
стабілізованого (Stabilized RED), потокового (Flow RED), зваженого (Weighted RED)
завчасного виявлення перевантаження [4, 6]. Проте усі зазначені удосконалені версії
активного управління чергами також мають основний недолік класичного RED: рішення про
відкидання пакетів приймається на основі використання досить грубих, наближених
моделей. Тому застосування існуючих методів управління чергами в мережах з комутацією
пакетів не завжди дозволяє здійснювати ефективну боротьбу з перевантаженнями, що
обмежує можливості у забезпеченні якісного обслуговування користувачів.
Для мобільної радіомережі спеціального призначення є характерною швидка зміни
мережної топології, що викликана мобільністю вузлів і впливом деструктивних чинників. У
таких умовах зростають пульсації трафіку, які призводять до того, що у порівнянні з
мережами з фіксованою структурою в МРСП посилюються мережні перевантаження і
збільшуються втрати пакетів [8]. Це спричиняє необхідність розробки нового теоретично
обґрунтованого методу управління процесом завчасного відкидання пакетів в умовах
функціонування МРСП.
Аналіз результатів наукових досліджень показав, що управління чергами пакетів в
маршрутизаторах МРСП відбувається в умовах наявності неповної, розмитої, неточної
інформації про стан елементів цієї мережі в поточному часі і в майбутньому [8]. Ефективним
засобом управління в таких умовах є застосування систем нечіткого виводу [9 – 12]. Проте
відомо, що класичним системам з нечіткою логікою, не здатним автоматично навчатися,
властивий істотний недолік, який полягає в тому, що набір нечітких правил, вигляд і
параметри функцій приналежності, що описують вхідні і вихідні змінні системи, а також вид
алгоритму нечіткого виводу, вибираються суб’єктивно експертом-людиною, тому вони
можуть бути не достатньо адекватними дійсності [9]. Для усунення відміченого недоліку
використовують апарат систем нейро-нечіткого виводу [8, 10, 11]. Нечітка нейронна мережа
– це багатошарова нейронна мережа, в якій шари виконують функції елементів системи
нечіткого виводу. Нейрони такої мережі характеризуються набором параметрів,
налаштування яких здійснюється в процесі навчання, як в звичайних нейронних мережах
[10]. Такі системи є, по суті, гібридними і об’єднують в собі переваги нейронних мереж і
систем нечіткого виводу. З одного боку, вони дозволяють розробляти і представляти моделі
систем у формі правил нечітких продукцій, що володіють наочністю і простотою змістовної
інтерпретації. З іншого боку, для побудови правил нечітких продукцій використовуються
методи нейронних мереж, що робить цей процес менш складним для дослідників [9]. Існує
достатня кількість прикладів успішного використання систем нейро-нечіткого виводу в
різних галузях науки і техніки [9 – 12]. Тому цілком виправданою є спроба застосувати
апарат нейро-нечітких систем для активного управління пакетними чергами в
маршрутизаторах МРСП.
Статтю присвячено розв’язанню актуального науково-технічного завдання, що
полягає у розробці методу нейро-нечіткого активного управління пакетними чергами в
мобільній радіомережі спеціального призначення.
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Метою статті є зниження втрат пакетів та їхньої середньої затримки у
маршрутизаторах МРСП за рахунок застосування нейро-нечіткого активного управління
пакетними чергами.
2. Суть пропонованого методу
Згідно з пропонованим методом процес активного управління пакетною чергою
вихідного порту маршрутизатора МРСП є послідовністю періодичних циклів. На рис. 1
зображено фрагмент такої послідовності, у якому поточним є цикл e . По відношенню до
нього цикли a , b , c та d є попередніми, а цикл f – наступним.

Рис. 1. Фрагмент послідовності циклів процесу активного управління пакетною чергою вихідного
порту маршрутизатора МРСП.

У вихідний порт маршрутизатора у чотирьох попередніх циклах було спрямовано
відповідно K a , K b , K c та K d пакетів, а у поточному циклі, припустимо, буде спрямовано
K e пакетів. Крім того, припустимо, що при пасивному управлінні чергою вихідного порту
маршрутизатора в циклі f буде відкинуто N f пакетів. Тоді, якщо K e ³ N f , то для
здійснення ідеї активного управління чергою потрібно випадковим чином відкинути у
поточному циклі N e = N f пакетів, завчасно попередивши цим появу перевантаження у
наступному циклі.
Суть методу активного нейро-нечіткого управління пакетною чергою вихідного порту
маршрутизатора МРСП є у наступному:
1) у кожному циклі виконується підрахунок пакетів, спрямованих у вихідний порт
маршрутизатора для передавання по каналу мережі;
~
~
2) на початку поточного циклу визначаються значення K e та N f – результати нейронечіткого прогнозування величин K e та N f відповідно (при цьому як вхідні змінні
використовуються значення K a , K b , K c та K d ), а потім обчислюється імовірність
завчасного відкидання пакетів:
~
ì 1, K~e < N
f;
ï ~
(1)
pe = í K e ~
~
~ , Ke ³ N f .
ïN
î f
3) значення pe до закінчення поточного циклу використовується для прийняття
рішення про випадкове завчасне відкидання пакетів; спрямований у вихідний порт
маршрутизатора пакет відкидається при виконанні умови:
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pe ³ P ,
(2)
де P – псевдовипадкове число з рівномірним розподілом в діапазоні [0; 1].
~
~
Для одержання значень K e та N f пропонований метод передбачає побудову
відповідних нейро-нечітких систем.
3. Синтез нейро-нечітких систем
Вище було зазначено, що вхідними змінними нейро-нечіткої системи прогнозування
~
величини K e є значення K a , K b , K c та K d , а вихідною змінною – значення K e . Для
одержання шуканого значення вихідної змінної пропонується використовувати один з
найбільш поширених на практиці алгоритмів нечіткого виводу – алгоритм Сугено 0-го
порядку, який ґрунтується на базі знань, представленій сукупністю нечітких правил [13]:

{Якщо (K
де

a

) (

) (

) (

)

)}

(

~
A
B
C
D
= a1 та K b = a 2 та K c = a 3 та K d = a 4 , то K e = Yr ,

[

(3)

]

a1A – терм (нечітка множина) номер A вхідної змінної K a , AÎ 1, Amax ;

[
]
a 3C – терм номер C вхідної змінної K c , C Î [1, C max ] ;
a 4D – терм номер D вхідної змінної K d , D Î [1, Dmax ];
a 2B – терм номер B вхідної змінної K b , B Î 1, Bmax ;

[ ]

Y r – чітке значення індивідуального висновку правила номер r Î 1, r .
Для побудови нейро-нечіткої системи обрано найпростіший варіант її початкових
параметрів:
для вхідних змінних обрано
по
дві функції приналежності
( Amax= Bmax= C max= Dmax= 2 ) трикутної форми. Пропонована система прогнозування
величини K e структурно складається з чотирьох нейронних шарів (рис. 2), за допомогою
яких виконуються наступні процедури нечіткого виводу: фазифікація, агрегування,
активізація та дефазифікація.
Перший шар виконує процедуру фазифікації, яка полягає у тому, що для конкретних

( ) ( )
( )
(K ), m (K ), m (K ), …,

значень K a* , K b* , K c* та K d* обчислюються величини m1 K a* , m 2 K a* , …, m A max K a* ,

( ) ( )
( ) ( ) ( )
m
(K ) – значення функцій приналежності вхідних змінних відповідним термам.
m1 Kb* , m 2 Kb* , …, m B max K b* , m1 K c* , m 2 Kc* , …, mC max
D max

*
c

1

*
d

2

*
d

*
d

Другим шаром нейро-нечіткої системи здійснюється процедура агрегування, в процесі
якої визначаються ступені істинності умов кожного правила при конкретних значеннях
вхідних змінних:

{G

r

*

*

*

*

}

= m A ( K a ) Ù m B ( K b ) Ù mC ( K c ) Ù m D ( K d ) .

(4)

За допомогою третього шару обчислюється сума та зважена сума вихідних сигналів
другого шару. При цьому виконується активізація, суть якої в алгоритмі Сугено 0-го порядку
полягає у визначенні індивідуальних висновків правил: Y 1 , Y 2 , …, Y r , …, Y r .
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Рис. 2. Структура нейро-нечіткої системи прогнозування величини K e

Четвертий шар реалізує операцію ділення вихідних сигналів третього шару, тобто
визначає результат процедури дефазифікації, в результаті якої методом центру тяжіння для
одноточкових множин [13] визначається чітке значення вихідної змінної за таким виразом:
r

å Yr Gr

~*
K e = r =r1

.

(5)

å Gr

r =1

Для налаштування параметрів функцій приналежності вхідних змінних і значень
індивідуальних висновків правил нейро-нечітку систему потрібно навчити відтворювати
залежність K e = f (K a , K b , K c , K d ) . З цією метою шляхом проведення експериментальних
досліджень необхідно зібрати дані для нейронного самонавчання у вигляді матриці:
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K1
K2
K3
K4
K5
K2
K3
K4
K5
K6
.
.
.
.
.
,
(6)
K x - 4 K x -3 K x - 2 K x -1 K x
.
.
.
.
.
K X -4

K X -3

K X -2

K X -1

KX

де K x – виміряне значення кількості пакетів, спрямованих у вихідний порт маршрутизатора

( [ ])

протягом циклу номер x x Î 1, X при пасивному управлінні відповідною пакетною
чергою.
Дані для нейронного самонавчання одержано з використанням моделі пасивного
управління пакетною чергою вихідного порту маршрутизатора МРСП. Зазначену модель
створено у середовищі Simulink системи комп’ютерної математики MATLAB [9, 14].
Адекватність моделі обґрунтовано достатньою збіжністю результатів імітаційного і
аналітичного моделювання [15, 16].
В результаті нейронного самонавчання одержано вирази для функцій приналежності
вхідних змінних:
1,
якщо
ì
ïï 9,918 - K a
m1 ( K a ) = í
, якщо
ï 9,901
ïî
0,
якщо
0,
якщо
ì
ïï K a - 0,029
, якщо
m2 ( Ka ) = í
ï 9,991
ïî
1,
якщо
1,
якщо
ì
ïï 9,904 - K b
, якщо
m1 ( K b ) = í
7
,
844
ï
ïî
0,
якщо
0,
якщо
ì
ïï K b - 2,149
m2 ( Kb ) = í
, якщо
ï 7,911
ïî
1,
якщо

K a < 0,017;
0,017 £ K a £ 9,918;
K a > 9,918;
K a < 0,029;
0,029 £ K a £ 10,02;

(8)

K a > 10,02;
K b < 2,06;
2,06 £ K b £ 9,904;

(9)

K b > 9,904;
K b < 2,149;
2,149 £ K b £ 10,06;

(10)

K b > 10,06;

1,
якщо
K c < 2,063;
ì
ïï 9,793 - K c
m1 ( K c ) = í
, якщо 2,063 £ K c £ 9,793;
ï 7,73
ïî
0,
якщо
K c > 9,793;
0,
якщо
K c < 2,17;
ì
ïï K c - 2,17
m2 ( Kc ) = í
, якщо 2,17 £ K c £ 10,06;
ï 7,89
ïî
1,
якщо
K c > 10,06;
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1,
якщо
K d < 1,951;
ì
ïï 9,833 - K d
(13)
m1 ( K d ) = í
, якщо 1,951 £ K d £ 9,833;
ï 7,882
ïî
0,
якщо
K d > 9,833;
0,
якщо
K d < 2,006;
ì
ïï K c - 2,006
(14)
m2 ( Kd ) = í
, якщо 2,006 £ K d £ 9,951;
7
,
945
ï
ïî
1,
якщо
K d > 9,951;
а також значення індивідуальних висновків правил: Y 1= 8,452 , Y 2= -6 , Y 3= 1,284 , Y 4= 18,96 ,
Y 5= 25,31 , Y 6= 9,983 , Y 7= 8,011 , Y 8= -4,957 , Y 9= 4,676 , Y 10= -6,303 , Y 11= 0,447 , Y 12= 24,32 ,
Y 13= 2,996 , Y 14= 21,38 , Y 15= -4,183 , Y 16= 4,737 .
Нейро-нечітка система прогнозування величини N f за побудовою та функціонуванням
є схожою з нейро-нечіткою системою прогнозування величини K e . Основна різниця
зазначених систем полягає у вихідних змінних. У першому випадку вихідним параметром є
~
~
значення N f , а у другому – K e .
4. Результати імітаційного моделювання процесу управління пакетною чергою
вихідного порту маршрутизатора МРСП
Для дослідження процесу завчасного відкидання пакетів, що здійснюється згідно з
методом RED, використано імітаційну модель, розробці якій присвячено роботу [16]. У
середовищі MATLAB+Simulink розроблено також імітаційну модель нейро-нечіткого
активного управління пакетною чергою вихідного порту маршрутизатора МРСП.
З метою дослідження процесу управління пакетною чергою вихідного порту
маршрутизатора МРСП усього було проведено декілька сотень імітаційних експериментів, у
яких використано різні реалізації вхідного трафіку даних. Ефективність досліджуваного
процесу оцінювалась з урахування показників t з (середня затримка пакетів у черзі) і pв
(імовірність відкидання пакету, спрямованого до вихідного порту маршрутизатора).
У результаті моделювання встановлено, що при використанні нейро-нечіткого
активного управління пакетною чергою середня затримка пакетів у черзі вихідного порту
маршрутизатора скорочується на 4% – 10% у порівнянні з використанням методу RED і на
8% – 24% у порівнянні з використанням методу Tail Drop. Реалізація нейро-нечіткого
активного управління пакетною чергою дозволяє одержати величину pв на рівні, що
відповідає результатам пасивного управління пакетною чергою. У порівнянні з
використанням методу RED застосування пропонованого методу дозволяє зменшити
імовірність відкидання пакетів на 5% – 12%.
5. Висновки
1. Розроблено новий метод активного управління пакетною чергою вихідного порту
маршрутизатора МРСП, який, на відміну від існуючих, в процесі прийняття рішення про
завчасне відкидання пакету передбачає використання нейро-нечітких систем.
2. Застосування зазначеного методу дозволяє на 4% – 10% скоротити середню затримку
пакетів у черзі вихідного порту маршрутизатора та на 5% – 12% зменшити імовірність
відкидання пакетів.
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АНАЛІЗ ЧАСУ ОБРОБКИ ПОВІДОМЛЕНЬ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ
ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОЮ МЕРЕЖЕЮ
Продуктивність є один із головних критеріїв ефективного функціонування системи управління
телекомунікаційною мережею. В свою чергу час обробки повідомлень визначає продуктивність системи
управління. Для оцінки часу обробки повідомлень в системі управління була застосована теорія телетрафіка.
Результати дослідження представлені в даній статті, показують методику визначення необхідної швидкості
каналів управління, яка може використовуватися в процесі проектування систем управління.
Производительность один из главных критериев эффективного функционирования системы управления
телекоммуникационной сетью. В свою очередь время обработки сообщений определяет производительность
системы управления. Для оценки времени обработки сообщений в системе управления была применена теория
телетрафика. Результаты исследования представлены в данной статье, показывают методику определения
необходимой скорости каналов управления, которая может использоваться в процессе проектирования
систем управления.
Productivity is one of the main criteria of effective functioning of telecommunication network management
system. Massages delay is used to determine management system productivity. There are teletraffic theory is used to
define massages delay in telecommunication management systems. Results of research which used in this article are
showing the method of determining the throughput of operation and maintenance links and can be used in design
processes of management systems.
Ключові слова: система управління, телекомунікаційна мережа, обробка повідомлень.

Вступ
Оцінка ефективності функціонування системи управління (СУ) телекомунікаційною
мережею (ТКМ) є достатньо складним і трудомістким завданням. У загальному випадку,
можна виділити дві групи показників. Перша група – це показники, що відображають
ймовірнісно-часові параметри роботи системи управління. При чому, одним з найбільш
важливих показників цієї групи являється час обробки інформації управління, яка циркулює
між органами і об’єктами управління в процесі обміну даними. Друга група показників
характеризує підвищення ефективності роботи телекомунікаційної мережі в результаті дії
системи управління в тій або іншій критичній ситуації. Одним з основних показників цієї
групи є пропускна спроможність мережі, яка відображає величину навантаження
обслуженого в напрямках зв’язку із заданою якістю.
Показники обох груп являються взаємопов’язаними. Затримка інформації в циклі
управління понад допустиму величину може привести до значного зниження пропускної
спроможності, а в деяких випадках, до виникнення перевантажень і порушення режиму
нормального функціонування напрямків зв’язку [1]. При цьому, якщо ситуація на мережі
змінюватиметься швидше, ніж тривалість циклу управління, то дії по управлінню, можуть
взагалі дезорганізовувати роботу мережі.
Актуальність теми і стан питання. Аналіз часу обробки повідомлень в процесі
управління телекомунікаційною мережею дозволяє визначити вузькі місця і шляхи
підвищення ефективності функціонування системи в цілому. При цьому важливо мати
математичний апарат, що дозволяє кількісно оцінити значення обробки інформації в
циклі управління.
У сучасній науково-технічній літературі [2, 3, 4] опубліковано ряд методик, що
дозволяють оцінити час виконання транзакції (операції) в СУ телекомунікаційною мережею.
У [2] приведена математична модель для каналу управління і співвідношення для якісної
оцінки часу обробки повідомлень в СУ ТКМ. Але, при цьому не враховуються особливості
практичної реалізації приведеної моделі, формати повідомлень і типи протоколів
транспортного рівня, які використовуються при передачі інформації управління.
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Метою даної роботи є оцінка часу обробки повідомлень в СУ з урахуванням формату
повідомлень протоколу транспортного рівня.
Об’єктом дослідження є система управління телекомунікаційною мережею, а
предметом дослідження є якість функціонування СУ, зокрема, час обробки
повідомлень в СУ.
Для досягнення даної мети в роботі вирішуються наступні задачі:
- задача визначення залежності часу обробки повідомлень в системі від інтенсивності
обслуговування і інтенсивності надходження повідомлень;
- задача визначення необхідної швидкості передачі інформації в каналі управління,
виходячи із заданої інтенсивності вхідного потоку і формату повідомлення
транспортного рівня.
Задачі, які були поставлені в даній роботі, передбачається вирішувати на основі теорії
телетрафика і методів математичного моделювання.
Архітектура системи управління
Сьогодні найдинамічніше розвиваються телекомунікації операторів мобільного зв’язку.
Це пов’язано з тим, що в цьому секторі телекомунікаційного ринку найбільш жорстка
конкуренція. Тому, в даній галузі, питання організації ефективного управління мережею і
сервісами є особливо актуальним. У зв’язку з цим, оператори мобільного зв’язку
використовують найбільш передові технології і рішення в області управління
телекомунікаціями. Проведемо аналіз часу обробки інформації управління стосовно
управління мережами мобільного зв’язку.
На рис. 1 приведений фрагмент структури системи управління мережею радіодоступу
оператора мобільного зв’язку, що складається з:
- об’єктів управління (Base Tranciver Station, Base Station Controller,
Transcoder/Rate Adaptation Unit);
- серверів управління (Operation & Maintenance Serevers);
- робочих станцій системи управління (Operation & Maintenance Terminals);
- каналів управління між мережевими елементами і серверами СУ.
Канали управління, які з’єднують територіально рознесені елементи СУ через
корпоративну Wide Area Network (WAN) і представляють особливий інтерес при аналізі часу
виконання транзакцій управління.

Рис. 1. Структура СУ мережею радіодоступу оператора мобільного зв’язку
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Інтегральний трафік між об’єктами управління (мережевими елементами) і серверами
СУ визначається:
- трафіком, що був згенерований в результаті операцій управління конфігурацією
мережевих елементів і мережі в цілому (частота і об’єм трафіку величина випадкова і досить
невелика) [2];
- трафіком, який був отриманий унаслідок періодичного збору статистичних даних про
стан елементів мережі (залежить від періоду опитування і кількості мережевих елементів);
- трафіком, що був сформований в результаті операцій управління при пошкодженнях і
аваріях на мережі (частота і об’єм трафіку величина випадкова, непередбачувана, може
привести до перевантаження мережі).
Найчастіше для управління телекомунікаційними мережами використовується
протокол прикладного рівня Simple Network Management Protocol (SNMP) [5]. Управління з
використанням даного протоколу базується на моделі „менеджер-агент”. Менеджери,
функції яких виконують сервера СУ, виробляють дії щодо управління по відношенню до
агентів, що знаходяться в об’єктах управління (мережевих елементах). Спрощена модель СУ
на базі моделі „менеджер-агент” представлена на рис. 2.

Рис. 2. Модель системи управління „менеджер - агент”

Проведемо аналіз часу обробки повідомлень в системі управління на основі моделі, яка
зображена на рис. 2.
Опис моделі системи управління
Для оцінки часу обробки інформації застосуємо математичний апарат теорії
телетрафіка. Створення моделей на основі даної теорії дозволяє одержати рішення із
достатньо точною апроксимацією реальних процесів.
Приведемо у відповідність реальні фізичні об’єкти і елементи моделі. З позицій теорії
телетрафіка канал управління між мережевими елементами і серверами СУ можна
розглядати як систему масового обслуговування з загальним накопичувачем (буфером) та
повнодоступними обслуговуючими приборами (серверами управління) m без втрат типу
M/M/m (із вхідним Пуасонівським потоком повідомлень і експоненціальним розподілом
обслуговування повідомлень в сервері).
Повідомлення надходять у випадкові моменти часу з інтенсивністю l повідомлень в
секунду (інтенсивність надходження повідомлень), чекають обслуговування в накопичувачі і
обслуговуються серверами СУ з інтенсивністю m повідомлень в секунду (інтенсивність
обслуговування повідомлень) (рис. 3).
Початковими даними для даної моделі можуть бути:
- інтенсивність надходження повідомлень в СУ ( l , повідомлень/с; Мбіт/с);
- кількість органів управління m – серверів;
- об’єм (розмір) повідомлення транспортного рівня, яке використовується для передачі
інформації з використанням протоколу SNMP (N, кількість біт в повідомленні).
При цьому використовувались наступні обмеження:
- не враховується конфігурація мережі передачі повідомлень управління;
- канали управління абсолютно надійні, тобто ймовірність помики в каналі рівна нулю;
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- виходячи з того, що для передачі повідомлень управління використовується, як
правило, User Datagram Protocol, то час на встановлення з’єднання будемо вважати
рівний нулю.
На рис. 3 представлена спрощена модель системи масового обслуговування (СМО)
M/M/m.
m1
l

m2

mm

Рис. 3. СМО типу M/M/m

В результаті моделювання необхідно визначити:
- залежність часу обробки повідомлень в системі управління від інтенсивності вхідного потоку
заявок і інтенсивності обслуговування та кількості серверів t S = f (l, m, m) ;
- необхідну канальну швидкість передачі інформації при заданій інтенсивності
надходження заявок і протоколу транспортного рівня, який використовується та визначає
об’єм повідомлення.
Така постановка задачі дозволяє визначити вимоги до продуктивності каналів зв’язку в
контурі управління елементами телекомунікаційної мережі.
Визначення часу обробки повідомлень в СУ
Середній час обробки повідомлень t S в системі управління може бути визначене на
основі використання математичного апарату теорії телетрафіка для моделі M/M/m,
представленого в [4]. При цьому, для набуття чисельних значень даного параметра необхідне
знання ймовірнісних показників системи управління, таких як ймовірність P0 знаходження
сервера у вільному стані та ймовірність PQ постановки заявки в чергу на обслуговування.
Ймовірність P0 знаходження сервера у вільному стані визначається наступним
аналітичним виразом [6]:
-1

ém -1 A k Am æ 1 öù
P0 = ê å
+
ç
÷ú ,
m! çè 1 - r ÷øûú
ëê k = 0 k!

(1)

де A – коефіцієнт завантаження каналу системи управління, r – коефіцієнт завантаження
одного сервера.
Дані параметри визначається наступним чином:

A=

l
l
та r =
.
m´m
m

При чому необхідне виконання умови (2), що забезпечує стаціонарний режим роботи
даної СМО:
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A
l
r=
= < 1.
(2)
m´m m
Ймовірність PQ постановки повідомлення в чергу залежить від значення ймовірності
P0 знаходження сервера у вільному стані, коефіцієнта завантаження A каналу системи
управління, r коефіцієнта завантаження сервера і кількості m обслуговуючих приладів:

PQ =

æ Am öæç 1 ö÷
ç
÷
ç m! ÷ç 1 - A ÷
è
øè
mø
ém -1 k
öù
m æ
ê å A + A ç 1 ÷ú
ê k = 0 k!
m! ç 1 - A ÷ú
m øû
è
ë

=

Am
´ P0 .
m!(1 - r)

(3)

З врахуванням виразу (3), що також називають С – формулою Ерланга, середнє число
заявок в черзі визначається згідно формули (4):

NQ =

r
´ PQ .
1- r

(4)

Середня кількість заявок, які знаходять на обслуговуванні на серверах визначається
згідно формули (5):
N m = m ´ r = A.

(5)

Відповідно до відомих формул Літла [4] та приведених формул (4), (5) загальний час
обробки повідомлення в системі t S може бути визначене наступним чином:

tS =

1 NQ
.
+
l
m

Використовуючи математичний апарат, приведений вище, та базуючись на
результатах експериментів, викладених в [7, 8, 9] проведемо аналіз обробки повідомлень в
системі управління. Згідно представлених данних „експериментальна мережа управління”
включає одного менеджера та 178 агентів. В результаті аналізу SNMP трафіку на протязі 168
годин встановлена середня кількість SNMP пакетів, які циркулюють в мережі управління та
становить 5136 пакетів/сек. Отже середня кількість пакетів, оброблених менеджером від
одного агента становитиме приблизно 5136 / 178 ≈ 30 [повідомлень/с]. Проведемо
розрахунки для експериментально отриманої інтенсивності надходження повідомлень в
канал управління: l1 = 30 [повідомлень/с]. А також, проведемо аналіз для інших значень
інтенсивностей надходження повідомлень в канал управління: l 2 = 40 ; l 3 = 50
[повідомлень/с] при використанні одного сервера m1 = 1 , в першому випадку, та п’яти
серверів в системі управління m2 = 5 , в іншому випадку при тих же значеннях вхідного
навантаження l1 , l 2 , l 3 . Залежності середнього часу затримки повідомлень віддаленим
сервером (або групою серверів) СУ від співвідношення інтенсивностей надходження і
обслуговування заявок та кількості серверів в СУ – t S = f (l, m, m) представлені на рис. 4.
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Рис. 4. Залежність обробки повідомлень в СУ від інтенсивності обслуговування і інтенсивності
надходження повідомлень в СУ та кількості серверів

На рис.4 представлені залежності у відносних одиницях вимірювання. Для того, щоб
визначити чисельні значення параметрів, конкретизуємо тип протоколу, що
використовується. Зазвичай як транспорт для повідомлень протоколу SNMP використовують
дейтаграми User Datagram Protocol (UDP) [10]. Максимальна довжина SNMP повідомлення
обмежена максимальною довжиною UDP дейтаграми (NUDPmax = 524120 [біт]). Однак, згідно
приведених результатів експерименту середня довжина SNMP повідомлення складає
приблизно 1500 байт. Виходячи з цього, середній розмір UDP дейтаграми, що
використовується для транспорту SNMP повідомлення становитиме 1500 + 8 = 1508 [байт] =
12064 [біт] [11]. Проведемо розрахунки по формулах (1 – 5) з урахуванням середньої
довжини UDP дейтаграми. Результати розрахунків середнього часу обробки повідомлень
транспортного рівня в СУ показані на рис. 5.
Аналіз залежностей представлених на рис. 5 показує:
- суттєве зменшення часу обробки повідомлень спостерігається при збільшенні
швидкості передачі інформації в каналі управління до значення 8 Мбіт/с. Подальше
збільшення швидкості передачі інформації в каналі практично не впливає на час обробки
інформації управління.
- використання групи серверів для обслуговування вхідного потоку приводить також
до зменшення загального часу обробки повідомлення в системі управління
t S= f (l, m, m1 ) > t S= f (l, m, m2 ) .
Приведений приклад може бути використаний при складанні методики вимоги до
пропускної спроможності каналу управління, яка залежить від швидкості передачі
інформації і надмірності, що вноситься протоколами 1, 2 і 3-го рівня моделі Open System
Interconnection.
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Рис. 5. Аналіз часу обробки повідомлень в СУ

Для порівняння, проведемо оцінку часу обробки повідомлель управління при
одночасній роботі агентів з севером ( m1 = 1 ) та серверами управління ( m2 = 5 ), згідно
приведених експерементальних даних [10], а також при врахуванні середньої довжини UDP
дейтаграми. Результати математичного моделювання приведенні на рис. 6, в графічному
вигляді.
При чому загальна інтенсивність повідомлень складає l Z 1 = 5136 [повідомлень/сек],
l Z 2 = 6000 [повідомлень/сек] та l Z 3 = 7000 [повідомлень/сек].

Рис. 6. Аналіз часу обробки повідомлень в СУ при сумарному потоці повідомлень управління
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Висновки
Одним з важливих показників роботи системи управління телекомунікаційною
мережею є величина обробки повідомлень в контурі управління.
Від своєчасності отримання даних про стан елементів і ділянок мережі, залежить
ефективність прийнятих рішень про можливі шляхи доведення характеристик мережі до
необхідних норм.
У роботі запропонована аналітична модель, що дозволяє оцінити час обробки
повідомлень з врахуванням особливостей практичної реалізації принципів обміну
інформацією між органами і об’єктами управління.
А саме – протокол транспортного рівня і формати повідомлень, які використовуються
при передачі інформації управління.
На основі отриманих результатів можна вирішувати і зворотну задачу – визначити
вимоги до каналів обміну інформацією між органами і об’єктами управління, що
забезпечують задану величину часу обробки.
Результати приведеної методики можуть бути використані при проектуванні і
оптимізації СУ для визначення необхідної пропускної спроможності каналів в СУ.
ЛІТЕРАТУРА
1. Романов А.И. Телекоммуникационные сети и управление. – К.: ВПЦ „Киевский
Университет”, 2003. – 247 с.
2. Слюсарь В.А. К вопросу об оценке некоторых критериев функционирования систем
управления телекоммуникационными сетями // Наукові записки УНДІЗ. – Київ, 2007. – Вип.
№1. – С. 20 – 24.
3. Brandon Matt. Comparison of SNMP Version 1, 2, 3/ Xin Tang, April 17, 2006.
4. Крылов В. В., Самохвалова С.С. Теория телетрафика и ее приложения. – СПб.: БХВ –
Петербург, 2005. – 288 с.
5. RFC1157 – Simple Network Management Protocol (SNMP), May 1990.
6. Клейнрок Л. Теория массового обслуживания. Пер. с англ. / Пер. И.И. Грушко; ред.
В.И. Нейман. – М.: Машиностроение, 1979. – 423 с.
7. Jurgen Schonwalder. SNMP Traffic Measurements. International University Bremen
Campus Ring 1, 28725 Bremen, Germany, 2007.
8. Gijs van den Broek, Sietse ten Hoeve, Giovane C. M. Moura, Aiko Pras. SNMP Trace
Analysis: Results of Extra Traces. University of Twente Enschede, The Netherlands. December
15, 2009.
9. Harrington D., Presuhn R., Wijnen B. An Architecture for Describing SNMP
Management Frameworks. – IETF. – April, 1999.
10.RFC 768 – User Datagram Protocol, 28 August 1980.
11.Harrington D., Presuhn R., Wijnen B. An Architecture for Describing SNMP
Management Frameworks. – IETF. – April, 1999.

67

Збірник наукових праць ВІТІ НТУУ „КПІ” № 1 – 2010
════════════════════════════════════════════════════════
УДК 621.396.4
д.т.н. Романюк В.А. (ВІТІ НТУУ „КПІ”)
к.т.н. Сова О.Я. (ВІТІ НТУУ „КПІ”)
к.т.н. Жук О.В. (ВІТІ НТУУ „КПІ”)
КООРДИНАТНА МАРШРУТИЗАЦІЯ В ІМПУЛЬСНИХ
НАДШИРОКОСМУГОВИХ МОБІЛЬНИХ РАДІОМЕРЕЖАХ (MANET)
Розглянуто особливості реалізації функцій методів координатної маршрутизації в імпульсних
надширокосмугових мобільних радіомережах.
Рассмотрены особенности реализации функций методов координатной маршрутизации в импульсных
сверхширокополосных мобильных радиосетях.
The features of the coordinate routing methods functions realization in the impulsive ultra-wideband mobile
radio networks are considered.
Ключові слова: координатна маршрутизація, радіомережі з можливістю самоорганізації, імпульсні
надширокосмугові сигнали.

Актуальність. Розглядаються мобільні (МР) радіомережі з можливістю
самоорганізації або мережі MANET (Mobile Ad-Hoc Networks) [1] – динамічна архітектура
побудови мереж, з можливістю самоорганізації, яка припускає відсутність фіксованої
мережевої інфраструктури (базових станцій) і централізованого управління. Вузли мережі
можуть бути як мобільними так і стаціонарними. Кожен вузол виконує функції термінала
(сенсора, комп’ютера) і бездротового маршрутизатора.
Класичними областями застосування зазначених радіомереж є: сенсорні мережі, мережі
поля бою й надзвичайних ситуацій, домашні й офісні мережі, мережі конференцій і
віртуальних класів, мережі транспортних засобів і т.д.
Особливостями МР є: динамічна топологія; ненадійність і динамічність радіоресурсу,
колективний характер його використання; обмеженість і неоднорідність ресурсів вузлів
(енергоємність батарей, продуктивність процесорів, обсяг пам'яті і т.д.); обмежена безпека та
ін. Забезпечити ефективне управління мобільною радіомережею, неможливо без відповідної
системи управління [3], реалізованої на кожному вузлі мережі. Одним з основних завдань
оперативного управління МР є маршрутизація інформаційних потоків.
Методи маршрутизації, які застосовуються в стаціонарних мережах зв’язку [4],
орієнтовані на статичну мережеву топологію і неефективні в МР. За останні кілька років
запропонована значна кількість методів маршрутизації для використання в МР [4 – 10].
Однак поява перспективного напрямку побудови МР на основі надширокосмугових сигналів,
необхідність надання нових послуг і нові сфери застосування самих МР викликають
необхідність розробки нових ефективних методів маршрутизації.
До надширокосмугових систем UWB (UltraWide Band) відноситься будь-яка технологія
бездротового зв’язку, яка формує сигнали в діапазоні ширшому за 500 МГц або має відносну
ширину смуги частот більше 0,2 [2, 3] (відносна ширина смуги частот рівна
2 × (FH - FL ) /(FH + FL ) , де FH і FL – відповідно верхня і нижня граничні частоти діапазону).
Один з можливих способів реалізації системи UWB надає метод імпульсного радіо (IR,
Impulse Radio), який ґрунтується на передачі дуже коротких (порядку декількох наносекунд)
і малопотужних імпульсів [2, 3].
При цьому на кожен символ припадає не один, а декілька імпульсів, кількість яких
визначається коефіцієнтом розширення спектру системи. Коефіцієнт розширення спектру
служить для гнучкого регулювання швидкості передачі, коефіцієнта бітових помилок BER
(Bit Error Ratio) і зони покриття системи. Положення імпульсів у межах циклу (кадру)
визначається
індивідуальним
псевдовипадковим
кодом,
що
присвоюється
кожному абонентові.
При реалізації систем UWB методом імпульсного радіо використовуються й інші
варіанти, наприклад, розширення спектру методом прямої послідовності. Перевага
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імпульсного радіо в тому, що воно усуває необхідність у перетвореннях з підвищенням і
зниженням частоти, а також дозволяє використовувати нескладні прийомопередавачі. Крім
того, даний метод дозволяє застосовувати різні методи модуляції, включаючи амплітудну
маніпуляцію, амплітудноімпульсну модуляцію, фазо-імпульсну модуляцію та фазову
маніпуляцію, а також використовувати різні типи приймачів, такі як детектор потужності,
RAKE і приймач з виділенням несучого сигналу.
Радіомережі з імпульсними надширокосмуговими сигналами (НШС) характеризуються
наступними перевагами [2, 3]: висока швидкість передачі; можливість визначення місця
розташування (побудови координат розташування) вузлів; мала ймовірність виявлення,
складність перехоплення та постановки прицільних завад; низьке енергоспоживання;
простота реалізації апаратури та низька вартість; висока завадозахищеність і адаптивність до
реальної ефірної обстановки (відсутність багатопроменевого поширення завмирання).
Але в той же час слід відзначити недоліки даних систем: потенційні завади існуючим
вузькосмуговим системам; значний час синхронізації (при певних схемах синхронізації).
Аналіз публікацій. Всі методи маршрутизації, запропоновані для застосування в МР,
можна класифікувати за наступними ознаками (рис. 1) [4]:
– за способом побудови й підтримання маршрутів: таблично-орієнтовані (далі
табличні), зондові й гібридні;
– за кількістю одержувачів: однокористувальницькі, групові й „хвильові”;
– за кількістю та типом параметрів у метриці вибору маршруту: однопараметричні й
багатопараметричні, енергозберігаючі, із заданою якістю обслуговування та ін.
– за кількістю маршрутів: одношляхові та багатошляхові;
– за типом маршрутів: симетричні й асиметричні.
– за наявністю обладнання позиціонування: координатні й некоординатні;
– за організацією мережі: ієрархічні й неієрархічні (однорівневі);
– за прийняттям рішень з маршрутизації: пасивні й активні (інтелектуальні).
Методи маршрутизації в МР
Спосіб
Кількість
Кількість та тип
Кількість
Тип
Наявність системи Організація
побудови і
параметрів
отримувачів
маршрутів маршрутів
позиціонування
мережі
підтримання
в метриці
маршруту - однокорис- - одно парамет- ієрархічні
- одношляхові - симетр ичні
- однорівневі
тувальницькі
асиметричні
ричні
багатошляхові
- табличні
- групові
- некоординатні
- зондові
- багатопара- - енергозберігаючі
- хвильові
метричні
- із заданою якістю об- координатні
- гібридні
слуговування

Прийняття
рішень
- пасивні
- активні

Рис. 1. Класифікація методів маршрутизації в МР

Завданням методу маршрутизації є створення, зберігання й підтримання маршруту(ів)
передачі заданої якості (зазвичай найкоротшого) між відправником і адресатом.
Найкоротший маршрут визначається як функція мінімальної вартості маршруту, обумовлена
як сума вартостей всіх каналів маршруту.
Табличні методи маршрутизації припускають побудову й підтримання маршруту у
вузлах мережі на основі ведення ними маршрутних таблиць і обміну маршрутними
повідомленнями (які містять змінені входи маршрутних таблиць) між вузлами. При цьому
розрізняють два основні класи табличних методів, які обумовлюються алгоритмом пошуку
найкоротшого шляху, що використовується (Дійкстри або Беллмана-Форда).
Зондові методи маршрутизації будують і обновлюють маршрути на основі зондування
мережі спеціальними службовими пакетами (зондами).
При необхідності передачі в мережі інформації від одного абонента до декількох (всім)
одержувачів виникає необхідність групової (хвильової) маршрутизації.
Залежно від параметрів, що враховуються при виборі маршруту, розрізняють одно- або
багатопараметричні методи маршрутизації.
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Якщо необхідно будувати й підтримувати кілька маршрутів передачі (наприклад,
вимога до безпеки передачі), то говорять про багатошляхову маршрутизацію.
Залежно від типу радіоканалів (через неоднорідну потужність передачі вузлів) можливе
застосування асиметричної маршрутизації між парами відправник-адресат.
При зростанні розмірності мережі до сотні й тисячі абонентів виникає завдання
введення ієрархії управління мережею і, відповідно, ієрархічної маршрутизації.
Якщо ухвалення рішення з маршрутизації реалізоване на основі використання бази
знань, то мова йде про активну або інтелектуальну маршрутизацію.
При наявності у вузлах мережі системи позиціонування можливе застосування методів
координатної або географічної маршрутизації.
Метою статті є використання особливостей надширокосмугових сигналів при
маршрутизації в IR-UWB мобільних радіомережах.
Можливість одержання в системі UWB координат місця розташування вузлів з
високою точністю (до сантиметрів) дозволяє використовувати в даних мережах методи
координатної маршрутизації [5, 6]. Основною перевагою даних методів маршрутизації в
порівнянні з методами, що не використовують координатну інформацію, є значне зменшення
обсягу службового трафіка.
Однак, за відсутності у вузлах обладнання позиціонування, наприклад, GPS (Global
Position System), необхідно буде враховувати особливості побудови системи позиціонування
в надширокосмугових мобільних радіомережах:
наявність певної затримки при побудові маршруту, пов’язаної з побудовою вузлами
„карти мережі” (час на роботу алгоритмів визначення місця розташування вузлів [11] плюс
час на поширення координатної інформації в мережі);
можливі помилки в інформації позиціонування через тимчасову відсутність зв’язності
або зміни топології мережі – тому алгоритм маршрутизації повинен бути здатним будувати й
підтримувати маршрути в умовах неповної (неточної) координатної інформації або її
відсутності;
недоступна інформація про абсолютну швидкість переміщення абонентів, яку
вимагають деякі алгоритми координатної маршрутизації.
При цьому методи маршрутизації повинні [4]:
– відповідати особливостям МР;
– задовольняти низці обов'язкових і/або додаткових вимог {Вq}, q=1…Q... Наприклад,
В1 – децентралізоване функціонування (обов'язкова); В2 – швидка збіжність і відсутність
зациклення маршрутів (обов'язкова); В3 – мінімальне завантаження мережі службовою
інформацією (може виступати цільовою функцією); В4 – одержання маршруту в міру
необхідності (режим „мовчання” мережі); В5 – забезпечення декількох маршрутів доставки
інформації до адресату; В6 – забезпечення маршрутів заданої якості (за продуктивністю,
затримкою та ін.); В7 – підтримка односпрямованих каналів; В8 – мінімізація потужності, яка
витрачається вузлами, оснащеними батареями; В9 – безпека процесів маршрутизації та ін.
При синтезі (виборі) методу координатної маршрутизації необхідно реалізувати
виконання даних вимог і забезпечити наступні функції (рис. 2) [4, 5]: збір інформації про
стан мережі; зберігання маршрутів; обчислення маршруту передачі пакету (визначення
правил вибору одного або декількох вузлів-ретрансляторів). Розглянемо дану класифікацію
детальніше.
1. Збір інформації про стан мережі.
За охопленням контролю стану мережі збір інформації може здійснюватися глобально
(інформація про стан всієї мережі) або локально в межах певної відстані, вираженої кількістю
(1, 2,…,R) ретрансляційних ділянок.
Тип і спосіб збору інформації про стан мережі тісно взаємопов’язані.
Хвильовий (потоковий, flooding) спосіб застосовується при зборі всієї інформації про
стан мережі і спричиняє значне зростання службового трафіка, наприклад, метод OLSR [4].
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Зондовий (reactive) спосіб здійснює пошук маршруту в міру необхідності (забезпечує
„режим мовчання”) і передбачає хвильове розсилання в мережі спеціальних пакетів ( зондівзапитів) і збір зондів-відповідей, які містять інформацію про маршрути до адресатів (для
координатної маршрутизації – інформацію про координати вузлів). Представники методів
зондової некоординатної маршрутизації: DSR, AODV, АBR, SSR, TORA [4] та ін., серед
методів координатної – LAR (Located-Aided Routing) [5, 6].
Функції методів координатної маршрутизації
Збір інформації про стан СР
За обсягом За типом За об’ємом За способом

-глобальний -в міру необхідності
-локальний
-періодичний
-за подіями
-активний
-пасивний

Зберігання інформації
про розташування
-автономно
-розподілено

Вибір ретрансляторів
(обчислення маршрутів)
Випадковий

-хвильовий
Розмір області
Вид області
-зондовий
-проактивний
-півколо
-фіксований
-гібридний
-прямокутник
-динамічний
-сектор
-один параметр
-багато параметрів

Ретрансляція
пакетів

Додаткові

Фіксований

-послідовна - кластеризація мережі
-GEDIR -„відправ- управління
ником”
топологією
-МFR
-багато- інші
-NFR
шляхова
-Compass - спрямована
-V-GEDIR хвиля
- інші

Рис. 2. Функції методів координатної маршрутизації

Проактивный (proactive) або табличний (table-drive) спосіб передбачає обмін
маршрутними повідомленнями між сусідніми вузлами (за аналогією з некоординатними
табличними методами маршрутизації DARPA PRNET, DSDV, WRP [4]). Кожен вузол
періодично (або за подіями) інформує (розсилає маршрутні повідомлення, що містять змінені
входи маршрутних таблиць) своїх сусідів про координати сусідніх з ним вузлів. Прийнявши
маршрутне повідомлення, вузол модифікує входи своїх маршрутних таблиць. Величина
періоду розсилання (tпр) координатних повідомлень визначається кожним вузлом залежно від
його мобільності – координатний метод DREAM (Distance Routing Effect Algorithm for
Mobility) [5, 6]: ближнім вузлам – tпр = Rп/(kυ), де Rп – радіус передачі вузла, k – коефіцієнт, υ
– швидкість переміщення; дальнім вузлам – tпр = const.
Гібридний спосіб припускає, що кожен вузол мережі збирає інформацію про
координати сусідніх вузлах на глибину Rмз (маршрутна зона) проактивно, за межами Rмз –
зондовим способом [4]. Величина Rмз = f(ν) варіюється залежно від динаміки мережевої
топології ν. Процес побудови зони базується на знанні вузлом координат своїх сусідів. Так як
коректування маршрутних таблиць здійснюється локально (у межах Rмз), то обсяг
службового трафіка всередині зони не залежить від розмірності мережі N, а залежить від
розміру зони Nz, ступеню зв’язності вузлів C та інтенсивності зміни топології усередині зони.
2. Зберігання маршрутів.
Загальний підхід до зберігання інформації про мережу при координатній маршрутизації
полягає в підтримці кожним вузлом таблиці місця розташування наступного формату:
ідентифікатор адресата j, його координати (x, y)j, швидкість υj, напрямок переміщення γj, час
генерування даної інформації tj
Інформація про місце розташування вузлів може зберігатися двома способами:
автономним або розподіленим. Перший полягає в тому, що кожен вузол ініціює процес збору
інформації про стан мережі й зберігає її у своїй маршрутній таблиці, другий – припускає
призначення певних вузлів, називаних домашніми агентами (Home Agent – HA), які
зберігають інформацію про місце розташування того або іншого вузла [6]. Роль домашнього
агента може виконувати один вузол або їх сукупність.
У першому випадку при зміні свого місця розташування вузол d інформує вузол – HA
(HAd) про нові координати (на рис. 3 зображено пунктирною лінією). Передача пакета від
вузла s до вузла d може здійснюватися в такий спосіб:
– посилка запиту домашньому агентові про місце розташування d (s → HAd),
одержання його координат (HAd → s), пересилання пакета адресатові (s → d) (рис. 3а);
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– пересилання пакета домашньому агентові (s → HAd) і він далі адресатові (HAd → d)
(рис. 3б).
HAd
1

HAd
1

2

2

3
s

d

а)

s

б)

d

Рис. 3. Передача пакетів з використанням вузлів-НА

Однак у МР вузли-НА також мобільні й кожен з них може виявитися в незв'язній
підмережі. Тому кожному вузлу необхідно вибирати кілька вузлів-НА, причому, бажано, у
різних ділянках мережі. З цією метою мережа розбивається на фіксовані географічні
квадрати (розмір квадрата приблизно дорівнює подвійному радіусу передачі вузла), які
відомі всім вузлам мережі. Кожному вузлу присвоюється унікальний ідентифікаційний
номер. Інформацію про своє місце розташування кожен вузол зберігає в трьох вузлах-НА, які
перебувають у суміжних одно-, двох-, чотирьох- і далі 2x-кратних квадратах – метод GLS
(Grid Location Service) [6]. Вибір вузлів-НА для i-го вузла (наприклад, вузла 17 на рис. 4)
здійснюється за наступним правилом: вузол з більшим ідентифікаційним номером, але
ближчий до i у даному 2х-кратному квадраті стає домашнім агентом. Якщо такого немає
(лівий квадрат відносно розглянутого) то 17 хешується і у цьому випадку вибирається вузол
2, а не 7. На рис. 4 відносно вузла 17 домашніми агентами будуть обрані наступні вузли: у
суміжних квадратах – 2, 23, 63; у суміжних 2-х кратних квадратах – 26, 31, 43; у суміжних 4х кратних квадратах – 37, 19, 20. Інтервал розсилання вузлом координатних повідомлень
своїм домашнім агентам залежить від його швидкості та взаємної відстані (чим дальше HA –
тим рідше розсилання).
Кожен вузол підтримує дві таблиці: координатну таблицю – з інформацією про вузли
свого однократного квадрата (формується шляхом періодичного обміну координатними
повідомленнями із сусідніми вузлами) і таблицю своїх домашніх агентів (містить
ідентифікатор НА і його координати). При необхідності передати пакет вузлу 76 для вузла 17
(і відсутності інформації про нього в координатній таблиці), він надішле запит вузлу, що
перебуває в суміжних квадратах і який має ідентифікаційний номер найближчий до номера
17, тобто вузол 76 передасть запит вузлу 21 (рис. 4). Далі аналогічно: вузол 21 передасть
запит вузлу з найменшим номером у суміжні квадрати вищого рівня ієрархії (тобто 2-х
кратні квадрати): 21 > 20. Вузол 20 є домашнім агентом вузла 17 і тому він (згідно рис. 3):
безпосередньо перенаправляє пакет вузлу 17 або повідомить координати адресата вузлу 76
для його подальшої передачі.
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Рис. 4. Приклад реалізації методу GLS

До переваг методу GLS також можна віднести: розподіленість функціонування,
відсутність хвильового розсилання повідомлень і зменшення обсягу службового трафіка (зі
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збільшенням відстані від вузла кількість домашніх агентів зменшується). До недоліків –
зниження ефективності при збільшенні мобільності вузлів.
3. Вибір ретранслятора (обчислення маршрутів).
Вибір ретранслятора при координатній маршрутизації полягає у визначенні напрямку
пошуку адресата і розмірів області його передбачуваного розташування. Розглянемо
запропоновані правила вибору ретрансляторів (або одного ретранслятора) [61, 62], які можна
розбити на дві групи: випадковий вибір ретранслятора („спрямована хвиля” або „спрямоване
зондування”) і фіксований вибір (рис. 3 – 5). Будемо використовувати наступні допущення й
позначення: вузли знають координати сусідів на відстані 1…R ретрансляційних ділянок,
кожен вузол може змінювати потужність передачі, вузол s – відправник, вузол d – адресат, Ni
– множина вузлів-сусідів вузла i. У заголовку переданого пакета міститься інформація про
координати вузлів відправника, адресата й унікальний номер, що дозволяє розрізняти
дублікати пакета.
3.1. Випадковий вибір ретрансляторів. На етапі побудови маршруту при координатній
маршрутизації використовується координатна інформація для обмеження зони розсилання
зонда-запиту (ЗЗ). Зона розсилання зонда-запиту задається в його поле й може визначатися у
вигляді півкола, прямокутника або сектора.
а) Випадковий вибір ретрансляторів, які знаходяться ближче до адресата. Формат ЗЗ
містить координати передавального вузла, координати адресата й час одержання даної
інформації. Передача ЗЗ від відправника s адресатові d відбувається за наступним
алгоритмом. Кожен вузол i (спочатку s) передає ЗЗ своїм сусіднім вузлам j Î Ni. Якщо rj < ri –
δ, де r – відстань до адресата d і δ = const (визначається похибкою системи позиціонування),
тоді j ретранслює пакет, інакше він його стирає. Вузол s передає пакет всім своїм сусіднім
вузлам Ns. Кожен вузол на шляху до адресата виконує аналогічні дії (рис. 5).
i
s

ri – δ

d

rs – δ
Рис. 5. Випадковий вибір ретранслятора ближчого до адресата

Для скорочення кількості передач можна запропонувати наступні правила:
– введення затримки передачі пакета tзп, яка визначається відстанню до адресата:
tзпi < tзпj, якщо rj < ri (вузол, отримавши передачу сусіда, який знаходиться ближче до
адресата, не передає даний пакет);
– введення параметра δ, що обмежує кількість ретрансляторів. Якщо значення δ
визначається при кожній ретрансляції пакета, то говорять про динамічну зміну розмірів
області пошуку адресата;
б) Випадковий вибір ретрансляторів у прямокутній області, визначеній відправником.
У переданому ЗЗ відправник s задає область пошуку адресата d у вигляді кола із центром у
точці (xd, yd) і радіусом R = υd(t1 – t0), де υd – максимальна швидкість переміщення адресата, t0
– час одержання останнього корегування його координат, t1 – поточний час. Зона розсилання
(множина ретрансляторів ЗЗ) визначається у вигляді прямокутника sabc (рис. 6а) при
розташуванні s за межами передбачуваного місця розташування d або abcf (рис. 6б), коли s
перебуває усередині даної області з координатами (xs, ys) в одному куті й координатами кола,
визначеного d, в іншому.
в). Випадковий вибір ретрансляторів, які знаходяться в секторі в напрямку до адресата
(рис. 7).
Напрямок (сектор) передачі визначається в такий спосіб. Якщо вузлу s відома відстань
rd до адресата d і максимальна швидкість його переміщення υd, те він може обчислити
можливу область його розташування. Напрямок пошуку задається кутом α = arcsin(υd(t1 –
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t0)/rd), де t1, t0 – поточний час і час одержання координатної інформації. Якщо величина
z = υd(t1 – t0) > rd, тоді вузол може перебувати в будь-якому напрямку й величина α = π. Якщо
відомо функцію щільності розподілу швидкості переміщення вузла, то можна обчислити
задану ймовірність Pн знаходження адресата d у напрямку [γ – α, γ + α]
¥

ò f (u)du .

Pн ≤ P(z ≤ υ(t1 – t0)) =P(r sin α ≤υ (t1 – t0)) = P (υ ≥ rsin α /(t1 – t0)) =

r sin a / (t1 - t 0 )
b(xd + z,yd + z)

a(xs,yd + z)
z

a(xd – z,yd + z)
s(xs,ys)

d(xd,yd)
z

s(xs,ys)

b(xd + z,yd + z)

d(xd,yd)
c(xd + z,yd – z)

f(xd – z,yd – z)

c(xd + z,ys)
а)

б)

Рис. 6. Область вибору ретранслятора задається у вигляді прямокутника
z
d
α
s

r

γ

Рис. 7. Ретранслятор вибирається в секторі [γ – α, γ + α]

У переданому пакеті (крім координат відправника й адресата) міститься
передбачуваний напрямок знаходження адресата. Якщо при передачі пакета від вузла s до
вузла d ретранслятор NsÎ сектору [γ – α, γ + α], тоді пакет ретранслюється далі, інакше він
стирається. Кожен вузол на шляху до адресата визначає новий напрямок його знаходження
(α та γ) і виконує аналогічні дії.
3.2. Фіксований вибір ретранслятора. Розглянемо різні правила вибору RT
ретранслятора(ів) вузлом s, RT Î Ns (рис. 8а) [6]:
а) ближній до адресата (GEDIR, GEographical DIstance Routing);
RT = min (|Ns, d|) = h;
б) у напрямку адресата з максимальним просуванням до нього (MFR, Most Forward
within Radius)
RT = min (|Ns’, d|) = |a’, d| = a, де a’ – проекція вузла a;
в) ближній до передавального вузла з просуванням до адресата (NFR, Nearest Forward
within Radius)
RT = min (|s, Ns|) and (|s, d| > |Ns, d|) = c;
г) з мінімальним кутом у напрямку адресата (Сompass)
RT = min Ð Ns, s, d = Ð f, s, d = f.
д) вибір двох ретрансляторів, розташованих по зовнішньому боці направленого сектору
та ближніх до адресата (V-GEDIR) та ін.
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Рис. 8. Ілюстрація правил вибору ретранслятора
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Залежно від обсягу збору інформації про стан мережі правила вибору ретранслятора
будуть аналогічні для вузлів, що перебувають на відстані 2-х, 3-х і R ретрансляційних
ділянок. Доведено, що правила вибору ретрансляторів, які базуються на зменшенні відстані
до адресата, не викликають зациклення маршрутів передачі інформації.
Однак можлива низка структур мережі, що не дозволяє розглянутим правилам
гарантувати доставку пакета адресатові. На рис. 8б вузол-відправник s розташований ближче
до адресата d, ніж вузли a і f. У цьому випадку застосування будь-якого правила, яке
базується на зменшенні відстані до адресата, не дозволить знайти маршрут навіть при його
наявності: s-a-b-d і s-f-e-d. Тому для даної ситуації використовується правило обходу області
без вузлів по її периметрі: при відсутності ретранслятора, який скорочує відстань до
адресата, вибрати вузол f (a), що перебуває праворуч (ліворуч) за (проти) годинниковою
стрілкою і знаходиться на відстані більшій, ніж відправник. Відзначити в переданому
пакеті даний режим передачі (передача по периметрі, установивши прапор P = 1) і
передати вузлу f (a) пакет. Відповідно до даного правила вузол s передасть пакет вузлу f,
який потім установить прапор P = 0 і передасть пакет далі, використовуючи раніше
розглянуті правила вибору ретранслятора.
Застосування того або іншого правила вибору ретранслятора повинне визначатися
цільовою функцією управління даного вузла (мінімізація часу доставки пакета – стратегія
GEDIR, мінімізація потужності передач вузлів – NFR і т.д.) і реальною ситуацією в мережі
(динаміка топології, рівень навантаження та ін.) [10].
3.3. Багатопараметрична маршрутизація. Крім параметрів, що визначають місце
розташування вузлів мережі, може знадобитися й ряд інших (пропускна здатність, час
затримки передачі, витрата енергії на передачу та ін.), які визначають побудову маршруту за
заданими вимогами до якості передачі (QoS).
У низці робіт [7 – 9] пропонується використовувати багатопараметричну
маршрутизацію з використанням наступних метрик сi , i = 1…I вибору маршрутів:
с1 – потужність передачі вузла; с2 – наявність синхронізації між вузлами; с3 – рівень
взаємних завад (MUI); с4 – надійність доставки інформації; с5 – рівень трафіка; с6 – затримка
передачі та ін.
Вартість маршруту представляється адитивною згорткою з даних метрик.
Однак необхідно відзначити, що обчислення найкоротшого маршруту табличними
методами маршрутизації при використанні вже 2-х метрик відноситься до класу NP-повних
задач. Тому використання множини метрик при табличній маршрутизації буде вимагати
значної обчислювальної продуктивності процесора вузла, тому множину метрик доцільно
використовувати при зондовій маршрутизації. При цьому для мінімізації обсягу інформації,
яка збирається і, відповідно, обсягу службового трафіка необхідно враховувати стан мережі,
зовнішнього середовища і самого вузла. У цій ситуації доцільно використовувати інтелект знання про правила вибору метрик і способів збору інформації про стан мережі та
використовувати новий інтелектуальний метод маршрутизації, запропонований в [10].
4. Ретрансляція пакетів за маршрутом.
Ретрансляція пакетів за маршрутом може здійснюватися такими способами: послідовно
(кожен вузол має право змінювати маршрут за своїм розсудом), відправником (маршрут
жорстко визначається й фіксується відправником), за декількома маршрутами і спрямованою
хвилею (при побудові маршрутів або для підвищення надійності доставки пакетів). Рішення
про вибір способу ретрансляції повинне прийматися відповідною системою управління
кожного вузла мережі залежно від ситуації в мережі й вимог до передачі трафіка [10].
5. Додаткові функції.
Дослідження МР великої розмірності показали, що навіть незначне підвищення
динаміки топології мережі приводить до значного росту службового трафіка. Інтенсивність
потоку службової інформації зростає квадратично (добуток кількості вузлів на величину
топологічних змін). Очевидно, що для вирішення цієї задачі необхідно ввести ієрархічне
управління МР – провести розбивку мережі на окремі зони (кластери) з виділенням головних
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вузлів зони, вузлів-шлюзів і внутрішніх вузлів [4]. Множина головних вузлів і виділені
вузли-шлюзи утворять віртуальну магістраль у мережі, яка може використовуватися як для
поширення маршрутної інформації, так і для передачі корисної інформації.
У методі GRID [6] передбачається введення ієрархії управління в мережі, логічно
розділеної на квадрати, кожен з яких пронумерований (рис. 9). Координати вузла
відповідають координатам квадрата. У кожному квадраті один з вузлів стає головним. На
нього покладають функції збору координатної інформації мережі, поширення її у квадраті й
функції ретрансляції пакета.
Кожен вхід координатної таблиці вузла містить номер наступного квадрата до адресата,
тобто маршрут являє собою послідовність квадратів, а не вузлів. Даний спосіб дозволяє
зменшити обсяги службового трафіка, але вимагає реалізації алгоритму знаходження й
підтримання головних вузлів квадратів мережі. На рис. 9а зображений вихідний стан мережі,
на рис. 9б переміщення вузлів a і s в інші квадрати, вибір нових головних вузлів і,
відповідно, зміна маршруту передачі пакета.
Ефективність методів координатної маршрутизації може бути оцінена за двома
групами показників [4]:
а) локальні показники, що визначають витрати часу, ресурсів мережі для передачі
службової інформації, а також ресурсів зберігання й обчислення маршрутів.
– час, необхідний для побудови маршруту (часова складність методу);
– кількість (обсяг) службових повідомлень, які використовуються для побудови
маршруту (зв’язна складність методу);
– розміри маршрутних таблиць і алгоритм обчислення маршрутів (обчислювальна
складність методу).
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Рис. 9. Передача пакету методом GRID

б) глобальні показники. Маршрутизація виступає в ролі підсистеми системи управління
мережею й тому необхідно оцінювати її ефективність за показниками функціонування
самої мережі:
– пропускна здатність;
– середній час затримки передачі повідомлень;
– середня потужність, яка витрачається на передачу;
– ефективність використання службових повідомлень (співвідношення обсягів або
кількості службових та інформаційних повідомлень).
Дотепер розглядалося, що топологія мережі незмінна й маршрути будуються на наявній
топології. Однак управління топологією часто дає більший виграш, у порівнянні з
маршрутизацією. В [12] зроблений висновок, що для МР доцільно ввести спеціальний
підрівень управління топологією на мережному рівні еталонної моделі взаємодії відкритих
систем, який працює разом з підрівнем маршрутизації.
Висновки
1. Застосування надширокосмугових сигналів дозволяє вузлам одержувати координати
місця розташування з точністю до сантиметрів і, відповідно, здійснювати координатну
маршрутизацію. Однак необхідна підтримка мережею і методів некоординатної
маршрутизації через особливості системи позиціонування в надширокосмугових
радіомережах: наявність затримки пов’язаної з побудовою вузлами „карти мережі”;
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можливість помилок в інформації позиціонування; відсутність інформації про абсолютну
швидкість переміщення абонентів.
2. Синтез основних функцій маршрутизації (збір інформації про стан мережі,
зберігання маршрутів, обчислення маршруту передачі пакета) необхідно робити залежно від
розмірності мережі, вимог до неї, умов її функціонування й типу трафіка, який передається.
3. Застосування координатної маршрутизації дозволяє значно зменшити обсяг
службового трафіка в порівнянні з некоординатними методами й відповідно збільшити
пропускну здатність мережі, а також зменшити затримку передачі пакетів при значній
динаміці зміни топології мережі.
4. Застосування правил вибору ретранслятора („найближчий до адресата”,
„максимальне просування до адресата”, „найближчий до передавального вузла із
просуванням до адресата”, „мінімальний кут у напрямку адресата” та ін.), використання
конкретних метрик вибору маршруту (потужність передачі, відстань та ін.) буде визначатися
цільовою функцією управління даного вузла, вимогами до передачі на основі
інтелектуальної маршрутизації.
5. Для виконання вимог до інформаційного обміну в мережах радіозв’язку з
можливістю самоорганізації та зменшення обсягу службового трафіка доцільно ввести
координацію взаємодії та інтелектуалізацію за рівнями моделі OSI і функціями управління.
Напрямком подальших досліджень є одержання значень показників ефективності
функціонування різних методів координатної маршрутизації в конкретних радіомережах.
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к.т.н. Масесов М.О. (ВІТІ НТУУ „КПІ”)
ОЦІНКА ГРАНИЧНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ УЩІЛЬНЕННЯ ТРОПОСФЕРНИХ
СИГНАЛІВ В МУЛЬТИ-МІМО РЕЖИМАХ РОБОТИ
У статті представлені результати оцінки граничних можливостей просторового та частотного
ущільнення тропосферних сигналів в мульти-МІМО режимах роботи. В основі розрахунків лежить імітаційне
моделювання з приведеними обмеженнями, результати представлені у вигляді графічних залежностей.
Отримані дані дозволяють сформулювати технічні вимоги та визначити способи застосування
перспективних тропосферних комплексів, побудованих з використанням технологій цифрового діаграмо
утворення та MIMO на основі цифрових антенних решіток.
В статье представлены результаты оценки граничных возможностей пространственного и
частотного уплотнения тропосферных сигналов в мульти-МІМО режимах работы. В основе расчетов лежит
имитационное моделирование с приведенными ограничениями, результаты представлены в виде графических
зависимостей. Полученные данные позволяют сформулировать технические требования и определить
способы применения перспективных тропосферных комплексов, построенных с использованием технологий
цифрового диаграммообразования и MIMO на основе цифровых антенных решеток.
In the article the results of estimation of scope possibilities space-division and frequency-division multiplexing of
troposphere signals in the mode of multi-МІМО are presented. Calculations are model-based simulation with reduced
limitations, and results are presented as graphic dependences. Findings allow to formulate technical requirements and
define the methods of application of perspective troposphere complexes, built with the use of technologies of digital
beamforming and MIMO (multiple input – multiple output) on the basis of digital antenna arrays.
Ключові слова: тропосферний зв’язок, цифрове діаграмоутворення, MIMO, просторове і частотне
ущільнення.

1. Постановка задачі та її зв’язок із важливими науковими і практичними
завданнями
Розробка та впровадження новітніх засобів зв’язку цивільного і спеціального
призначення неодмінно потребує обґрунтованого підходу під час теоретичних розрахунків та
оцінки можливостей нових методів шляхом моделювання. Особливо це стосується сучасних
інформаційних технологій цифрового діаграмоутворення (ЦДУ) та МІМО (множинного
входу – множинного виходу). Тенденції останніх наукових досліджень демонструють
зростаючий інтерес до цифрових методів обробки сигналів та цифрових антенних решіток
(ЦАР). Тому теоретичні розробки в цій області є актуальними, а наявність запатентованих
технологій і методів з можливістю їх реалізації забезпечують завчасну інформаційну і
технологічну перевагу над противником в інформаційних війнах сучасності.
Зрозуміло, що для підтримання Україною свого передового досвіду і положення серед
інших держав слід і в подальшому розвивати вітчизняні високотехнологічні галузі, в тому
числі і у військовій сфері. Розробка засобів радіолокації та зв’язку не може стояти осторонь
цього процесу. Тропосферні засоби зв’язку знайшли досить широке застосування у ЗС
України для побудови польової опорної мережі зв’язку і вузлів зв’язку прив’язки, тому їх
подальше удосконалення є актуальним науковим і практичним завданням.
2. Аналіз останніх досліджень та публікацій
В роботах [1, 2] авторами були викладені основні положення розробленого методу
просторово-часового кодування сигналів тропосферного зв’язку із застосуванням
удосконаленої технології мульти-МІМО. Аналіз можливостей сучасної обчислювальної
техніки та антенних технологій [3, 4] свідчить про своєчасність впровадження представлених
цифрових методів обробки сигналів як у малогабаритних і переносних засобах зв’язку, так і
в стаціонарних, рухомих засобах тропосферного і супутникового зв’язку, в тому числі з
безпілотними літальними апаратами [5].
При цьому залишається не вивченим питання аналізу граничних можливостей
застосування розробленого методу. Особливу цінність являють собою можливості
ущільнення сигналів за частотою при використанні неортогональної частотної дискретної
модуляції (N-OFDM) та ущільнення у просторі каналів передачі даних, особливо у мульти78
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МІМО режимах роботи [2].
Таким чином, метою статті є вивчення та оцінка граничних можливостей просторового
та частотного ущільнення тропосферних сигналів в мульти-МІМО режимах роботи. Слід
також зауважити, що такі дослідження в теорії тропосферного зв’язку є новими та
актуальними, а їх результати дозволяють здійснити більш вичерпне формування вимог до
технічних характеристик і способів застосування перспективних тропосферних комплексів
та обґрунтування пропозицій щодо схемотехнічної реалізації цифрових сегментів та
антенних пристроїв станцій.
3. Виклад основного матеріалу дослідження
Для дослідження описаних у [1, 2] удосконалених методів просторово-часової обробки
сигналів тропосферного зв’язку варто скористатися нижньою границею Крамера-Рао (НГКР)
для розрахунку потенційної точності оцінювання амплітуд сигналів [6], записавши
інформаційну матрицю Фішера у вигляді квадратичної матричної форми І = Н*·Н, де „*” –
символ комплексно сполученого транспонування, а блокові матриці H відповідають виразу
U = H·A + N,
де U – вектор напруг по виходах прийомних каналів ЦАР; H – матриця передавальних
характеристик каналу MІMO (мульти-МІМО); А – вектор сигналів, що випромінюються; N –
вектор напруг шумів на виході прийомних каналів [1]. Обертання інформаційної матриці
Фішера дозволяє одержати дисперсії оцінок амплітуд сигналів, помноживши діагональні
елементи зворотної матриці на дисперсію шуму по виходу аналого-цифрового
перетворювача (АЦП) або процедури додаткового стробування відліків АЦП [2]. Остання
дозволить погодити роботу високошвидкісного АЦП на виході прийомного каналу ЦАР із
цифровими пристроями в схемі подальшої обробки сигналу [2]. Розраховані зазначеним
способом оцінки дисперсій далі слід порівняти з величиною міжсимвольного інтервалу
кодування, задаючись необхідною ймовірністю безпомилкової демодуляції.
Для дослідження граничних можливостей просторового та частотного ущільнення
каналів поширення тропосферних сигналів у режимі мульти-MІMO було проведено
імітаційне моделювання. При цьому були введені наступні припущення (рис. 1):
електромагнітне поле у точці прийому сигналів формується рознесеними у просторі
областями розсіювання, що займають відносно малу частину розсіюючої поверхні глобули;
приймальна ЦАР – чотирьохелементна еквідистантна лінійна решітка; відстань між
кореспондентами й прийомною станцією (Lіnt) – 120 км; висота центру області перевідбиття
(hotr) – 6 км; кількість кореспондентів – 2; кількість точок перевідбиття у тропосфері від
кожного з кореспондентів – 2; напрямок на область перевідбиття γ = 0; кількість частотних
піднесучих сигналів кожної із точок перевідбиття – 4; номінали піднесучих для всіх точок
перевідбиття однакові; матриця мульти-MІMO каналу вважалася відомою на прийомній
стороні й рівною одиничній.
Для розрахунку параметрів моделювання й узагальнених кутових координат
використовувалися наступні вирази:
2

L
2
, де Rint – відстань до області перевідбиття (рис. 1. а), Rint = OO¢ ;
Rint = æç int ö÷ + hotr
2
è
ø
æ D ö
r
ρ
– кути між напрямком на область перевідбиття й напрямками на пари
= arctgçç 1 ÷÷ , де
2
2
è 2 Rint ø
точок перевідбиття (прийняті однаковими для обох пар точок перевідбиття), D1 – відстань
(км) між парами точок перевідбиття (рис. 1. б);
æ
ö
β
D2
÷ , де b – кути між напрямками на пари точок перевідбиття й
= arctgç
ç 2 R 2 + (D 2 )2 ÷
2
2
1
int
è
ø
напрямками на точки перевідбиття (прийняті рівними для всіх точок перевідбиття), D2 –
відстань (км) між точками перевідбиття в парі (рис. 1. б);
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θ (P11 ) = γ + ρ 2 + β 2 , θ(P12 ) = γ + ρ 2 - β 2 , q(P 21 ) = g - r 2 + b 2 , q(P 2 2 ) = g - r 2 - b 2 –
кутові координати точок перевідбиття P1n (n = 1; 2), P2 m (m = 1; 2) в радіанах (рис. 1. б);
θ¢(P11 , ..., P2 2 ) = ( N ant × d ) / λ × sin (θ(P11, ..., P 22 ))

– узагальнені кутові координати точок
– кількість антенних елементів приймальної ЦАР, d – крок приймальної

перевідбиття, Nant
ЦАР, λ – довжина хвилі сигналу (рис. 1. б).

а)

б)

Рис. 1. Умови дослідження мульти-MІMO системи.

Р11
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Р21
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f
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Рис. 2. Обране просторово-частотне
компонування сигналів для проведення
дослідження.

При моделюванні змінювалися частотне
рознесення між піднесучими N-OFDM сигналу й
відстань між точками й парами точок перевідбиття у
тропосфері в перерахуванні на узагальнені кутові
координати. Розміщення частот сигналів f1 L f16 для
точок перевідбиття P1n , P2 m представлено умовно
на рис. 2.
Для різних значень частотного рознесення між
піднесучими
сигналу
N-OFDM
і
значень
узагальнених кутових координат за допомогою НГКР
розраховувалися середньоквадратичні відхилення
(СКВ) оцінок амплітуд сигналів у квантах АЦП. З
рис. 3 – 5 видно, що СКВ збільшується при
зменшенні частотного розносу між піднесучими
(рис. 3), зменшенні розносу узагальнених кутових
координат між точками перевідбиття (рис. 4) і
парами точок перевідбиття (рис. 5) у тропосфері.
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Рис. 3. Результати розрахунку НГКР для різних значень частотного рознесення між піднесучими у
частках ширини АЧХ фільтра швидкого перетворення Фур’є (ШПФ) (ч.ш.ф) (умови моделювання:
β = 0,04138 радіан).

СКВ, квант АЦП
120
100

ΔFF = 0,6

80

ΔFF = 0,8

60
40
20
0
0,016

0,024

0,033

0,041

0,05

0,058

0,066

β, ч.ш.п.

Рис. 4. Результати розрахунку НГКР для різних значень узагальнених кутових координат точок
перевідбиття,що задані у частках ширини променю (ч.ш.п.) (умови моделювання: ρ = 0,3294 радіан).
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Рис. 5. Результати розрахунку НГКР для різних значень узагальнених кутових рознесень пар точок
перевідбиття (умови моделювання: ΔFF = 0,7).

На основі отриманих даних був обґрунтований вибір алгоритму QAM-модуляції
піднесучих каналів N-OFDM сигналу для 12-розрядного (рис. 6.) і 14-розрядного АЦП
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(рис. 7). Для цього було проведено порівняння розрахованих за допомогою НГКР СКВ
оцінок амплітуд сигналів, помножених згідно правила „3 сигма” на 6, і значень
міжсимвольного інтервалу, що відповідають різниці між сусідніми рівнями сигналу (у
квантах АЦП) при обраному порядку QAM-модуляції.
З рис. 6, 7 видно, що порядок QAM-сигналу можна використовувати тим більше, чим
більше кутове рознесення між парами точок перевідбиття, і чим ширше розташування
піднесучих N-OFDM сигналу.
β, ч.ш.п.
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Рис. 6. Обґрунтування вибору алгоритму QAM-модуляції несучих підканалів N-OFDM сигналу
для 12-розрядного АЦП.
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б)

Рис. 7. Обґрунтування вибору алгоритму QAM-модуляції несучих підканалів N-OFDM сигналу
для 14-розрядного АЦП.

При порівнянні рис. 6. та рис. 7 варто зробити висновок, що використання АЦП з
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більшою розрядністю призводить до розширення границь використання алгоритмів QAMмодуляції несучих, тому що при цьому збільшується різниця (у квантах АЦП) між сусідніми
рівнями сигналу. Таким чином, може бути отриманий виграш у швидкості передачі
інформації, величину якого можна знайти при порівнянні графіків на рис. 6 та рис. 7.
4. Висновки та перспективи подальших досліджень
В результаті імітаційного моделювання були оцінені граничні можливості по точності
демодуляції сигналів залежно від кількості одночасно працюючих кореспондентів, їх
кутового рознесення та розміщення несучих. Таким чином, вперше оцінені граничні
можливості просторового та частотного ущільнення каналів поширення тропосферних
сигналів у режимі мульти-MІMO, обґрунтований вибір алгоритму QAM-модуляції залежно
від розрядності АЦП (ЦАП), що використовуються. Зокрема, встановлено, що підвищення
розрядності АЦП із 12 до 14 біт дозволяє при чотирьохчастотному пакеті N-OFDM сигналів
з розносом піднесучих в 0,6 ширини фільтру ШПФ одержати для QAM-16 майже 5-кратне
скорочення припустимого кутового розносу між точками перевідбиття (з 0,024 до 0,005
часток ширини променю). Пропозиції щодо практичної реалізації запропонованих методів
цифрової обробки сигналів представлені в [7, 8].
Напрямом подальших досліджень є розробка та обґрунтування методів визначення
передаточної матриці МІМО та мульти-МІМО каналу на етапі входження у зв’язок для
повнофункціонального моделювання процесу тропосферного зв’язку в МІМО
режимах роботи.
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ПЕРСПЕКТИВНІ СХЕМОТЕХНІЧНІ РІШЕННЯ ЩОДО СТВОРЕННЯ
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 article results of the analysis of perspectives development communication systems with digital beamforming
are presented. Directions of improve their potentialities at the expense for usage 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 (цифроаналогових) 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.
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3. Виклад основного матеріалу дослідження
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 перший
модуль ДПФ, з усіх других – на наступний 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
математичної операції перетворення Фур’є. Саме такий варіант рішення розглянутої задачі
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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 амплітуднофазовий 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,
знизити рівень побічних випромінювань. При цьому, схема модуляції N-OFDM може
використовуватися в обох поляризаційних складових, причому номінали несучих підканалів
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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 амплітудночастотних 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
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.
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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
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].
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.
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Рис. 7. Лінійна решітка Дольфа-Чебишева на основі: (а) - квадратних випромінювачів, (б) елементів Мінковського

Рис. 8. Монополь Пеано

Рис. 9. Приймальний сегмент РЛС

Рис. 10. Передавальний сегмент
РЛС

Підтвердженням вдалого опанування зазначеної технології є результати натурних
випробувань вітчизняної експериментальної РЛС з 64-канальною ЦАР [12]. Антенна решітка
виготовлена Корпорацією НПО „Арсенал” (м. Київ). Її створення було обумовлене
необхідністю практичної перевірки основних положень теорії багатоканального аналізу
сигналів й ефективності існуючих технологій ЦДУ у діапазоні частот ≈10 ГГц. У жовтні
2009 р. відбулись успішні натурні випробування РЛС на полігоні науково-дослідної
лабораторії фізичних полів кораблів Казенного підприємства „Дослідно-проектний центр
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кораблебудування” (м. Севастополь). На рис. 9 зображені наступні елементи приймального
сегменту: 64- канальний приймальний НВЧ-модуль – 1; 128- канальний модуль підсилювачів
проміжної частоти – 2; блок цифрових приймальних модулів зі спецобчислювачем та
синхронізатором) – 3. Імпульсна потужність випромінювання передавача (рис. 10)
становить ≈40 Вт.
Проведені натурні випробування експериментального зразка 64-канальної РЛС на базі
ЦАР, довели ефективність основних принципів побудови, реалізованих технічних рішень і
розробленого програмно-алгоритмічного забезпечення. Зокрема, були підтверджені [12]:
можливість реалізації принципу просторової (і частотної) багатоканальності приймальної
системи ЦАР на сучасній елементній базі в реальному масштабі часу; ефективність
алгоритмів цифрового вирівнювання коефіцієнтів передачі приймальних каналів, що реально
забезпечують відмінність коефіцієнтів передачі біля кількох одиниць відсотків за амплітудою
й часток градуса – за фазою; працездатність багатоканальних алгоритмів виявлення сигналів
та оцінки їхньої кількості в елементі розрізнення (за кутовими координатами та швидкістю);
ефективність розроблених алгоритмів траєкторного супроводження цілей; зручність та
інформативність реалізованих у РЛС форм відображення інформації на екрані індикатора в
різних режимах; працездатність розроблених алгоритмів об’єктивного контролю технічного
стану приймальних каналів ЦАР; висока ефективність алгоритму збереження працездатності
приймальної системи РЛС з ЦАР при виході з ладу кількох фізичних приймальних каналів;
функціональність розробленого програмно-алгоритмічного забезпечення, що дозволяє
здійснювати весь цикл бойової роботи РЛС в автоматичному режимі; ефективність обраної
методики оцінки можливостей РЛС, виконаної за технологією ЦДУ.
Досвід, здобутий при створенні експериментальної РЛС, та отримані під час
випробувань результати забезпечують успішне виготовлення дослідного зразка РЛС з ЦАР,
який задовольняв би вимогам жорстких умов експлуатації, в розглянутому та більшому
форматах антенної решітки.
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.
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 3вимірні 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.
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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. Сова О.Я. (ВІТІ НТУУ „КПІ”)
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ПОТОКАМИ ДАНИХ
У МОБІЛЬНИХ РАДІОМЕРЕЖАХ З ДИНАМІЧНОЮ ТОПОЛОГІЄЮ
У статті розглянута проблема управління потоками даних у мобільних радіомережах з динамічною
топологією, визначено об’єкт та предмет досліджень, а також запропонована схема системного аналізу і
синтезу методів управління потоками даних в мобільних радіомережах, яка передбачає розробку методів
управління потоками даних та координацію їх взаємодії за функціями управління та рівнями моделі OSI.
В статье рассмотрена проблема управления потоками данных в мобильных радиосетях с динамической
топологией, определен объект и предмет исследований, а также предложена схема системного анализа и
синтеза методов управления потоками данных в мобильных радиосетях, предусматривающая разработку
методов управления потоками данных и координацию их взаимодействия по функциям управления и уровням
модели OSI.
The problem of the data flow control in the mobile radio networks is considered, and object and subject of
researches is characterized. Also the chart of flow control methods systems analysis and synthesis is offered in mobile
radio networks, providing for development of flow control methods and coordination of their interaction according to
the management functions and to the levels of OSI model.
Ключові слова: мобільна радіомережа, динамічна топологія, управління потоками даних.

Актуальність досліджень. Перспективи реформування і розвитку Збройних Сил
України (ЗСУ) тісно пов’язані з впровадженням ефективної системи управління (СУ)
військами (силами). У зв’язку з цим, одним з актуальних завдань реформування ЗСУ на
період до 2011 року є створення багаторівневої мобільної компоненти (МК) (l = 0 –
безпровідні сенсорні мережі; l = 1 – бойові радіомережі; l = 2 – мережа мобільних базових
станцій; l = 3 – мережа безпілотних літальних апаратів), основу якої складатимуть мобільні
радіомережі (МР) загального користування, що будуються за технологією MANET (Mobile
Ad-Hoc Networks). МР призначені для забезпечення обміну інформацією в інтересах всіх
військ, які діють в смузі об’єднання (з’єднання) незалежно від їх підпорядкування та
призначення [1, 2].
Специфіка завдань, що покладаються на функціонування сучасних телекомунікаційних
мереж військового призначення, потребує виконання підвищених вимог щодо забезпечення
доставки великих обсягів інформації з потрібною вірогідністю та оперативністю. Особливої
актуальності набувають питання, пов’язані з виконанням зазначених вимог при передачі
даних в МР, характерними особливостями яких є: короткочасність існування з’єднань
(внаслідок швидкої зміни мережевої топології, мобільності вузлів комутації та впливу
деструктивних дій в бойових умовах), різні типи трафіка (відео, мова, дані), неоднорідність її
елементів (за енергетичним ресурсом та мобільністю), обмежена пропускна спроможність
радіоканалів, значна розмірність (десятки, сотні та тисячі вузлів) і обмежена безпека.
Крім того, підвищення вимог до якості передачі різних типів трафіка, робить їх
залежними від нижніх рівнів моделі OSI. Більшість типів трафіка чутливі до перевантажень
мережі, затримки та втрати пакетів з даними, що передаються в ній, а отже, вимагають
застосування методів управління потоками даних, які б забезпечили їх повноцінну роботу в
безпровідних мережах з динамічною топологією, до яких відносяться мобільні
радіомережі [3, 4].
Існуючі методи управління потоками даних (МУПД), що використовуються в
провідних мережах зв’язку орієнтовані на статичні або квазістатичні умови їх
функціонування і не можуть бути використані в МР через високу динаміку топології,
характерну цим мережам. З іншого боку, важливість функцій, покладених на систему зв’язку
та автоматизації управління військами, їх взаємозв’язок з питаннями національної безпеки
держави, обумовлюють необхідність вирішення проблеми управління потоками даних на
якісно новому рівні, що визначає її актуальність на сьогоднішній день.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Управління потоками даних в
телекомунікаційній мережі – це процес узгодження характеристик потоків даних і
характеристик засобів, які обслуговують ці потоки, що здійснюється шляхом встановлення
таких значень параметрів відповідних мережевих елементів, при яких забезпечується
доставка даних в мережі із заданою якістю обслуговування.
Механізм управління потоками даних і ресурсами являє собою множину операційних
правил, згідно яких обробляються потоки даних (запитів, повідомлень, пакетів і т. п.). Ці
правила повинні визначати маршрути проходження потоків даних, а також стратегії,
алгоритми і дисципліни обслуговування у вузлах мережі; прогнозувати, запобігати та
виключати перевантаження та блокування шляхом регулювання вхідного трафіка та
управління розподілом буферної пам’яті. Управління потоками даних в мережах з
комутацією пакетів має за мету запобігти зниженню ефективності мережі через
перевантаження, оптимально розподілити ресурси між користувачами, а також забезпечити
відповідність між продуктивністю мережі та вхідним навантаженням.
Розрізняють наступні рівні управління потоками даних [5]:
1) міжвузловий рівень – на цьому рівні забезпечується управління потоком даних між
двома сусідніми вузлами комутації з метою запобігання переповнення локальних буферів
(канальний рівень моделі OSI);
2) рівень доступу до мережі – здійснюється обмеження вхідного потоку за
результатами вимірювання внутрішнього навантаження мережі. Управління здійснюється
між абонентами і вузлом комутації (мережевий рівень моделі OSI);
3) рівень „вузол комутації – джерело – вузол комутації – адресат”. Запобігає
переповненню буферу вузла комутації-адресата (мережевий рівень моделі OSI);
4) рівень „процес-процес”. Запобігання переповненню буферів користувачів на рівні
процесі (транспортний рівень моделі OSI).
Враховуючи зазначене, на рис. 1 зображені основні функції методів управління
потоками даних, з врахуванням особливостей МР.
Ф ункції методів управління потоками даних
Збір інформації про стан мережі
(інформаційного напрямку)
За об’ємом

За типом

-Глобальний -У разі
необхідності
-Локальний
-Періодичний
-За подіями

Узгодження швидкостей передачі
та прийому

За способом
-Хвильовий
-Зондовий
-Табличний
-Гібридний

-Механізми
квитування
-Віконне управління

Запобігання перевантаженням

Формування і
впорядкування
трафіка

- Управління вхідним потоком

-Визначення дисциплін обслуго-Локальне
вування пакетів
-Розподіл та резер-Глобальне
- Визначення маршрутів вування буферів
проходження даних
- Прогнозування перевантаження

Рис. 1. Синтезовані функції методів управління потоками даних в мобільних радіомережах

Збір інформації про стан мережі (стан інформаційного напрямку між відправником та
адресатом) має за мету визначити перелік контрольованих параметрів мережі, значення яких
будуть використовуватися вузловою системою управління [9] для прийняття рішення з
управління потоками даних, маршрутизацією, енергоресурсом та ін.
Узгодження швидкостей передачі та прийому а також забезпечення надійної передачі
інформації на всіх рівнях протоколів базується на механізмах квитування та концепції
ковзаючого вікна (методи зменшення надлишковості при передачі інформації – Нагля,
Кларка та ін., методи виявлення перевантаження – TCP Vegas та ін., методи управління
розміром вікна – Slow Start, Binary Increase та таймером повторної передачі – Джекобсона
та ін.).
Запобігання перевантаженням досягається при управлінні вхідним потоком
(обмеженні потоку) у вузлах мережі передачі даних. При цьому розділяють методи
глобального та локального управління потоками даних. Глобальне управління передбачає
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або обмеження загальної кількості пакетів, які передаються в мережі (ізоритмічне
управління), або обмеження кількості в кожному віртуальному з’єднанні „джерело-адресат”
(міжкінцеве управління). У відповідності з локальним управлінням обмежується або загальна
кількість пакетів у вузлі комутації, або кількість буферів, які виділяються різним класам
пакетів. Крім того, для запобігання перевантаженням можуть використовуватися методи
прогнозування, основним завданням яких є передбачення зони мережі (ділянки
інформаційного напрямку), яка буде перевантажена, використовуючи зібрану інформацію
про стан мережі. Це дозволить перенаправити потоки даних за менш завантаженими
маршрутами (використовується інформація про наявні маршрути з мережевого рівня моделі
OSI – підсистема управління маршрутизацією [8]) і уникнути різкого скорочення пропускної
спроможності мережі.
Формування та впорядкування трафіка передбачає визначення дисциплін
обслуговування пакетів різного пріоритету (знищення пакетів при переповненні черг – Tail
Drop, Random Drop, Drop from Front, Random Early Detection; методи, що визначають
послідовність обслуговування черг – First In – First Out, Class-Based Queuing, справедлива
черга, Weighted Fair Queuing, Priority Queuing та ін.; методи попереднього резервування
ресурсів – пропускної спроможності, продуктивності процесорів, буферної пам’яті та ін.) та
розподіл і резервування буферів (довільний розподіл буферної пам’яті між чергами,
обмеження максимальної довжини черги, розділення з обмеженням максимальної довжини
черги та гарантованої мінімальної довжини черги).
Детальний аналіз та класифікація методів управління потоками даних, які реалізують
зазначені функції, проведені в [3, 6 – 8].
Відомо, що найпоширенішим серед сучасних засобів, які забезпечують доставку даних
із заданою якістю обслуговування у телекомунікаційних мережах, є протокол ТСР
(Transmission Control Protocol). Він забезпечує виконання вимог щодо забезпечення високої
вірогідності доставки інформації шляхом використання квитанцій (підтверджень від
адресата) та повторних передач (за допомогою таймера повторної передачі).
Однак класичний протокол ТСР має низку недоліків [3, 4], які особливо відчутні при
його використанні в мережах з динамічною топологією:
1) при втраті сегмента розмір вікна передачі різко зменшується до мінімального
значення;
2) втрата сегмента розцінюється протоколом як така, що виникла внаслідок
перевантаження мережі;
3) для визначення максимально можливого вікна передачі передбачено стрімке
збільшення інтенсивності відправки сегментів, яке відбувається до втрати пакета.
Перший недолік вказує на низьку ефективність використання методу ковзного вікна в
бездротових мережах, де ймовірність втрати сегментів є високою. Втрати сегментів у
мобільній радіомережі часто спричинені розривом каналів зв’язку через високу динаміку
топології мережі, що приводить до необхідності пошуку та побудови нових маршрутів
передачі, замість генерації повторних передач, як передбачено протоколом ТСР. Третій
недолік приводить до сплесків навантаження в інформаційній мережі, тобто до збільшення
ймовірності втрати сегментів.
З метою підвищення продуктивності протоколу ТСР а також його адаптації до
динамічного середовища мобільних радіомереж розроблено багато методів управління
потоками даних (TCP Vegas, TCP Reno, Random Early Detection та ін.), які відрізняються один
від одного обсягом управляючого впливу, параметром, який використовується в якості
метрики контролю потоку та функціонуванням на рівнях моделі OSI. Однак, як показав
проведений аналіз [8], існуючі методи орієнтовані на статичні або квазістатичні умови
функціонування мереж зв’язку і не можуть бути застосовані в системі управління МК
внаслідок низької оперативності адаптації до зміни топології мережі та необхідності передачі
значних об’ємів службової інформації, а також обмежуються кількістю параметрів для
управління потоком даних в мережі (час кругообігу пакета, розмір черги та швидкість її
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зміни), що не дозволяє оцінити стан інформаційного напрямку передачі між відправником та
адресатом. Крім того, більшість задач, які вирішуються системою управління МК за типом,
функціями, етапами, часом і способами реалізації суттєво відрізняються від задач, які
вирішуються СУ стаціонарними мережами зв’язку.
Постановка проблеми управління потоками даних в мережах зв’язку з динамічною
топологією. Таким чином, на сьогоднішній день спостерігається протиріччя між
можливостями існуючих методів управління потоками даних (протокол ТСР та його
модифікації) та особливостями бойового застосування МР з динамічною топологією,
зростаючими можливостями апаратних засобів, а також зростаючими вимогам до якості
передачі різних типів трафіка. Відсутність методології, теоретичних положень і
математичного забезпечення управління потоками даних в неоднорідних мережах зв’язку з
динамічною топологією в значній мірі стримує створення сучасних ефективних систем
управління мережами зв’язку тактичної ланки. Тому актуальною є наукова проблема, що
полягає в розв’язанні зазначеного вище протиріччя шляхом розробки методології управління
потоками даних в неоднорідних мережах зв’язку з динамічною топологією для виконання
вимог інформаційного обміну.
Метою даної статті, є постановка проблеми управління потоками даних у мобільних
радіомережах з динамічною топологією. Об’єктом досліджень в статті є процеси управління
потоками даних в мобільних радіомережах тактичної ланки управління, предметом
дослідження – методи та методики управління потоками даних, які передаються в цих
мережах.
Постановка і вирішення проблеми управління потоками даних в МР, приводить до
необхідності трактування МР, як складної інформаційної системи (ІС) і вимагає наукового
підходу до її дослідження на системній методологічній основі [9]. Головною особливістю
такого підходу є намагання врахувати взаємодію великої кількості підсистем та окремих
елементів МР, динамічний та ймовірнісний характер її функціонування.
Найбільш характерними ознаками МР, що дозволяють віднести їх до класу складних
ІС, є: багатомірність, багатопараметричність, багатофункціональність та ієрархічність,
сильна залежність характеру функціонування від параметрів системи зовнішніх впливів
і т. д. Разом з тим МР властиві: впорядкованість структури, ієрархічний характер управління
підсистемами; здатність виконувати поставлені завдання при оптимізації за сукупністю
критеріїв ефективності; наявність елементів координації в МР, що відносяться до вищих
рівнів МК і елементів самоорганізації на нижчих рівнях МК.
Врахування такого великого розмаїття специфічних особливостей МР, при
формулюванні та розв’язанні проблеми управління потоками даних, вимагає дотримування
низки фундаментальних принципів, які складають основу системного підходу при її
дослідженні. До цих принципів перш за все відносяться:
– опис окремих підсистем МР не носить самостійного характеру – кожна з підсистем
описується з урахуванням її місця у МК в цілому;
– одна і та ж підсистема на різних рівнях опису МК може розглядатися як така, що
володіє одночасно різними характеристиками, властивостями, функціями і навіть
принципами побудови;
– дослідження МР невід’ємне від зовнішнього середовища, в якому вона функціонує;
– в результаті проектування (вирішення задачі синтезу) завжди визначається
компромісний варіант МР з використанням єдиного узагальненого критерію,
сформульованого на безлічі системних показників;
– процес проектування (синтезу) носить ітераційний характер, тобто є поетапним
вирішенням окремих задач з подальшим уточненням рішення кожної з них за наслідками
попереднього етапу.
Вирішення проблеми управління потоками даних в МР повинно бути спрямоване на
забезпечення передачі максимальної кількості повідомлень із заданою якістю (ширина смуги
пропускання, час затримки передачі та ін.).
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Функціонування МР буде відбуватися в умовах частої зміни обстановки (оперативної,
тактичної, зі зв’язку, тощо) при веденні бойових дій, впливу засобів знищення супротивника,
високої мобільності абонентів, зміни і непередбачуваності топології мережі. Забезпечити
стійке, безперервне і приховане управління військами в цих умовах неможливо без
ефективної системи управління. На рис. 2 представлена функціональна модель системи
управління вузла МР, яка відображає розподіленість системи управління за
функціональними підсистемами управління (маршрутизацією, топологією, потоками даних,
безпекою, енергоресурсом, радіо ресурсом та якістю передачі).
Вузол
МР

Система управління мобільною радіомережею
Підсистема формування рішень
Підсистема
управління
маршрутизацією

Підсистема
управління
топологією

Підсистема управління
витратами енергоресурсу

Підсистема
управління
потоками даних

Підсистема управління
радіоресурсом

Підсистема контролю, збору,
обробки і зберігання даних

Підсистема реалізації
рішень

Підсистема
управління
безпекою
Підсистема
QoS управління

Підсистема навчання

Мобільна радіомережа

Рис. 10. Функціональна модель системи управління мобільною компонентою

До складу кожної із зазначених підсистем входить множина методів управління, які
виконують відповідні функції на різних рівнях моделі OSI під управлінням виділеної
підсистеми QoS управління, основними елементами якої є база методів управління і модуля
прийняття QoS-рішень (містить знання про цілі управління і методи їхнього досягнення, а
також база моделей ресурсів мережі) [10, 11].
Кінцевою метою СУ окремої МР, що входить до складу МК, може бути екстремум або
виконання обмежень деякого функціонала (наприклад, максимум пропускної здатності,
мінімум загальної середньої затримки повідомлень у мережі, мінімум об’єму службового
трафіка) для всієї МР, або на інформаційному напрямку між відправником та одержувачем в
цій МР зі збереженням деякої рівноваги для МК в цілому. У першому випадку мова йде про
оптимізацію МР l-го рівня МК, у другому випадку – про оптимізацію окремих
інформаційних напрямків МР l-го рівня МК.
МК представляється у вигляді сукупності МР різних рівнів, кожна з яких може бути
представлена у вигляді графа G l = (V l , E l ) із множиною вершин V l = {vi } і множиною ребер

E l = {(i, j )}, i, j = 1, N , l = 0, 3 . Надалі, будемо розглядати мобільні вузли та канали, якими
вони зв’язані в межах МР l-го рівня МК.
Параметри вузла vi: ємність вузлової батареї ei (t ) ; ri(t) ≤ rmax – швидкість передачі

пакетів; pi(t) ≤ pmax – потужність передачі і-го вузла. p l (t ) = {pi }, i = 1, N .
Параметри радіоканалу (i, j ) Î E : пропускна спроможність sij(t) ≤ sijmax; gξik(t) ≤ gξmax
– вхідне навантаження; tijіс – прогнозований час існування каналу; ξ= 1, 3 – тип трафіка (дані,
мова, відео). Радіозв’язність між вузлами мережі підтримується одним із протоколів
канального рівня (випадковий, із контролем несучої та ін.). Вхідні потоки описуються –
матрицею інтенсивностей потоку ξ-типу
Гξ = g ikξ (t ) ,
ξ

де g ik (t ) – вхідне навантаження на вузлі i у момент часу t пакета ξ-типу.
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Параметри мережі: ω(t) ≤ ωmax – інтенсивність зміни топології; R(t) = ||ri(t)|| –
швидкості передачі даних в радіоканалі; E(t) = || ei (t)|| – ємності батарей; i, j Î V; N –
кількість вузлів.
Необхідно: розробити методи (алгоритми, моделі) управління потоками даних в МР,
які б забезпечили виконання вимог інформаційного обміну (передачу трафіка із заданою
якістю обслуговування): tз(U(t)) ≤ tздоп, S(U(t)) ≥ Sдоп, де U(t) – рішення з управління потоками
даних в МР) і відповідали наступним вимогам {Вq}, q = 1, 5 : децентралізоване управління;
розподілене функціонування; мінімальне завантаження мережі службовою інформацією;
можливість здійснювати функції управління потоками даних на різних рівнях моделі OSI
(канальний, мережевий, транспортний); мінімальна обчислювальна складність.
Враховуючи, що МР різних рівнів МК виконують різні функції, то управління потоками
даних в МК U (t ) можна записати як сукупність управляючих впливів у кожній МР U l (t )

{

}

U (t ) = U 1 (t ), U 2 (t ), ... , U l (t ) ,

де l = 0, 3 – рівні МК (0 – безпровідні сенсорні мережі, 1 – мобільні радіомережі, 2 – мережа
мобільних базових станцій, 3 – мережа безпілотних літальних апаратів).
Так як методи управління потоками даних повинні виконувати певні функції (рис. 1),
реалізація яких здійснюється на різних рівнях моделі OSI, то управління потоками даних в
МР l-го рівня МК запишемо наступним чином:
U l (t ) = (U р (t ) I U ф (t )) ,

де

{

}

U р (t ) = U К (t ), U М (t ), U Т (t ) ;

{

}

U з (t ) = U зб (t ), U шв (t ), U пер (t ), U QoS (t ) ,

де U р (t ) – управління за рівнями моделі OSI; U ф (t ) – управління за функціями, які
синтезовані в методах управління потоками даних; U К (t ) , U М (t ) , U Т (t ) , – методи управління
потоками даних на канальному, мережевому і транспортному рівнях моделі OSI, відповідно;
U зб (t ), U шв (t ), U пер (t ), U QoS (t ) – управління збором інформації про стан мережі
(інформаційного напрямку), узгодження швидкості передачі та прийому, запобігання
перевантаженням в мережі, формування та впорядкування трафіка, відповідно.
При цьому слід зазначити, що досягання глобальної оптимізації при управлінні
потоками даних в режимі реального часу для всієї МК або навіть МР певного рівня
неможливе внаслідок неможливості побудови відповідної моделі її функціонування, а також
(що найважливіше) через неможливість збору в реальному часі інформації про стан МР чи
МК в цілому. Тому доцільно говорити про користувальницьку оптимізацію U l * (t )
(задоволення користувальницьких вимог) при мінімізації витрат мережевих ресурсів
(наприклад, мінімізація службового трафіка) за рівнями МК [9]
U l * (t ) = arg opt C l ( X l (t ),U l (t )) ;
U l ( t )ÎW

де
C l = {S l ( X ), t зl ( X ), Р l ( X ), E l ( X )} ;

{

}

X l (t ) = xl (t ), eбl (t ), Γlx (t ), wl (t ), О l (t ), Бl (t ), b l (t ) ,
при виконанні обмежень на ресурс та вимог до передачі трафіка ξ-типу
Ω = { pij ≤ pij max , sij ≤ sij max , ωl ≤ ωlmax , ei ≤ emax , tзξ ≤ tзξ max , S ≥ S min } ,

97

Збірник наукових праць ВІТІ НТУУ „КПІ” № 1 – 2010
════════════════════════════════════════════════════════
де C l – ціль управління МР l-го рівня, що визначається параметрами стану мережі
(інформаційного напрямку) X l = {xil (t )} , i = 1, I ; U l (t ) – управляючий вплив в МР l-го рівня;

S l – пропускна спроможність; tзl – середній час затримки передачі пакетів; Р l – потужність
передачі; El = ei – середня залишкова ємність батарей мережі l-го рівня; wl (t ) –
інтенсивність зміни топології; Γlx (t ) – вхідне навантаження; sij – пропускна здатність каналу
ij; pij – потужність передачі в каналі ij; t зξ – час затримки передачі пакетів ξ-типу, Vст – об’єми
службового трафіка; Оl (t ) – об’єм інформації, яку необхідно передати; Бl (t ) – вимоги до
безпеки інформації; bl (t ) – кількість адресатів.
Кожен вузол, реалізуючи управління потоками даних здійснює збір та обробку
службової інформації про стан мережі (інформаційного напрямку). Так як загальний трафік у
мережі складається з інтенсивностей корисного та службового потоків, то очевидно, що
системна оптимізація (оптимізація процесу передачі інформації в масштабах мережі або її
зони) повинна бути спрямована на мінімізацію об’ємів службового трафіка Vст, що дозволить
збільшити пропускну здатність мережі
U l* (t ) = arg min Vст ( X l , U l (t )) .
U ( t )ÎW

На рис. 3 представлена схема системного аналізу і синтезу методів управління
потоками даних в МР. Аналізуючи задачі системного аналізу й синтезу, варто вказати на ряд
труднощів, що виникають при їхньому рішенні. Перш за все, ці труднощі пов’язані з
відсутністю повної формалізації опису МР зважаючи на її складність і динамічність як
об’єкта дослідження, високу розмірність вирішуваних задач синтезу. Це приводить до
необхідності використання при дослідженні МР не тільки аналітичних методів теорій
марковських випадкових процесів, масового обслуговування, математичного програмування,
але і методів імітаційного моделювання на ЕОМ.
Аналіз і формування
вихідних даних
Параметри МР
N, ω(t), R(t), E(t)
Вимоги до МУПД

-

Методи досліджень
Теорія великих систем управління
- Теорія прийняття рішень
Теорія адаптивного управління
- Теорія масового обслуговування
Теорія графів
- Методи математичного програмування
Теорія ієрархічних багаторівневих - Теорія ймовірностей
систем
- Імітаційне моделювання на ЕОМ
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Рис. 3. Схема системного аналізу і синтезу методів управління потоками даних в МР
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Крім того, синтез методів управління потоками даних в умовах функціонування МР
вимагає врахування значного службового трафіка, який створюється через необхідність
збору інформації про стан мережі (інформаційного напрямку). Також, в МР апріорі невідомі
характеристики вхідних потоків і топологія мережі, тому в процесі управління потоками
даних необхідно здійснювати ідентифікацію стану інформаційного напрямку (мережі) з
врахуванням децентралізованого управління мережею.
Зважаючи на високу складність та розмірність вирішуваних задач синтезу методів
управління потоками даних в МР, запропоновано синтез методів оперативного управління
МК здійснювати за рівнями моделі OSI та функціями, які повинні виконувати МУПД в МР
різних рівнів, при задоволенні користувальницької та системної оптимізації в умовах
функціонування МР та вимог {Вq}, q = 1, 5 . Тобто розробку нових методів управління
потоками даних в МР необхідно робити за класами, кожен із яких задовольняє визначеному
виду трафіка, наявному устаткуванню у вузлах МР того чи іншого рівня МК.
Крім цього, проведені дослідження показують, що в умовах децентралізованого
управління та через динамічний характер задач управління, відсутній єдиний метод
управління потоками даних, який забезпечує оптимізацію мережевих показників на кожному
з рівнів моделі OSI [11]. Тому, запропоновано введення множини методів управління
(ефективних при певних умовах функціонування мережі) на канальному, мережевому і
транспортному рівнях моделі OSI, об’єднаних в базу методів.
Також запропонована інтелектуалізація процесу вибору ефективного методу
управління потоками даних шляхом ієрархічного цільового оцінювання альтернатив в
умовах нечіткої вихідної інформації про стан мережі MANET (застосовуючи процедуру
зважування методу аналізу ієрархій або метод згортки нечітких відносин) [11]. Основною
відмінністю зазначеного підходу до побудови системи управління МР (підсистеми
управління потоками даних) є використання методів і технологій штучного інтелекту
(технології експертних систем, асоціативної пам’яті, нечіткої логіки, нейронних мереж) як
основних засобів боротьби з невизначеністю зовнішнього середовища. Введення
інтелектуалізації у систему управління МР дозволить мінімізувати помилки, пов’язані з
ухваленням неправильного рішення з управління МР, шляхом більш точного оцінювання
ситуації в мережі та врахування вимог до передачі певних типів трафіка. Крім того,
інтелектуалізація процесу управління МР дозволить мінімізувати помилки, спричинені
людським фактором у процесі ініціалізації мережі, зменшити витрати часу на збір і аналіз
службової інформації про стан мережі, а також скоротити об’єми цієї інформації.
З метою досягнення системної оптимізації (мінімізація службового трафіка)
пропонується використання певним рівнем моделі OSI службової інформації, яка була
отримана іншими рівнями. Наприклад, якщо існуючі маршрути (мережевий рівень OSI) не
відповідають вимогам до 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 (транспортний рівень моделі OSI). Однак, у цьому
випадку виникає задача координації та інтеграції рівнів еталонної моделі OSI. Основні
труднощі інтеграції – це визначення необхідних параметрів, які будуть використовуватися
між рівнями OSI та визначення методів прийняття рішення за рівнями OSI та функціями
управління, які дозволять досягти користувальницьку та (або) мережеву (зонову)
оптимізацію [9].
Висновки
Таким чином, у статті розглянуто проблему управління потоками даних у мобільних
радіомережах з динамічною топологією. Розв’язання зазначеної наукової проблеми
спрямоване на підвищення ефективності функціонування перспективних мереж зв’язку
військового призначення (зокрема їх мобільної компоненти) і передбачає:
– розвиток теоретичних основ управління потоками даних у мережах зв’язку з
динамічною топологією;
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– розробку нових методів і методик управління потоками даних в мережах зв’язку з
динамічною топологією;
– розробку методики оцінки ефективності методів та методик управління потоками
даних, проведення експериментальних досліджень ефективності їх функціонування.
З цією метою визначено об’єкт та предмет досліджень, а також проведено
обґрунтування та розвиток положень системного підходу до вирішення проблеми управління
потоками даних, що дозволило розробити схему системного аналізу і синтезу методів
управління потоками даних в мобільних радіомережах. Також визначені вимоги до методів
управління потоками даних; проведена декомпозиція рішення зазначеної проблеми на задачі,
які передбачають розробку нових методів управління потоками даних за рівнями моделі OSI
та рівнями перспективної мобільної компоненти. Крім того, запропонована координація та
інтелектуалізація взаємодії методів різних рівнів моделі OSI з метою досягнення
користувальницької оптимізації та мінімізації службового трафіка в мережі.
Напрямком подальших досліджень є розробка нових методів управління потоками
даних в мобільних радіомережах з динамічною топологією, а також оцінка ефективності їх
функціонування.
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УДК 621.396
к.т.н. Стрюк О.Ю. (ВІТІ НТУУ „КПІ”)
МЕТОД ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МАКСИМІННО-СПРАВЕДЛИВОГО РІВНЯ
СПРИЙНЯТТЯ ЯКОСТІ ОБСЛУГОВУВАННЯ АБОНЕНТІВ
БАЗОВОЇ СТАНЦІЇ РАДІОМЕРЕЖІ
Проведений аналіз сприйняття якості обслуговування (PQoS) як цільової функції задачі мережного
керування. Визначена задача забезпечення максимінно-справедливого рівня PQoS. Пропонується алгоритм
вирішення сформульованої задачі у зоні обслуговування базової станції радіомережі .
Проведен анализ восприятия качества обслуживания (PQoS), как целевой функции задачи сетевого
управления. Сформулирована задача обеспечения максиминно-справедливого уровня PQoS. Предложен
алгоритм решения сформулированной задачи в зоне обслуживания базовой станции радиосети.
Presented the analyses of perceived quality of service (PQoS) as the objective function of network management.
The objective function for PQoS max-min fairness is defined. Presents an algorithm for bundwise allocation in the
radio network base station coverage area.
Ключові слова: радіомережі, керування ресурсами радіомереж, сприйняття якості обслуговування
(PQoS), забезпечення справедливого рівня PQoS, максимізація інтегрального рівня PQoS.

Вступ
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). У рекомендації ITU – T P.800, QoS
визначена як «сукупний ефект характеристик мережного сервісу, який визначає ступінь
задоволеності споживача даного сервісу». Розпочате в останні роки комерційне надання
мультимедійних послуг у 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 [1, 2]:
– радіолінії мають обмежену смугу пропускання, високу інтерференцію між каналами,
довшу затримку і більш високе значення варіації затримки доставки пакету в 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 [3].
1. Обгрунтування вибору сприйняття якості обслуговування, як інтегрального
показника якості обслуговування
Протягом останніх десяти років була розроблена концептуальна модель координаційної
– крос-рівневої (cross-layer) архітектури систем оперативного керування радіомережами [4,
5]. Крос-рівнева архітектура побудови системи оперативного керування радіомережі
передбачає координацію та інтеграцію рівнів еталонної взаємодії відкритих систем (OSI) за
цілями і функціями керування та інтелектуалізацію процесів прийняття рішення. Основні
труднощі при побудові координаційної архітектури керування радіомережею – це
визначення необхідних параметрів, які будуть використовуватись між рівнями OSI та
функціями керування, які дозволяють отримати користувальницьку та (або) мережеву,
зонову оптимізацію [5].
При побудові координаційних моделей керування QoS – cкладний характер взаємних
зв’язків між параметрами мережі, неоднозначність їх впливу на якість обслуговування,
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визначає нетривіальність визначення значень цільової функції оптимізації як функції
декількох змінних. Тому в багатьох коордінаціних моделях керування QoS цільова функція
задається як функція, що залежна від однієї змінної, як правило, від пропускної
спроможності [6] або затримки [7].
Для подолання однокритеріальності у ряді робіт [8, 9] цільова функція оптимізації
вводиться як комбінація двох і більше критеріїв. Скаляризація багатокритеріальної задачі
подібним чином зменшує ступінь довіри до отриманих результатів з огляду на поєднання у
цільовій функції показників різної фізичної природи [10].
У якості інтегрального показника при оцінюванні оптимальності QoS керування у
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 [11, 12].
Сприйняття якості обслуговування (PQoS - perceived quality of service) – це оцінка
якості інформаційного сервісу з точки зору сприйняття користувачем як споживачем послуг
даного сервісу. Рекомендація ITU-T Р.830 встановлює для оцінювання якості сприйняття
користувача п’ятибальну шкалу MOS (Мean Opinion Score – середнє значення експертних
оцінок).
Протягом останніх років були розроблені та пройшли міжнародну верифікацію методи
об’єктивного оцінювання PQoS для:
– служб передавання мови, рекомендації ITU-T G.107, P.563, P.862;
– служб передавання відео, рекомендація ITU-T J.247;
– служб трансляції аудіо, рекомендація ITU-T BS.1387;
– служб передавання даних, рекомендації ITU-T G.1030, G.1040.
Наявність об’єктивних методів оцінювання PQoS дозволяє автоматизувати процедуру
визначення PQoS як величини, залежної від широкого спектру показників мережі. Для
кожної з функціонуючих у 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

{qi } = F ({Ri }, {p}, {Ei }) ,

(2)

де q i – значення РQoS за шкалою MOS для інформаційної служби i, i Î1,.., m ;
m – кількість інформаційних служб, які функціонують у мережі;
{Ri }– множина значень ресурсів мережі, що виділені інформаційній службі i;
{p} - множина показників, які характеризують мережу;
{Ei} – множина факторів, що відображають вплив на PQoS особливостей реалізації
прикладного програмного забезпечення, і (або) кінцевого абонентського обладнання.
На рис. 1 наведені залежності PQoS від:
– ресурсів мережі - смуги пропускання;
– показників мережі – імовірність втрати пакету, затримка доставки пакетів;
– особливостей реалізації прикладного програмного забезпечення – тип і швидкість
інформаційного потоку, метод кодування.
У роботах дослідницьких колективів: W. Kellerer, S. Thakolsri, S. Khan, E. Steinbach і др.
[13] та N. Bayer, M. Siebert, R. Pries, D. Staehle, V. Rakocevic і др. [14] наведені приклади
вирішення задачі максимізації повного значення PQoS у радіомережах з різною структурою.
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MOS

G. 711 – 64 кбіт/c
iLBC – 15,2 кбіт/c
SPEEX – 24,6 кбіт/c

4,4
3,8
3,6
3,2
2,8
2,4

G.723 – 6,4 кбіт/c
0

0,1
0,05
0,15
Імовірність втрати пакету

0,2
Імовірності втрати пакету

а)

Затримка доставки, мс

б)

Рис. 1. Залежність PQoS від:
а) імовірності втрати пакету для різних кодеків мови [13];
б) імовірності втрати пакету і затримки доставки пакетів для кодеку мови SPEEX
(24,6 кбіт/с) [15]
Узагальнене математичне формулювання задачі максимізації повного значення PQoS у
радіомережах може бути представлено наступним виразом

{ri }* = arg

ö
æ k
max çç å q(ri , {p}, {Ei })÷÷
{ri }ÎW è i =1
ø

(1)

за умови
k

å ri £ R ,

1=1

де rі – смуга пропускання, виділена інформаційному потоку і;
W – множина можливих варіантів розподілу пропускної спроможності між
інформаційними потоками у мережі;
k – кількість інформаційних потоків у мережі;
R – пропускна спроможність мережі.
Для вирішення задачі (1) використовується добре відпрацьований та відносно
нескладний математичний апарат комбінаторної оптимізації. Аналіз результатів вирішення
задачі (1), дозволяє зробити наступні висновки:
– значення повного PQoS, яких дозволяє досягти вирішення задачі (1), перевищує
результати методів основаних на оптимізації розподілу пропускної спроможності або
максимізації повного значення функції корисності [6];
– максимізація повного PQoS не дозволяє гарантувати досягнення певного рівня PQoS
для окремих інформаційних потоків у мережі.
Гарантування забезпечення певного визначеного рівня PQoS для максимальної
кількості інформаційних потоків у мережі можливе за умови впровадження в постановку
задачі максимізації повного PQoS принципу максиміну. На відміну від класичного принципу
максиміну у комп’ютерних мережах [16], пропонується визначення для кожного з класів
трафіку у радіомережі:
– мінімального рівня PQoS, який забезпечує мінімальні вимоги до якості
інформаційного обміну;
– комфортного рівня PQoS, який забезпечує комфортну якість інформаційного обміну;
– максимального рівня PQoS, який забезпечує максимальну можливу якість
інформаційного обміну для даного класу трафіку (інформаційної служби).
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2. Постановка задачі координаційної зонової оптимізації для забезпечення
максимінно справедливого рівня PQoS абонентів базової станції радіомережі
Структура радіомережі на основі опорної мережі базових станцій широко
використовується в існуючих і перспективних технологіях побудови радіомереж [17].
Зв’язок між базовими станціями забезпечується із використанням надійних і
високопродуктивних мережних технологій, здатних гарантувати необхідний рівень QoS.
Основними причинами зменшення рівня QoS у радіомережах на основі базових станцій є
обмеженість радіоресурсу, нестабільність радіоліній і мобільність абонентів у зоні
обслуговування базових станцій. Найбільш вагомим ресурсом радіомережі в сегменті
„базова станція – мобільні абоненти” є пропускна спроможність радіоканалу між базовою
станцією і мобільними абонентами [18], тому оптимізаційна задача, рішення якої
пропонується, зосереджена на максимізації повного рівня PQoS у сегменті „базова станція –
мобільні абоненти” за умови максимізації кількості інформаційних потоків, для яких
забезпечується досягнення мінімального і комфортного рівня PQoS за рахунок керування
розподілом пропускної спроможності, кодування аудіовізуальних даних зі зміною
швидкістю і з урахуванням рівня завадостійкості каналів між абонентами і базовою
станцією. Вирішення запропонованої задачі забезпечує підвищення ефективності
використання радіоресурсів у зоні обслуговування базової станції при збереженні гарантії
досягнення визначеного рівня PQoS для інформаційних потоків сегменту мережі.
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 як базовою станцією, так і
абонентськими пристроями.
Аналіз наведених припущень показує, що всі зазначені механізми, крім
транскодування, реалізовані в сучасних технологіях побудови радіомереж [19]. 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 у базових станціях, так і в
абонентському обладнанні [20].
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; способи кодування інформації в інформаційних потоках; qimin –
мінімальний рівень PQoS для кожного інформаційного потоку iÎ1,..,k; qicom - комфортний
рівень PQoS для кожного інформаційного потоку iÎ1,..,k; qimax - максимальний рівень PQoS
для кожного інформаційного потоку iÎ1,..,k; pi – середня імовірність втрати пакету для
кожного інформаційного потоку, iÎ1,..,k; масив значень PQoS по шкалі MOS в залежності від
виділеної смуги пропускання й імовірності втрати пакету для кожного з інформаційних
потоків та обраного способу кодування (характеристик прикладної реалізації послуги)
де Bi = ëRi

max

{qi(ri, pi, Ei)} = {qi (Dr , pi, Ei), qi (2Dr, pi, Ei), … , qi,(BiDr, Pi, Ei)},
/ΔRû;
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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
æ
ö
{ri }* = arg max
ç q (r , p , E )÷
{r }ÎΩ å i i i , i
k

i

è i=1

ø

(2)

за умови
n min ® max,
ncom ® max,

(3)
(4)

k

å ri £ R ,

i =1

де {ri}* – вектор розподілу пропускної спроможності між інформаційними потоками, який
забезпечує вирішення задачі (3);
W – множина можливих значень вектору розподілу пропускної спроможності між k –
інформаційними потоками, при дискретності зміни пропускної спроможності DR;
nmin – кількість інформаційних потоків, для яких забезпечується досягнення
мінімального рівня PQoS;
ncom – кількість інформаційних потоків, для яких забезпечується досягнення
комфортного рівня PQoS.
Оптимізаційна задача (2) – близька до задачі комбінаторної оптимізації – „укладка
ранцю”. Вирішення оптимізаційної задачі (2) може бути отримано із використанням жадного
(greedy) алгоритму. Вибір даного методу рішення обумовлений:
– множина пропускних спроможностей відповідає стандартному набору швидкостей
передавання, і в силу цього є дискретною, компоненти рішення повинні відповідати цій
дискретній множині;
– меншою обчислювальною складністю жадних алгоритмів у порівнянні із динамічним
програмуванням, або пошуком аналітичного рішення.
Можливість використання жадного алгоритму для вирішення оптимізаційної задачі (2)
обумовлена:
– адитивним характером цільової функції оптимізації;
– залежністю рішення про виділення частки пропускної спроможності, яке приймається
в кожному із циклів, лише від величини нерозподіленої (вільної) пропускної спроможності;
– гарантуванням досягнення при використанні жадних алгоритмів Парето –
оптимальності при характеристиках цільової функції і початкових обмеженнях відповідних
сформульованої задачі оптимізації.
Для вирішення задачі (2) пропонується алгоритм, найближчим прототипом якого є
алгоритм, запропонований у роботі [21]. Оригінальний алгоритм використовувався для
вирішення задачі максимінного розподілу пропускною спроможності базової станції.
3. Алгоритм забезпечення максимінно-справедливого рівня PQoS абонентів
базової станції радіомережі
Алгоритм вирішення сформульованої задачі складається з трьох основних етапів. На
першому етапі за рахунок розподілу пропускної спроможності базової станція між
інформаційними потоками абонентів забезпечується гарантування досягнення мінімального
рівня PQoS для максимальної кількості інформаційних потоків у сегменті мережі (умова (3)).
Якщо пропускної спроможності базової станції не достатньо для забезпечення мінімального
рівня PQoS для усіх інформаціних потоків, потокам з мінімальним значенням відношення
мінімального рівня PQoS до потрібної для його забезпечення смуги пропускання
відмовляється у обслуговуванні. На другому етапі за умови наявності резерву пропускної
спроможності після забезпечення інформаційним потокам мінімального рівня PQoS,
максимально можливої кількості інформаційних потоків виділяється смуга пропускання, яка
забезпечує досягнення комфортного рівня PQoS (умова (4)), пріоритет мають інформаційні
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потоки, для яких відношення комфортного рівня PQoS до потрібної для його забезпечення
смуги пропускання максимальне. На третьому етапі за умови наявності резерву пропускної
спроможності після забезпечення інформаційним потокам комфортного рівня PQoS, резерв
пропускної спроможності розподіляється між інформаційними потоками з метою
максимізації повного значення PQoS (2) у сегменті мережі із використанням алгоритму
детально описаного у [22].
Алгоритм забезпечення максимінно-справедливого рівня PQoS абонентів базової
станції радіомережі за рахунок керування розподілом пропускної спроможності базової
станції, кодування аудіовізуальних даних зі зміною швидкістю і з урахуванням рівня
завадостійкості каналів між абонентами і базовою станцією наведено у таблиці 2 (у табл. 1
наведено значення змінних, які використовуються у алгоритмі).
Умовою стохастичної стійкості алгоритмів керування розподілом ресурсів мережі [23],
є виконання співвідношення:
Tr » Tc < Ts ,
(5)
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 [19]. Середня тривалість
сеансів зв’язку дорівнює одиницям хвилин. При моделюванні запропонованого алгоритму у
системі комп’ютерної математики Matlab при 50 інформаційних потоках і 512 можливих
значеннях пропускної спроможності середній час виконання розподілу пропускної
спроможності в середньому складає 0,5 с. Таким чином, запропонований алгоритм є
стохастично стійким.
Таблиця 1
Значення змінних, які використовуються у алгоритмі
R
k
{qi}
ric
qimin,
qicom,
qimax
rimin,
ricom,
rimax
ra
rip

– максимальна пропускна спроможність між базовою станцією і мобільними
абонентами
– кількість інформаційних потоків, конкуруючих за доступ до пропускної
спроможності
– масив значень PQoS по шкалі MOS в залежності від виділеної смуги
пропускання, імовірності втрати пакету та обраного способу кодування для
інформаційного потоку i
– значення пропускної спроможності, виділене інформаційному потоку i
– мінімальне, комфортне та максимальне значення PQoS для інформаційного
потоку i.
– значення смуги пропускання, при якому забезпечується мінімальне,
комфортне та максимальне значення PQoS для інформаційного потоку i,
– значення пропускної спроможності, доступне для розподілу між
інформаційними потоками
– значення пропускної спроможності, необхідне для забезпечення мінімального
рівня PQoS, для всіх інформаційних потоків сегменту мережі
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Таблиця 2
Алгоритм забезпечення максимінно-справедливого рівня PQoS
Ввести вихідні дані:
1
скаляри R, k, qimin, qicom, qimax, rimin, ricom, rimax, масиви {qi} i = 1, k .
Розподілити пропускну спроможність між інформаційними потоками абонентів для
2

(

)

забезпечення мінімального рівня PQoS
k

– обчислити r p = å r min ;
i =1

p

– якщо r < R
– виконати присвоєння r a := R - r p ; ric := rimin , i = 1, k ;
– перейти до пункту 3.
– інакше
– якщо r p = R
– виконати присвоєння ric := rimin , i = 1, k ;
– закінчити роботу алгоритму, видати масив значень пропускної спроможності

виділених для кожного інформаційного потоку - {ric}.
– інакше
– знайти серед інформаційних потоків, потік з мінімальним значенням qi min / rimin потік m;
– виконати присвоєння rmc := 0, rmmin := 0 ;

3

– перейти до пункту 2.
Розподілити пропускну спроможність між інформаційними потоками абонентів для
забезпечення комфортного рівня PQoS
– поки існують інформаційні потоки для яких ricom > ric > 0
– знайти серед інформаційних потоків для яких

ricom > ric > 0 ,

потік

з

максимальним відношенням qi com / ricom - потік j;

– якщо r a > 0
– якщо r a - r com
>0
j
– виконати присвоєння r jc := r com
, r a := r a - r com
;
j
j
– перейти до пункту 3
– накше
– перейти до пункту 4.
– інакше
– закінчити роботу алгоритму, видати масив значень пропускної спроможності

4

виділених для кожного інформаційного потоку – {ric}.
Максимізувати повне значення PQoS у сегменті мережі, із використанням алгоритму
наведеного у [23].

5. Приклад вирішення задачі забезпечення максимінно-справедливого рівня PQoS
абонентів базової станції радіомережі. Розглянемо приклад вирішення сформульованої
задачі. Приймемо наступні значення вихідних даних:
R – максимальне значення пропускної спроможності між базовою станцією і
мобільними абонентами - 56 кбіт\с;
Dr – крок зміни смуги пропускання, яка може виділятись базовою станцією для
інформаційних потоків - 4 кбіт\с;
k – кількість групп інформаційних потоків - 7;
– типи і способи кодування інформації в інформаційних потоках, середня імовірність
втрати пакету для кожного інформаційного потоку:
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– інф. потік 1 – передавання мови із використанням кодеру SPEEX, p1 = 0,02;
– інф. потік 2 – передавання мови із використанням кодеру SPEEX, p2 = 0,1;
– інф. потік 3 – передавання мови із використанням кодеру SPEEX, p3 = 0,15;
– інф. потік 4 – передавання даних із використанням протоколу FTP, p4 = 0,1;
– інф. потік 5 – передавання даних із використанням протоколу FTP, p5 = 0,1;
– інф. потік 6 – передавання даних із використанням протоколу FTP, p6 = 0,2;
– інф. потік 7 – передавання даних із використанням протоколу FTP, p7 = 0,05.
– для всіх інформаційних потоків у мережі встановлюються однакові рівні PQoS:
– мінімальний рівень PQoS – 2,5 по шкалі MOS;
– комфортний рівень PQoS – 3,5 по шкалі MOS;
– максимальній рівень PQoS – 4,5 по шкалі MOS.
Значення PQoS по шкалі MOS, у залежності від виділеної смуги пропускання й
імовірності втрати пакету для кожного з інформаційних потоків (отримані із використанням
методики, наведеній у [24]), представлені у таблиці 3.
Проміжні і кінцеві результати вирішення задачі забезпечення максимінносправедливого рівня PQoS абонентів базової станції радіомережі із використанням
запропонованого алгоритму, наведені у таблиці 4.
У результаті роботи запропонованого алгоритму у наведеному прикладі будуть отримані
наступні результати:
– кількість інформаційних потоків, яким відмовлено у обслуговуванні – 2;
– кількість інформаційних потоків, яким забезпечені вимоги для досягнення
мінімального рівня PQoS – 4;
– кількість інформаційних потоків, яким забезпечені вимоги для досягнення
комфортного рівня PQoS – 1;
– повне значення PQoS у сегменті мережі – 14,85.
Таблиця 3
Значення PQoS
Смуга пропускання, кбіт\с

Мова, кодер SPEEX

p = 0,02

p = 0,1

p = 0,15

Передавання даних

p = 0,05
p = 0,1

p = 0,2

Швидкість
потоку, кбіт\с
Значення
PQoS
Швидкість
потоку, кбіт\с
Значення
PQoS
Швидкість
потоку, кбіт\с
Значення
PQoS
Швидкість
потоку, кбіт\с
Значення
PQoS
Швидкість
потоку, кбіт\с
Значення
PQoS
Швидкість
потоку, кбіт\с
Значення
PQoS

0

4

8

12

16

20

24

28

0

3,95

8

11

15

18

18

24,6

0

2,8

3.6

3,9

4,1

4,2

4,2

4,3

0

3,95

8

11

15

18

18

24,6

0

2,25

2,72

2,94

3,15

3,23

3,23

3,31

0

3,95

8

11

15

18

18

24,6

0

2

2,35

2,65

2,8

2,9

2,9

3,1

0

4

8

12

16

20

24

28

32

0

1

2

2,74

3,22

3,6

3,89

4,24

4,37

0

4

8

12

16

20

24

28

32

0

1

1,98

2,64

3,14

3,52

3,82

4,1

4,3

0

4

8

12

16

20

24

28

32

0

1

1,8

2,47

2,95

3,32

3,62

3,88

4,1
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Таблиця 4
Результати виконання алгоритму
Інформаційні потоки (ІП)
ІП 3
ІП 4
ІП 5
ІП 6

ІП 1

ІП 2

rimin, біт\с

4

8

12

12

12

16

12

56

ric, біт\с

4

8

12

12

0

0

12

8

2,8
4

2,72
+¥

2,65
+¥

2,64
20

0
-

0
-

2,74
20

8
8

8

8

12

12

0

0

12

4

3,6
0,1

2,72
0,055

2,65
0,063

2,64
0,125

0
-

0
-

2,74
0,12

4
4

8
3,6

8
2,72

12
2,65

16
3,14

0
0

0
0

16
2,74

0
0

qic
ricom, біт\с
ric, біт\с
qic
qic +1 - qic Dr

ric, біт\с
qic

ІП 7

ra, біт\с

Для порівняння – при використанні алгоритму прототипу [21]:
кількість інформаційних потоків, яким відмовлено у обслуговуванні – 3;
– кількість інформаційних потоків, яким забезпечені вимоги для досягнення
мінімального рівня PQoS – 3;
– кількість інформаційних потоків, яким забезпечені вимоги для досягнення
комфортного рівня PQoS – 1;
– повне значення PQoS у сегменті мережі – 14,63.
Висновки. У статті доведена можливість і перспективність використання значення
сприйняття якості обслуговування (PQoS) в якості показника в задачах мережного
керування. Запропонований метод координаційної зонової оптимізації для забезпечення
максимінно-справедливого рівня PQoS абонентів базової станції радіомережі.
Запропонований метод відрізняється від відомих використанням у якості цільової функції
оптимізації – PQoS, залежної від пропускної спроможності, рівня завадостійкості та способу
реалізації інформаційної послуги. Результати, яких дозволяє досягти запропонований метод,
перевищують результати стандартних та відомих перспективних методів забезпечення
максимінно-справедливого розподілу ресурсів мережі. Під час подальших досліджень
передбачається розширення переліку ресурсів радіомережі, керування якими забезпечує
вирішення задачі забезпечення максимінно справедливого рівня PQoS, а також реалізація
запропонованого методу у радіомережах зі структурами Mesh і Ad Hoc.
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Білодід Б.В. (ІТС НТУУ „КПІ”)
Дмитрієнко О.Ю. (ІТС НТУУ „КПІ”)
ПІДХІД ДО РЕАЛІЗАЦІЇ ГОЛОСОВОГО ЗВ'ЯЗКУ
ДЛЯ WEB-ОРІЄНТОВАНИХ ПРИКЛАДНИХ ПРОГРАМ
У статті запропонований похід до інтеграції web-телефонії в існуючу інфраструктуру підприємств за
наявності в організації IP-телефонії, з використанням безкоштовного програмного забезпечення. Дослідним
шляхом виміряні наскрізна затримка і джиттер для сценаріїв браузер-браузер і браузер-софтфон. На основі
отриманих результатів зроблені висновки щодо доцільності застосування запропонованого підходу.
В статье предложен поход к интеграции web-телефонии в существующую инфраструктуру
предприятий при наличии в организации IP-телефонии, с использованием бесплатного программного
обеспечения. Опытным путем были измерены сквозная задержка и джиттер для сценариев браузер-браузер и
браузер-софтфон. На основе полученных результатов сделаны выводы о целесообразности применения
предложенного подхода.
The paper proposes the approach for the integration of web - telephony into company's infrastructure with
existing IP-telephony, using free software. End-to-end delay and jitter for scenarios browser-browser and
browser-softphone were empirically measured. Based on the results there were drawn conclusions about the
appropriateness of the proposed approach.
Ключові слова: web- телефонія, сценарій зв’язку.

На сьогодні широкого поширення набули web-орієнтовані прикладні програми, що
передбачають взаємодію користувачів в реальному часі в процесі роботи, навчання,
спілкування. До них відноситься інтернет-орієнтоване програмне забезпечення, таке як
портали підприємств і організацій, інтернет-магазини, центри підтримки користувачів,
соціальні мережі, інтерактивні семінари. Користувачі таких програм зацікавлені в найбільш
оперативному і доступному способі спілкування з метою отримання інформації, рішення
проблем, що виникають, допомоги в ухваленні рішень. На даний момент для забезпечення
інтерактивного спілкування використовуються наступні підходи:
- Системи текстових повідомлень безпосередньо на сайті або за допомогою електронної
пошти. Таке рішення не задовольняє вимогам до оперативності спілкування і не завжди є
застосовним.
- Традиційний телефонний зв’язок. Це рішення вимагає додаткових витрат на
телефонний зв’язок з боку користувачів.
- IP-телефонія. Таке рішення вимагає встановлення додаткового програмного
забезпечення і наявності облікового запису користувача мережі IP - телефонії.
Нерідко в організаціях, що використовують web-орієнтоване програмне забезпечення
для надання послуг, вже існує IP - телефонія. Логічною виглядає інтеграція необхідних
методів комунікацій із вже існуючими системами. Підходом, що реалізує таку
функціональність, є web-телефонія. Вона надає можливість здійснювати дзвінок
безпосередньо з web-браузера.
На даний момент відсутні комплексні рішення, що реалізовують дзвінок з webорієнтованої прикладної програми в мережу IP-телефонії. Таким чином, існує необхідність у
розгляді можливих сценаріїв web-телефонії з метою вибору оптимального підходу для
інтеграції web-орієнтованого програмного забезпечення в існуючі системи IP-телефонії з
мінімальними витратами.
1. Web-телефонія
Як рішення поставленої задачі пропонується використання технології web-телефонії,
яка дозволяє здійснювати дзвінки безпосередньо з web - браузера. Такий підхід забезпечує
зв'язок через IP-мережі за допомогою звичайного браузеру. В цьому випадку користувачу
немає необхідності встановлювати спеціальне програмне забезпечення. Для створення
клієнтських додатків вибрана мультимедійна технологія Adobe Flash [1], оскільки вона надає
необхідні функціональні можливості і має широке поширення. Створена за допомогою цієї
технології прикладна програма зможе працювати на більшості комп'ютерів, підключених до
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мережі Інтернет, оскільки 99% комп’ютерів по всьому світу, що мають доступ в Інтернет,
мають Flash плагін [2].
Реалізація web-телефонії можлива з використанням трьох сценаріїв:
- Браузер-браузер;
- Браузер-телефон;
- Браузер-софтфон.
2. Сценарій браузер-браузер
При використанні сценарію браузер-браузер можливі два варіанти організації зв’язку: з
використанням медіа-сервера і без використання медіа-сервера.
Сценарій браузер-браузер з використанням медіа-сервера представлений на Рис. 1. В
даному випадку сигналізація і весь голосовий трафік проходять через спеціальний медіасервер. У якості такого сервера можуть виступати Flash Media Server компанії Adobe, Red5
[3], Wowza Media Server [4], haXeVideo [5] та ін. Для передачі трафіку використовується
протокол Real Time Messaging Protocol (RTMP).

Рис. 1. Сценарій браузер-браузер з використанням медіа-сервера

Перевагами цього сценарію є:
- добре проходження трафіку з точки зору подолання firewall і NAT.
До недоліків можна віднести:
- високе навантаження на сервер;
- великий час відгуку;
- можливість використовувати тільки протокол TCP.
Сценарій браузер-браузер без використання медіа-сервера представлений на Рис. 2. В
даному випадку при передачі голосових даних безпосередньо між двома браузерами
використовується новий закритий протокол Real Time Media Flow Protocol (RTMFP), що
надає можливість однорангової передачі даних. Він, зокрема, реалізований в Adobe Flash
Player 10. При такому сценарії сервер виконує лише допоміжну роль при встановленні
з’єднання. На даний момент єдиний варіант - скористатися сервером Stratus від Adobe, до
якого відкритий загальний доступ через Інтернет.

Рис. 2. Сценарій браузер-браузер без використання медіа-сервера

Перевагами цього сценарію є:
- протокол RTMFP побудований на базі протоколу UDP;
- відсутнє навантаження на сервер.
Недоліки:
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- Погане проходження трафіку через firewall і NAT;
- Вимагається Flash Player версії 10.
Оскільки на сьогодні ще відсутня можливість використовувати свій власний
допоміжний сервер, то як рішення, що реалізує сценарій браузер-браузер, рекомендується
використовувати сценарій з медіа-сервером. В роботі була експериментально випробувана
описана нижче схема. У якості медіа-сервера використовувався сервер Red5 - RTMP медіасервер з відкритим вихідним кодом, написаний на Java. На ньому зберігається клієнтський
додаток, у якості якого використовувався red5phone - програмний телефон з відкритим
вихідним кодом на основі Flex3, що працює з Red5 [6]. На основі red5phone існує можливість
реалізувати власну клієнтську прикладну програму з необхідним в конкретному випадку
набором функцій.
3. Сценарій браузер-телефон і браузер-софтфон
Для організації зв’язку за допомогою сценарію браузер-телефон необхідно
використовувати SIP-шлюз будь-якого з операторів IP-телефонії або ж IP PBX підприємства
(Рис. 3). При такому сценарії медіа-сервер виконує роль шлюзу RTMP - SIP. При цьому
виконується перекодування аудіо з одного кодека в іншій. IP PBX надає функціональність
SIP -шлюза, що дає можливість здійснювати дзвінки на телефони мережі ТфЗК.

Рис. 3. Сценарій браузер-телефон

Сценарій браузер-софтфон відрізняється від сценарію браузер-телефон тільки тим, що
замість стаціонарного телефонного апарату використовується його програмна реалізація на
комп’ютері.
4. Підхід до реалізації голосового зв'язку з використанням сценарію браузертелефон (браузер-софтфон)
Оскільки на сьогодні відсутні комплексні рішення, що реалізують сценарій браузертелефон, нижче пропонується підхід, заснований на безкоштовному програмному
забезпеченні, що надає необхідну функціональність. У якості медіа-сервера пропонується
використовувати сервер Red5, на якому зберігається клієнтська прикладна програма
red5phone. У якості SIP-шлюза пропонується використовувати Asterisk - безкоштовний IP
PBX, що має усі можливості класичної АТС [7]. Використання SIP-шлюза дозволяє
здійснювати дзвінки на програмні SIP-телефони (софтфони). Якщо ж IP PBX оснащений
платою для підключення до мережі ТфЗК, то це надасть можливість здійснювати дзвінки з
браузеру на стаціонарні телефони мережі ТфЗК. Схема запропонованої реалізації сценарію
браузер-телефон представлена на Рис. 4.

Рис. 4. Реалізація сценарію браузер-телефон
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Детальніше ця схема представлена на Рис. 5.

Рис. 5. Реалізація сценарію браузер-телефон (детально)
Для того, щоб мати можливість здійснювати дзвінки, RTMP-клієнт red5phone
реєструється на сервері. Він створює мережне з’єднання з SIP-додатком на Red5. Коли він
отримує успішне підтвердження, то здійснює віддалений виклик методу в Red5 SIP-додатку,
який створює пару об’єктів SIPUser і RTMPUser для цього користувача і реєструє
користувача на Asterisk. Коли red5phone закриває мережне з’єднання, ця пара об’єктів
видаляється, і користувач стає незареєстрованим на Asterisk.
Організація з’єднання при вихідному дзвінку з red5phone відбувається за наступним
сценарієм. Red5phone віддалено викликає метод, яким SIPUser ініціює вихідний SIP-дзвінок
з використанням Asterisk, і здійснює обмін RTP аудіо-потоками. При цьому SIPUser здійснює
публікацію потоку від Asterisk, і передає на red5phone ім.’я цього потоку з метою відтворити
сам потік в динаміці. Red5Phone у свою чергу публікує потік з мікрофону комп’ютера для
передачі до SIPUser. Відбувається перетворення поступаючих від Asterisk звукових RTPпакетів з 8 кГц в 11 кГц під час перетворення ULAW в ADPCM, і викликається метод в
об’єкті RTMPUser для публікації аудіо-потоку на Red5, використовуючи ім.’я, на яке вже
підписаний Red5Phone.
Об’єкт RTMPUser перетворює потік з кодека Nellymoser ASAO, який передає
Red5Phone. Це називається ASAO - ULAW перетворенням (для отримання ULAW-пакетів і
їх передачі до SIPUser). Варто відмітити, що в Adobe Flash Player 10 з’явилася підтримка
кодека Speex, який при однаковій якості аудіо-сигналу має у декілька разів менший бітрейт.
Організація з’єднання при виклику у зворотний бік (телефон-браузер) відбувається за
такою ж схемою: вхідний SIP-сигнал з’являється як віддалений вхідний виклик на red5Phone.
Потім користувач може отримати дзвінок і red5phone віддалено викликає метод в SIPUser
для встановлення з’єднання. В цьому випадку передача аудіоданих організована так само, як
і при вихідному дзвінку.
5. Оцінка запропонованого підходу
Web-телефонія є однією з областей передачі інформації, де важливою є динаміка
передачі сигналу. У зв’язку з цим успішне впровадження запропонованого підходу багато в
чому залежить від величини виникаючої затримки сигналу, а також величини девіації цієї
затримки (джиттера) [8]. Для того, щоб визначити якість сервісу, що надається кінцевому
користувачу в запропонованому підході, були проведені ряд експериментів для визначення
наскрізної затримки і джиттера.
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У експерименті були розглянуті два сценарії: браузер-браузер і браузер-софтфон.
Схема експерименту представлена на Рис. 6. Користувач 1 в обох випадках використовував
браузер Google Chrome 4.0. Користувач 2 використовував браузер Mozilla Firefox 3.5 і
софтфон x-lite 3.0. У якості клієнтського додатку для Red5 використовувався red5phone.

Рис. 6. Загальна схема експерименту

Для кожного з експериментів були проведені ряд вимірів в кількості, необхідній для
отримання достовірного результату. Внаслідок нестабільності програмного забезпечення і
мережних параметрів, були отримані результати в межах довірчого інтервалу, довжина якого
визначалася величиною довірчої вірогідності. Для визначення затримки сигнал передавався
через мережу до комп’ютера одержувача, аудіо-вихід якого був сполучений з його аудіовходом. Таким чином, переданий сигнал повертався до передавача. Так була виміряна
подвійна наскрізна затримка. Результати підрахунку наскрізної затримки представлені на
Рис. 7.

Рис. 7. Наскрізна затримка голосового сигналу
Таким чином, при сценарії браузер-софтфон забезпечується гарна якість зв’язку
(затримка в проміжку від 200 до 400 мс), а сценарій браузер-браузер забезпечує допустиму
якість зв’язку (затримка в проміжку від 400 до 700 мс)[8]. Погіршення результатів в даному
випадку пояснюється тим, що при використанні прикладної програми red5phone увесь
голосовий трафік незалежно від сценарію проходить через Asterisk, оскільки red5phone
являється SIP-додатком, і орієнтований на роботу через SIP-шлюз, яким в нашому випадку є
Asterisk. Таким чином, при сценарії браузер-браузер перекодування сигналу відбувається 2
рази. Для того, щоб цього уникнути, необхідно використовувати іншу клієнтську прикладну
програму, яка працює без SIP-шлюза. Це дозволить зменшити величину затримки.
Час проходження пакетів голосового трафіку через мережу був досліджений за
допомогою Wireshark 1.2.6 - програмного продукту, для аналізу пакетів Ethernet та ін. [9]. Ця
програма була встановлена на комп’ютері Користувача 2 і відстежувала потік пакетів при
передачі голосових даних від Користувача 1 до Користувача 2.
Для отримання значення джиттера, від часу приходу наступного пакету віднімався час
приходу попереднього. Таким чином, була проведена серія вимірів для кожного з сценаріїв.
Результати вимірів представлені на Рис. 8.
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Рис. 8. Джиттер

Значення джиттера для обох сценаріїв лежить в діапазоні 25-40 мс, що є добрим
результатом.
Висновки
На даний момент web-телефонія надає простий і доступний спосіб організації
голосового зв’язку для більшості користувачів web-орієнтованого програмного забезпечення.
Запропоновані рішення організації сценаріїв браузер-браузер і браузер-телефон
надають можливість інтеграції голосового зв’язку в IT-інфраструктуру компанії при
взаємодії з такими об’єктами як call-центр, contact-центр, IP PBX. Залежно від призначення
системи, що розгортається, клієнтська прикладна програма може мати широкі можливості
(набір різних номерів, телефонний довідник, історія дзвінків і так далі) або ж мати
спеціально обмежений функціонал (єдина кнопка для здійснення дзвінка по
заданому номеру). Проведений аналіз запропонованих сценаріїв показав, що вони
задовольняють вимогам по величині затримки і джиттера. При цьому, дане рішення
базується на використанні безкоштовного програмного забезпечення, такого, як медіа-сервер
Red5 і SIP-шлюз Asterisk, що позитивно позначається на вартості його впровадження.
Описаний підхід розширює вибір засобів комунікацій і доступність обслуговування.
Як один з варіантів впровадження результатів роботи, розглядається реалізація подібної
системи в Інституті телекомунікаційних систем НТУУ „КПІ” з метою надання можливості
здійснювати дзвінки з сайту Інституту, наприклад, секретарю кафедри для отримання
інформації студентами і абітурієнтами.
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УДК 681.5.015
Труш О.В. (ВІТІ НТУУ „КПІ”)
МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМИ АВТОМАТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ
ПРИВОДУ ЗАПИСУ/ЗЧИТУВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ В СИСТЕМІ MATLAB
Проведено моделювання початкової слідкуючої системи з принципом управління за відхиленням і
системи з диференціальним зв’язком, на входи яких паралельно поступає задаюча дія, а також слідкуючої
системи з диференціальним зв'язком, на яку паралельно поступає обурююча дія – нерівності поверхні диска.
Проведено моделирование исходной следящей системы с принципом управления по отклонению и
системы с дифференциальной связью, на входы которых параллельно поступает задающее воздействие, а
также следящей системы с дифференциальной связью, на которую параллельно поступает возмущающее
воздействие – неровности поверхности диска.
The design of the initial tracker system is conducted with principle of management on a rejection and system
with differential connection, on the entrances of which questioner influence acts parallel, and also tracker system with
differential connection on which revolting influence acts parallell are burries of disk surface.
Ключові слова: система управління позиціонером, задаюча дія, обурююча дія, диференціальний зв’язок.

Актуальність. Об’єм інформації, що подається в цифровому вигляді, стрімко зростає.
Зберігання інформації на всіх етапах розвитку суспільства є одним з пріоритетних, при
вирішенні якого необхідно забезпечити для майбутніх поколінь як зберігання накопичених
знань, так і отриманій новій інформації. Останнє десятиліття відмічене швидким зростанням
ємкості накопичувачів інформації і, відповідно, щільністі запису. За даними компанії IBM,
поверхнева щільність запису на жорсткі магнітні диски збільшилася з 100 Мб/кв.дюйм на
початку 90-х рр. до 50-70 Гб/кв.дюйм, а щільність доріжок в сучасних накопичувачах
складає 100-150 тисяч доріжок на дюйм і продовжує неухильно зростати. При такій
щільності запису розміри одного біта складають всього 0,052 мкм в довжину і 0,62 мкм
завширшки. Крім того, з’являються і нові технології запису інформації, де все більш і більш
„стискують” розміри бита. Так, диски Blu-Ray діаметром 12 дюймів і об’ємом 27Гб, які
використовують оптичний запис синім лазером, мають довжину одного пита 0,138 мкм (для
порівняння - довжина пита звичайного компакт-диска 1,6 мкм). Але справжнім проривом в
щільності запису інформації може стати анонсована все тій же IBM технологія Millipede, де
щільність запису досягає до 1Тб/кв.дюйм. Діаметр осередку зберігання складе в цьому
випадку всього 10 нм.
Нові технології з переходом в область субмікронних і нанометрових масштабів
вимагають відповідного інструментарію, що дозволяє забезпечувати точність і якість
запису/зчитування інформації, а також контроль параметрів і діагностику робочих поверхонь
накопичувачів. Сучасні системи управління апаратури запису-зчитування інформації з
магнітних і оптичних носіїв будуються як системи автоматичного управління по відхиленню.
До таких пристроїв відносяться системи фазового автопідстроювання (ФАП). Від показників
якості цих систем залежить ефективность і швидкість роботи, а також об’єм інформації, що
зберігається, на носіях. Вони не завжди задовольняють сучасним вимогам. Тому виникає
необхідність підвищення динамічної точності і швидкодії систем автоматичного управління
по відхиленню записуючих пристроїв з метою підвищення вірогідності правильного запису і
зняття інформації в них.
Постановка задачі. Одним з шляхів підвищення показників якості систем управління
апаратури запису-зчитування інформації є введення в структурну схему диференціального
зв’язку, за допомогою якого здійснюється непряме вимірювання випадкової задаючої дії
(кута повороту приводу позиціонера b п (t ) ) і обурюючої дії (нерівності поверхні диска і биття
при обертанні), а також досягається мінімізація середньоквадратичних помилок (СКП) і
квадратичних інтегральних оцінок, які викликаються цими діями.
Раніш ми розглядали математичну модель початкової системи управління приводу
запису/зчитування інформації з оптичного диска і системи з диференціальним зв’язком.
Істотне підвищення точності системи управління позиціонером пристрою запису/зчитування
інформації досягається шляхом введення в систему диференціального зв’язку.
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Структурна схема (математична модель) системи автоматичного управління пристрою
запису/зчитування інформації з диференціальним зв’язком еквівалентна комбінованій
системі з розімкненими зв’язками по задаючій β п (t ) і обурюючій M c (t ) діях і тому в
запропонованій, як і в комбінованій системі, відсутня основна перешкода на шляху
підвищення точності системи – суперечність між умовами підвищення динамічної точності і
стійкості. Тому диференціальний зв’язок (як і розімкнені зв’язки комбінованої системи)
може бути синтезован відповідно до вибраних умов підвищення точності системи, не
піклуючись про її стійкість.
Синтез диференціального зв’язку виконаний відповідно згідно умов підвищення
порядку астатизму, відносно задаючої дії, з першого до другого, а також перетворення
статичної, відносно обурюючої дії, системи в систему з астатизмом першого порядку
(умовами мінімізації середньоквадратичних і динамічних похибок (СКП) і умовами
мінімізації квадратичних інтегральних оцінок перехідних процесів). З метою підтвердження
виводів про можливість мінімізації за допомогою одного диференціального зв’язку
середньоквадратичних, динамічних помилок, поліпшення показників якості перехідних
процесів системи, які викликаються як задаючою, так і обурюючою діями, прикладеними до
різних точок системи, виконано моделювання початкової системи і системи з
диференціальним зв’язком в системі MATLAB.
На рис. 1 зображена схема моделювання, яка містить структурні схеми початкової
слідкуючої системи з принципом управління за відхиленням і системи з диференціальним
зв’язком, на входи яких паралельно поступає задаюча дія β п (t ) .

К1

К2

К3

Рис. 1. Схема моделювання початкової системи автоматичного управління приводу
запису/зчитування інформації і системи з диференціальним зв’язком без каналів за обуренням
М с при різних задаючих діях

Параметри цих систем рівні параметрам систем при коефіцієнті підсилення системи в
розімкненому стані k p = 55,3 1 c . За допомогою диференціального зв’язку в систему подана
перша і друга похідні задаючої дії. Перша похідна (параметр t 1 ) синтезована відповідно до
умови підвищення порядку астатизму системи з першого до другого (умовою мінімізації
СКП), друга похідна (параметр t 2 ) – відповідно до умови мінімізації квадратичної
інтегральної оцінки перехідної функції системи, яка викликається задаючою дією β п (t ) .
При замкнутому ключі К1 на входи систем паралельно поступає нестаціонарна
___

2
випадкова задаюча дія, спектральна щільність похідної якої S . (ω) = 22β W 2 , сформована з
β
ω +β

білого шуму за допомогою аперіодичної і інтегруючої ланок.
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Для якісної оцінки впливу диференціального зв’язку на помилку відтворення
випадкової задаючої дії на осцилограф Scope 1 подана помилка відтворення θ β (t ) (рис. 2, а)
початкової системи і помилка θ βД (t ) системи з диференціальним зв'язком (рис. 2, б).
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Рис. 2. Осцилограми помилок відтворення випадкової задаючої дії β п (t ) початкової системи θ β (t ) і
системи з диференціальним зв’язком θ βД (t )

З порівняння кривих θ β (t ) і θ βД (t ) видно, що за допомогою диференціального зв’язку
вдається істотно зменшити помилку відтворення випадкової задаючої дії – кута β п (t )
повороту позиціонера.
Для кількісної оцінки впливу диференціального зв’язку на СКП початкової системи
β п (t ) і системи з диференціальним зв’язком θ βД (t ) через обчислювальні пристрої CRMS 1 і
CRMS 2, які визначають СКП за формулою e =

T

1 2
q ( t ) dt , використовується осцилограф
T ò0

Scope2. Крива εβ (t) (рис. 3) відповідає середньоквадратичному значенню помилки
θ β (t ) початкової системи, а крива ε βД (t ) - середньоквадратичному значенню помилки
θ βД (t ) системи з диференціальним зв’язком.

ε
0.25

ε β (t )

0.2
0.15
0.175
0.1

ε βД (t )

0.05
0.06
0

25

Рис. 3. Осцилограми СКП початкової системи

t,c
50
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100

εβ (t) і системи з диференціальним зв’язком ε βД (t ) .

У табл. 1 приведені розрахункові значення СКП початкової системи εβ (t) , системи з
диференціальним зв’язком ε βД (t ) та їх значення, отримані в результаті моделювання систем.
Згідно табл. 1 розрахункові значення середньоквадратичних помилок, які
викликаються випадковою задаючою дією β п (t ) , початкової системи приводу
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запису/зчитування і системи з диференціальним зв’язком з великим ступенем точності
співпадають з їх значеннями, отриманими в результаті моделювання.
Таблиця 1
Розрахункові
Результати
СКП
значення
моделювання
систем і їх
відношення
0.17

0.175

0.059

0.06

2.881

2,91

4,781 10-5

5,5 10-5

9,581 10-6

1 10-5

4,99

5,5

εβ
ε βД
εβ

ε βД

εM
ε MД
εM

ε MД

При замкнутому ключі К2 (рис. 1) на входи обох систем подається одинична
ступінчаста задаюча дія b п (t ) = 1(t ) . Перехідні процеси початкової системи θ Пβ (t ) і системи з
диференціальним зв'язком θ ПβД (t ) подаються на осцилограф Scope 1 і зображені на рис.4.
1
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-0.2
-0.4
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Рис. 4. Перехідні функції системи без "вилки" θ Пβ (t ) і з вилкою θ ПβД (t ) при ступінчастій зміні
задаючої дії β п (t )

З рис. 4 виходить, що показники якості перехідного процесу в системі з
диференціальним зв’язком значно вище, ніж в початковій системі. Зокрема, час встановлення
перехідного процесу зменшився в tУβ tУβД = 1,84 рази.
Перехідні функції систем, отримані в результаті моделювання, за своїм характером
співпадають з розрахунковими. Сталі помилки обох систем рівні нулю, що відповідає їх
розрахунковим значенням.
При замкнутому ключі К3 на входи систем поступає задаюча дія, яка змінюється за
град
лінійним законом β п (t ) = β1t , де β1 = 5
. Перехідні процеси початкової системи θ Пβ (t ) і
с
системи з диференціальним зв’язком θ ПβД (t ) подаються на осцилограф Scope 1. З розгляду
осцилограм, зображених на рис. 4, витікає, що при лінійній зміні кута повороту позиціонера
в початковій системі виникає динамічна помилка в сталому режимі θβ уст = 0,09 град , яка
відповідає розрахунковому значенню (рис. 5). Показники якості перехідного процесу в
системі з диференціальним зв’язком істотно покращилися. У системі з диференціальним
зв’язком стала помилка рівна нулю, що відповідає теоретичним розрахункам.
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Рис. 5. Перехідні процеси системи без „вилки” θ Пβ (t ) і з „вилкою” θ ПβД (t ) при лінійній зміні
кута β п (t ) позиціонера

На рис. 6 показана схема моделювання початкової і слідкуючої системи з
диференціальним зв’язком, на які паралельно поступає обурююча дія M c (t ) – нерівності
поверхні диска.

К1

К2

К3

Рис. 6. Схема моделювання початковою і системи з диференціальним зв'язком, на які
паралельно поступає обурююча дія M C (t )

За допомогою диференціального зв’язку в систему потрапляє сигнал, пропорційний
обурюючій дії M c (t ) , синтезований відповідно до умови перетворення статичної системи
відносно M c (t ) в астатичну з астатизмом першого порядку (умовою мінімізації СКП), і
перша похідна цієї дії, синтезована відповідно до наближеної умови мінімізації квадратичної
інтегральної оцінки (параметр τ 2 синтезований відповідно до умови мінімізації квадратичної
інтегральної оцінки, яка викликається зміною задаючої дії β п (t ) ).
При замкнутому ключі К1 на об’єкти управління паралельно поступає випадкова
1
обурююча дія M c (t ) зі спектральною щільністю S M (ω) = 2
, яка сформована з білого
β + ω2
шуму за допомогою аперіодичної ланки

1
s + 1

.
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На рис. 7 показані отримані за допомогою Scope 1 осцилограми обурюючої дії, помилки
θ M (t ) початкової системи і помилки θ MД (t ) системи з диференціальним зв’язком, які
викликаються обурюючою дією M C (t ) . З порівняння осцилограм помилок θ M (t ) і θ MД (t )
виходить, що за допомогою диференціального зв’язку вдається істотно зменшити помилку.
Для кількісної оцінки впливу введення диференціального зв’язку на СКП помилки
θ M (t ) і θ MД (t ) через обчислювальні пристрої CRMS1 і CRMS2, визначаються СКП у
T

відповідності з формулою ε =

1 2
θ (t ) dt . Крива ε M – відповідає середньоквадратичному
T ò0

значенню θ M (t ) початкової системи, крива ε MД – СКП системи з диференціальним
зв’язком. (рис. 8).
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Рис. 7. Осцилограми обурюючої дії M C (t ) , помилки θ M (t ) початкової системи і помилки

θ MД (t ) системи з диференціальним зв’язком, які викликаються випадковою обурюючою дією M c (t )
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Рис.8. Осцилограми сeредньоквадратичних помилок εM (t) і ε MД (t ) , які викликаються
обурюючою дією M c (t )

У таблиці 1 приведені розрахункові значення СКП εM(t) початкової системи і системи
з диференціальним зв’язком ε MД (t ) і їх значення, отримані в результаті моделювання.
Згідно табл. 1 розрахункові значення середньоквадратичних помилок, які викликаються
випадковою обурюючою дією M c (t ) початкової системи приводу запису/зчитування
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інформації і системи з диференціальним зв’язком, з великим ступенем точності співпадають
з їх значеннями, отриманими в результаті моделювання, що підтверджує можливість
істотного (у 5 разів) зменшення середньоквадратичної помилки системи приводу, викликаній
нерівностями поверхні диска, за допомогою диференціального зв’язку.
При замкнутому ключі К2 (рис. 6) ступінчаста обурююча дія M C (t ) = m0 × 1(t ) подається
на початкову і систему з диференціальним зв’язком. Перехідні процеси початкової системи
θ ПМ (t ) і системи з диференціальним зв’язком θ ПМД (t ) подаються на осцилограф Scope 1 і
зображені на рис. 9.
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Рис. 9. Перехідні функції початкової системи приводу і системи з диференціальним зв’язком
при одиничній ступінчастій зміні M c (t )

З порівняння розрахункових перехідних функцій і кривих, отриманих в результаті
моделювання витікає, що вони з великою точністю співпадають. З рис. 9 також виходить, що
-5
в початковій системі виникає помилка в сталому режимі θ M уст = 2,1 ×10 , а в системі з
диференціальним зв’язком ця помилка усувається, що відповідає розрахунковим значенням
цих помилок і перехідного процесу системи.
Показники якості, при введенні диференціального зв’язку, істотно покращилися.
Наприклад, перерегулювання зменшилося в 2 рази: (

6 10-5

4 10

θ ПМД (t )

-5

σM
7,68 × 10 -5
= 2,1 ).
=
σ MД 2,18 × 10 -5

MC

t

θ ПМ (t )
1,4 10-5

2 10-5

t, c

0
0

1

2

3

4

5

6

Рис. 10 Перехідні процеси системи без диференціального зв’язку θ ПМ (t ) і з диференціальним
зв’язком θ ПМД (t ) при лінійній зміні M c (t )

При замиканні ключа К3 обурююча дія, яка змінюється за лінійним законом M C (t ) = m1t ,
де m1 = 1

Нм
с

подається на обидві системи. Як випливає з осцилограм перехідних процесів на

виході Scope 1 (рис. 10) в початковій системі помилка θ ПМ (t ) зростає в часі. У системі з
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диференціальним
зв’язком
помилка
θ ПМД (t ) обмежена
кінцевим
значенням,
θ МД уст
= 1,4 × 10 -5 град , що відповідає розрахунковому значенню.

Висновки:
1. Зростання ємкості накопичувачів інформації і, відповідно, щільністі запису
приводить до необхідності удосконалення сучасних існуючих систем управління апаратури
запису-зчитування інформації з магнітних і оптичних носіїв. Від показників якості цих
систем залежить ефективність і швидкість роботи, а також об’єм інформації, що зберігається,
на носіях. З метою підвищення динамічної точності і швидкодії систем управління по
відхиленню записуючих пристроїв, а також підвищення вірогідності правильного запису і
зняття інформації в структурну схему системи ввели диференціальний зв’язок.
2. В статті проведено моделювання початкової слідкуючої системи з принципом
управління за відхиленням і системи з диференціальним зв’язком, на входи яких поступає
паралельно задаюча дія, а також слідкуючої системи з диференціальним зв’язком, на яку
паралельно поступає обурююча дія.
3. Результати моделювання на ЕОМ системи автоматичного управління приводу
запису/зчитування інформації з великою достовірністю підтвердили справедливість
отриманих теоретичних результатів і переконали в можливості істотного підвищення
показників якості системи управління позиціонером за допомогою введення в систему
диференціального зв’язку.
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к.т.н. Флейта Ю.В. (ОНАЗ ім.О.С. Попова)
Коновалов О.Ю. (ККЗ)
МЕТОДИ ВИРІШЕННЯ ІНТЕГРАЛЬНОГО РІВНЯННЯ В ЗАДАЧІ
ВИМІРЮВАННЯ ХАРАКТЕРИСТИК КАНАЛІВ ЗВ’ЯЗКУ
Розглянуті методи вирішення інтегрального рівняння, що описує метод суміщених кореляційних
вимірювань характеристик каналів зв'язку.
Запропонований метод кепстрального регуляризованого вирішення. Приведені рекомендації по вибору
методу вирішення в конкретних ситуаціях, коли сформульовані вимоги до процесу і результату вимірювання.
Рассмотрены методы решения интегрального уравнения, описывающего метод совмещенных
корреляционных измерений характеристик каналов связи.
Предложен метод кепстрального регуляризованного решения. Приведены рекомендации по выбору
метода решения в конкретных ситуациях, когда сформулированы требования к процессу и результату
измерения.
Quality of an information transfer on communication channels depends on such characteristics as transfer,
pulse, transitive. Completely combined methods, with correlation processing of a measuring signal are considered as
the most perspective.
The choice of an expedient method of the decision is important for practice as defines structure of the measuring
device. In the article presented recommendation on the choice of method of decision in concrete situations, when
requirements are formulated to the process and measuring result.
Ключові слова: кепстральний метод регуляризації, перетворення Хартлі, спектральний метод
регуляризації, непрямий метод адаптації фільтра – моделі.

Вступ
Безперервне збільшення кількості інформації, яка передається по каналах зв’язку
вимагає нового підходу до організації якісного зв’язку.
У свою чергу, якість зв’язку в цілому визначається якістю технічних засобів, що
використовуються, серед яких канали зв’язку найбільше впливають на процес передачі
повідомлень.
Тому, першочерговим завданням є оперативний контроль за характеристиками якості
роботи каналів [1]. Такий контроль повинен здійснюватися безпосередньо в режимі передачі
інформації.
Найбільшою мірою на якість передачі інформації по каналах зв’язку впливають такі
характеристики каналів як передавальна, імпульсна, перехідна і пов’язані з ними частотні
характеристики. На практиці, найбільший інтерес представляють амплітудно-частотна
характеристика і фазо-частотна характеристика.
У літературі розглянуті різні методи отримання інформації про названі характеристики.
Найбільш перспективними слід вважати повністю суміщені методи з кореляційною
обробкою вимірювального сигналу [1].
Постановка задачі
Вихідний сигнал каналу зв’язку, на вхід якого поступає аддитивний сигнал,
(інформаційний і вимірювальний), визначається як

y (t ) = [ x (t ) + z (t )] Ä g (t ) ,

(1)

де x(t) – інформаційний сигнал; z(t) – вимірювальний сигнал; g(t) – імпульсна характеристика
каналу.
Взаємна кореляційна функція вихідного сумарного і вхідного вимірювального сигналів
з урахуванням формули (1) може бути представлена як

Bzy (t ) = [ Bzx (t ) + Bzz (t )] Ä g (t ) ,
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де Bzx (t ) – взаємна кореляційна функція інформаційного і вимірювального сигналів; Bzz (t )
– кореляційна функція вимірювального сигналу; g(t) - імпульсна характеристика каналу.
У загальному випадку,

Bzy (t ) ÎU Ì L2 (-¥, ¥), Bzz (t ), Bxz (t ) Î B Ì L1 (-¥, ¥), g (t ) ÎV Ì L1 (-¥, ¥) ,
де – U,B і V метричні простори.
Рівняння (2) є рівнянням, що описує метод суміщених кореляційних вимірювань
характеристик каналу. На практиці, завдання пошуку вирішення рівняння (2) відносно g(t)
виявляється некоректним на парі (U, V) із-за неминучої похибки визначення лівої частини
[2]. Проте, наближене вирішення може бути знайдене різними способами.
В зв’язку з цим представляється доцільним розгляд питання про вибір способу
знаходження вирішення рівняння (2), оскільки від цього залежатиме структура пристрою
вимірювання характеристик каналу.
Методи вирішення рівняння суміщених кореляційних вимірювань
Наближене вирішення рівняння (2) може бути знайдене різними методами. З можливих
методів вирішення найбільш широко використовуються наступні:
– спектральний метод регуляризації [2];
– кепстральний метод регуляризації з використанням перетворення Хартлі [3]
(пропонується в даній роботі);
– непрямий метод адаптації фильтра – моделі [4].
Постановка завдання
Метою статті є розгляд можливих способів вирішення рівняння (2) і визначення
рекомендацій по застосуванню того або іншого способу вирішення.
Вирішення рівняння суміщених кореляційних вимірювань
Спектральне регуляризоване вирішення на основі довільного інтегрального
перетворення (LIT), що характеризується властивістю мультиплікативної розгортки рівнянь
типу (2), і виражається співвідношеннями:

LIT [ F ( x ) º f ( x) Ä j ( x)] = LIT [ f ( x ) LIT {j ( x)],
LIT -1{LIT [ f ( x)]LIT [j ( x)]} = F ( x),

(3)

де F – символ перетворення Фур’є, може бути отримано узагальненням результатів,
сформульованих в [2] для спектрального вирішення з використанням перетворення Фур’є,
F/SP – спектральне вирішення, F/SP – символ спектрального вирішення рівняння з
використанням перетворення Фур’є. Вирішення дається регуляризуючим оператором, що діє
з U у V, вигляду:

R[ Bzy (t ), g ] = LIT -1{y (w , g ) LIT [ Bzy (t )]/ LIT [ Bzz (t )]},

(4)

де y (w , g ) – функція спектрального вікна регуляризації, яка залежна від параметра γ, що
погоджується з помилкою визначення Bzy(t). Окрім F/SP – вирішення, можливе і
нетрадиційне H/SP – вирішення, Н – символ перетворення Хартлі, Н/SP – символ
спектрального вирішення рівняння з використанням перетворення Хартлі, що є результатом
застосування перетворення Хартлі відповідно до (4).
Слід зазначити, що перетворення Хартлі безпосередньо задовольняє (3) у разі парної
Bzz(t) і дає на практиці істотні переваги в процесі обчислення [3, 5].
Окремим випадком спектрального підходу до вирішення проблеми є перетворення
інтегрального рівняння (2) в рівність, що можливо при використанні вимірювального
сигналу з автокореляційною функцією, що задовольняє наступній умові:

lim Bzz (t ) = d (t ) ,

DF ®¥
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де DF – ефективна смуга частот спектру Bzz (t ) ; d (t ) – дельта функція. В цьому випадку
маємо:
Bzy (t ) = g (t ) .
(6)
Множину W функцій Bzz (t), що задовольняють виразу (5), природно назвати
фільтруючою множиною по відношенню до рівняння (2), а вирішення (6) позначити як SP/W.
Використання такого терміну походить від фільтруючої властивості δ(t) – функції [6].
Відзначимо, що характерною особливістю спектральних методів вирішення рівняння
(2) є необхідність точного апріорного знання автокореляційної функції Bzz (t ) . Це
відноситься і до SP/W – вирішення , де необхідно знати апріорі, що автокореляційна функція
вимірювального сигналу задовольняє умові (5).
Кепстральне регуляризоване вирішення рівняння (2) отримуємо на основі використання
принципів гомоморфної обробки сигналів, з урахуванням результатів по спектральній
регуляризації.
Ідея, що приводить до такого підходу, полягає в аддитивній розгортці (2), що
забезпечується TR – перетворенням з властивостями:

= [ f ( x) + TR{j ( x)];
TR[ F ( x) = f ( x) Ä j ( x)] TR
TR -1{TR[ f ( x)] + TR[j ( x )]} = F ( x);
TR -1{TR[ f ( x)]} º f ( x);
TR -1{TR[j ( x )]} º j ( x);
max{ TR[ f ( x)]}

TR[ f ( x)]TR[j ( x )]

ü
ï
ï
ï
ý
ï
ï
max{ TR[j ( x)]}ïþ

(7)

Співвідношенням (7) задовольняє перетворення:

TR[ Bzy (t )] = LIT -1{ln[
= LIT ( Bzy (t )

Bzz (t ) Ä g (t ))]} ,

(8)

що називається кепстральним, при використанні перетворення Фур’є. Відповідно отримаємо
F/CP – вирішення , де F/CP – символ кепстрального вирішення рівняння з використанням
перетворення Фурье [7, 8].
Для виконання нерівності з (7), що виражає умову істотної неперекриваємості
кепстральних відображень функцій Bzz (t ) і g(t), а отже, і можливості їх розділення, функція

ln{LIT [ Bzz (t )]} повинна містити в собі періодичну компоненту.
На основі (8) отримуємо:

CPBLIT (q ) = LIT -1{ln[y LIT (w ) LIT ( Bzz (t ) Ä g (t ))]} =
zy

= LIT -1{ln[y LIT (w )] + ln[ SPBLIT (w )] + ln[ K LIT (w )]} =
zz

= CPyLIT (q ) + CPBLIT (q ) + CPgLIT (q )
zz

LIT

де CPy

(q ) – кепстр функції LIT -1[y (w )] ; CPBLIT (q ) і СPgLIT (q ) – кепстри Bzz (t ) і

g(t). Так як кепстри

zz

CPyLIT

(q) і

СPBLIT
zz

(q ) перекриваються по частоті q, а кепстри

CPBLIT (q ) і СPgLIT (q ) не перекриваються, то:
zz

LIT
CPBLIT (q ) = CPSLIT
(q ) ,
B ( q ) + CPg
zy

zz
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LIT

де CPSB ( q ) розуміється як кепстр профільтрованої Bzz (t ) .
zz
Вирішення приймає вигляд:

g% (t ) = LIT -1{exp[ LIT (CPBLIT (q ) Г ( q))]}

(9)

zy

LIT

LIT

де Г(q) – кепстральне вікно, що служить для розділення CPSB ( q ) і СPg ( q ) .
zz
Ефективність практичного використання (9) залежить від конкретизації LIT – перетворення.
Так, при використанні традиційного перетворення Фур’є, виникає проблема вирішення
неоднозначності операції комплексного логарифмування. В зв’язку з цим, аргументи на
користь застосування перетворення Хартлі, при переході від спектрального методу до
кепстрального (H/CР – вирішення ), значно посилюються.
Про це ж говорить і, те, що кепстральне вирішення припускає чотирикратне звернення
до LIT – перетворення, проти двократного в спектральному методі і, отже, порівняльна
компактність обчислювальної процедури швидкого перетворення Хартлі [9, 10] набуває
важливого практичного значення.
Таким чином, H/CР – вирішення є переважним в рамках кепстрального методу з
погляду відсутності проблем з комплексними логарифмами, а також через його високу
обчислювальну ефективність.
Вирішення конкретизується за типом H/CР в вигляді:

g% (t ) = H -1{exp[ H (CPBH ( q) Г ( q))]} =
zy

=

¥

,
é¥
ù
exp
(
)
Г
(
q
)c
as
(2
fq
)
dq
cos(2
ft
)
df
CP
q
p
p
êò
ú
ò
B
-¥
ë -¥
û

(10)

zy

де cas ( x) = cos( x ) + sin( x) . Характерно, що для знаходження H/CP – вирішення немає
необхідності точно знати Bzz (t ) , а достатньо лише якісного уявлення про поведінку функції
ln[ H ( Bzz (t ))] .
Адаптивне вирішення представляє метод цілеспрямованого підбору функцій g(nT) в
дискретизованному рівнянні (2). Згаданий підбір здійснюється варіюванням коефіцієнтів
передавальної функції W(z) цифрового трансверсального фільтра

W ( z ) = Z [ g (nT )] =

N

å an z - n ,

n =0

відповідно до критерію мінімуму помилки того або іншого роду.
Всі властивості такого AF – вирішення можуть бути проаналізовані в рамках теорії
адаптивних систем [4, 11]. AF – вирішення не потребує апріорного знання характеристик
вимірювального сигналу.
Висновки
Вибір доцільного способу вирішення рівняння (2), в конкретній ситуації, коли
сформульовані вимоги до процесу і результату вимірюваннь, може бути зроблений з
використанням приведеної нижче табл. 1. У ній визначена відповідність між бажаними
поєднаннями ознак процесу, результату вирішення і способами отримання таких рішень.
Символи в таблиці мають наступний сенс „+”– ознака є необхідною, „–” – умова не
виконується, „*”– байдужий стан. У таблиці не приводяться поєднання істотно суперечливих
ознак, що приводять до неоднозначного вибору варіанта вирішення .
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Таблиця 1
Вибір методу вирішення рівняння
№
1
2
3
4
5
6
7

Вибір методу вирішення рівняння
Варіанти поєднання ознак
Ознаки вирішення , включаючи умови і обмеження
практичного характеру
Точне апріорне знання енергетичного спектра
вимірювального сигналу
Постійність енергетичного спектра вимірювального
сигналу в смузі пропускання каналу
Досягнення мінімального часу вимірювання
Досягнення мінімальної помилки вимірювання
Необхідність безпосереднього отримання
передавальної функції об’єкта
Компактність програмного забезпечення пристрою
вимірювання
Максимальне використання стандартного програмного
забезпечення
Доцільне вирішення

1
+

2
+

3
+

4
*

5
*

6
-

+

*

*

*

*

*

*
-

+
*

+
+
*

*
*
-

+
*
-

*
*
*

*

*

+

*

+

*

*

+

-

+

-

*

SP/W F/SP H/SP F/CP H/CP AF
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УДК 004.62
к.т.н. Чертов О. Р. (НТУУ „КПІ”)
ГРУПОВА АНОНІМНІСТЬ ДАНИХ
За останні роки кількість цифрових даних в світі значно зросла. Але чим більше є інформації, тим вищим
є ризик її небажаного розкриття. Отже, питання захисту приватності даних стає все більш актуальним. В
статті пропонується ефективний і відносно простий метод забезпечення групової анонімності даних, який
базується на вейвлет-перетворенні. Також наведено ілюстративний приклад на реальних даних.
За последнее время объем цифровых данных в мире значительно вырос. Но чем больше имеется
информации, тем выше риск ее нежелательного раскрытия. Поэтому вопрос защиты приватности данных
становится все более актуальным. В статье предлагается эффективный и относительно простой метод
обеспечения групповой анонимности данных, который базируется на вейвлет-преобразовании. Также
приводится иллюстративный пример на реальных данных.
In recent years the amount of digital data in the world has risen immensely. But, the more information exists, the
greater is the possibility of its unwanted disclosure. Thus, the data privacy protection has become a pressing problem of
the present time. In this paper an effective and relatively simple (wavelet-based) way to provide group anonymity in
collective data is proposed. A real-life example to illustrate the method is also provided.
Ключові слова: статистичний захист інформації від розкриття (statistical disclosure control), групова
анонімність, вейвлет-перетворення.

Вступ
Згідно останнього дослідження компанії IDC [1], обсяг цифрових даних у світі буде
подвоюватися кожні 18 місяців, а кількість інформації, що вимагає захисту (securityintensive) зросте до кінця 2012 р. з 30% до 45%. Все це значно збільшує ризик розкриття
конфіденційної інформації, що міститься у відповідних даних. Причому мова йде не тільки
про загрозу безпосереднього доступу зловмисників до даних кредитних карток, паспортних
даних чи кредитної історії. Небезпека чатує при розміщенні навіть знеособлених даних у
вільному доступі, наприклад, коли користувачам надається можливість обробки мікрофайлу
− певної вибірки первинних даних про респондентів, отриманих під час статистичного чи
соціологічного дослідження. Такий спосіб надання результатів різноманітних спостережень
та досліджень стає в світі все більш поширеним. Достатньо згадати найбільш масштабний з
таких проектів IPUMS-International [2], в межах якого зібрано та відкрито для доступу
дослідникам 279 млн. персональних записів по 130 переписам 44 країн. Але вилучення в
подібних мікрофайлах атрибутів, що однозначно ідентифікують респондента, не гарантує
індивідуальну анонімність опублікованих даних. Виявляється, приміром, що знання точної
дати народження та повного 9-ти значного поштового індексу дозволяє однозначно
встановити 97% всіх виборців американського штату Массачусетс (Massachusetts) [3, с. 21].
Проблема забезпечення індивідуальної анонімності в первинних даних (повних чи
мікрофайлах) є відомою більше десяти років. За цей час в області так званого статистичного
захисту інформації від розкриття (statistical disclosure control) було запропоновано багато
методів для її розв’язання [4], які гарантують:
- k-анонімність [3, 5], котра означає, що кожній комбінації значень атрибутів в наборі
даних відповідає принаймні k респондентів, які її мають;
- чи більш специфічні умови l-різноманітності (l-diversity) [6] та t-щільності (tcloseness) [7].
В той же час задача забезпечення групової (колективної) анонімності даних
залишається відкритою [8]. Під цією задачею ми розуміємо захист (приховування)
справжнього розподілу респондентів з певними значеннями атрибутів по значенням якогось
виділеного атрибуту чи атрибутів, наприклад, регіональний розподіл військових чи
розповсюдження захворюваності на СНІД серед етнічних груп населення.
В залежності від обмежень постановки задачі приховування справжнього розподілу
респондентів може досягатися різними способами:
- обміном значень відповідних атрибутів між респондентами;
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- визначенням для „маскуємого” респондента іншого місця проживання (чи роботи),
причому в більшості випадків більш природнім є одночасне виконання такої зміни і для всіх
членів родини цього респондента;
- просто заміною відповідних атрибутних значень.
Але для коректного вирішення задачі забезпечення групової анонімності потрібно
зберегти корисність даних, що будуть отримані в результаті такого маскування.
Для забезпечення балансу між обсягом змін в первинних даних і корисністю їх
замаскованого варіанту, з одного боку, та рівнем захищеності даних, з іншого боку, ми
пропонуємо застосувати вейвлет-перетворення (ВП). Пов’язано це з наступними
міркуваннями:
- ВП розкладає початкові дані на апроксимаційну (згладжену) частину та
багаторівневі деталізуючі складові, причому саме останні містять в собі інформацію про
локальні особливості вихідних даних;
- вейвлет-розкладення можна проводити за допомогою пірамідального алгоритму
Малла [9], складність якого дорівнює всього лише O(n);
- ВП вже з успіхом застосовується для забезпечення анонімності, але лише
індивідуальної [10].
Постановка завдання
Метою даної статті є постановка та розв’язання наступної проблеми. Ми хочемо
забезпечити групову анонімність знеособлених даних респондентів відносно виділеної
комбінації атрибутів та одночасно зберегти корисність замаскованих даних. Для цього
пропонується використати вейвлет-перетворення. Групова анонімність буде досягатися
шляхом перерозподілу значень апроксимаційної складової початкового вейвлет-розкладення
кількості респондентів відносно одного чи декількох їх атрибутів. Шляхом збереження
вибіркового середнього та деталізуючи складових (чи пропорційної зміни останніх)
вирішуватиметься задача збереження корисності даних, отриманих після маскування.
Говорячи метафорично, ми змінюємо рельєф (апроксимаційну складову) певної області, але
одночасно намагаємося зберегти всі локальні особливості (деталізуючі складові)
початкового розподілу.
Повинен бути відсутній алгоритмічний спосіб відновлення початкових даних після їх
маскування запропонованим методом забезпечення групової анонімності.
Групова анонімність територіального розподілу кількостей респондентів
Домовимося, що мікрофайл, який містить дані про респондентів, має структуру, котра
наведена в таблиці 1.
Таблиця 1
Aтрибути
w1
w2
…
wq
Pеспонденти

r1
r2
…
rt

z11
z21
…
zt1

z12
z22
…
zt2

…
…
…
…

z1q
z2q
…
ztq

Кількість респондентів, тобто кількість записів в таблиці 1, позначимо змінною m, а
кількість атрибутів кожного запису – через змінну q. Нехай ri відповідає i-му запису, wq – qму атрибуту, а ziq дорівнює значенню q-го атрибута i-го запису мікрофайла.
Через Sv позначимо підмножину декартового добутку wv1 ´ wv2 ´ ... ´ wvu колонок
таблиці 1, де змінна vi , i = 1, u приймає натуральні значення. Істотностною комбінацією
r
значень назвемо елемент sk(v) Î Sv , де k – це ціле число, починаючи з 1, оскільки така
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комбінація буде відігравати суттєву роль для розв’язуваної нами задачі. Відповідно, кожен
r
елемент вектору sk( v) будемо називати істотностним значенням, а wv – істотностним
j
атрибутом.
Групова анонімність буде забезпечуватися шляхом перерозподілу записів з виділеними
істотностними комбінаціями значень. Наприклад, при перерозподілі записів, що
відповідають чоловікам середнього віку в якості істотностних атрибутів потрібно взяти „вік”
та „стать”.
Також через S p позначимо підмножину елементів zip мікрофайлу, що відповідають pr
тому атрибуту, причому p ¹ vi "i = 1, u . Елементи вектору sk( p ) Î S p , де k – це ціле число,
починаючи з 1, будемо називати параметризуючими значеннями, а p-тий атрибут –
параметризуючим атрибутом, бо всі вони використовуються для розділення записів
мікрофайлу на категорії.
Наприклад, взявши „адміністративно-територіальний об’єкт місця проживання
респондента” як параметризуючий атрибут, ми отримаємо групи респондентів, сформовані
за місцем їх проживання. Таким чином, забезпечення групової анонімності фактично означає
перерозподіл записів з істотностними комбінаціями значень відносно різних значень
параметризуючого атрибуту.
Для кожного параметризуючого значення відберемо ті записи мікрофайлу, всі значення
істотностних атрибутів котрих є істотностними. Позначимо кількості таких записів через
r
qi , i = 1, m , де m – кількість параметризуючих значень. Вектор q º (q1, q2 ,..., qm ) будемо
називати сигналом кількостей. Для забезпечення групової анонімності даних мікрофайлу нам
r
потрібно замінити цей сигнал на інший, котрий позначимо як q% = (q%1, q%2 ,..., q%m ) .
Щоб запобігти втраті корисності даних, збережемо їх певні важливі властивості, а саме:
m

m

i =1

i =1

- вибіркове середнє, тобто вимагатимемо, щоб å qi = å q%i ;
- значення деталізуючих складових вейвлет-розкладення сигналу кількостей.
Для того, щоб викласти відповідний метод забезпечення групової анонімності, введемо
необхідну термінологію та позначення з теорії ВП.
Застосування вейвлет-перетворень для забезпечення групової анонімності
r
r
Нехай x буде вектором довжини m, а y – вектором довжини n. Тоді, позначивши
r r
множину цілих чисел як , згортку векторів x і y визначають формулою (1):
r r
r r
(1)
( x * y ) (k ) º å x ( j ) y ( k + 1 - j ) .
jÎ

r r
Довжина згортки x * y із формули (1) береться рівною m + n - 1 .
r
Двійкове прорідження вектора x визначається формулою (2):
r
r
(2)
x¯ 2 (k ) º x (2k ), 2k £ m.
r
Формула (3) визначає, певним чином, зворотну операцію двійкової інтерполяції вектора x :
r
r
r
x 2 (2k ) º x (k ), x 2 (2k + 1) º 0, k £ m.
(3)
Для точного визначення вейвлет-перетворення введемо додаткові операції:
- розширення вектора:
r LR
x
º ( y1, y2 ,..., y L , x1,..., xm , y L +1,..., y L + R ), "i $j yi = x j ;
r
- виділення із вектора x його центральної частини, довжиною K:
r
< x >K ,
- послідовного застосування розширення, згортки, виділення центральної частини та
двійкового прорідження:
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r
r
r LR r
x *¯ 2 y º (< x
* y > K )¯ 2 ;
- послідовного застосування розширення, двійкової інтерполяції, згортки та
виділення центральної частини:
r
r
r LR
r
) 2 * y > K .
x * 2 y º< ( x
Також введемо більш короткі позначення для рекурентного повторення застосування
відповідних операцій:
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L R
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ö k k
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÷
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k r
÷
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÷
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÷
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÷
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çè è
è

)

(

)

æ r L R
ç x 1 1
ç
è
2

L R
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÷
÷
...
÷
÷
÷
÷
÷
ø 2 ø

L R
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÷
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÷
÷
÷
ø
K1 ø

ö
÷
÷
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÷ *y
÷
÷
ø 2

.
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r
Позначимо високочастотний фільтр ВП як h = (h1, h2 ,..., hn ), а низькочастотний – як
r
l = (l1, l2 ,..., ln ) .
r
Тоді виконання першого кроку вейвлет-розкладення сигналу q кількостей полягає в
uur
uur
отриманні вектора a1 апроксимаційних коефіцієнтів та вектора d1 деталізуючих
коефіцієнтів за формулами (4):
uur r
r uur r
r
a1 = q *¯ 2=l ; d1 q *¯ 2 h .
(4)
Для отримання апроксимаційних та деталізуючих коефіцієнтів на k-му рівні вейвлетрозкладення потрібно операції формули (4) рекурентно повторити, а саме:
uur uuuur
r k r
r uur uuuur
r k r
r
ak = ak -1 *¯ 2 l = Õ q *¯ 2 l ; =d k ak -1 *¯ 2 h = Õ q *¯ 2 h .
(5)
i =1

i =1

r
В результаті, початковий сигнал q ми завжди можемо представити як в формулі (6),
uur
тобто як суму апроксимаційної частини Ak на рівні k та суму всіх деталізуючих складових
uuur
D j від першого рівня до k-того:
r uur k uuur
q = Ak + å D=j
j =1

k uur

r

k

k

uur

r

r

Õ ak * 2 l + å Õ ( d k * 2 h ) * 2 l .

i =1

j =1 i = 2

(6)

Із формули (6) випливає, що деталізуючі складові сигналу залежать тільки від
деталізуючих коефіцієнтів та фільтрів, тому зміна апроксимаційних коефіцієнтів призведе до
зміни лише апроксимаційної складової сигналу.
Для того, щоб пояснити як зробити відповідну зміну апроксимаційних коефіцієнтів
направленою на необхідну модифікацію початкового сигналу, розглянемо матричне
представлення введених раніше операцій, що визначаються формулами (1)-(3).
r
r
r
Згортку (1) сигналу q з вейвлетним фільтром l (або h ) можна представити формулою
(7) як добуток матриці M c згортки на вектор сигналу. Нижній індекс в матриці згортки і в
матрицях з наступних формул введено, щоб явно вказати їх розмір.
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0 ö
æ l1 0 0 ... 0
ç
÷
0 ÷
ç l2 l1 0 ... 0
r r ç l3 l2 l1 ... 0
0 ÷ r
r r
q * l M c( m + n -1)´m (l ) × q ç =
= ÷×q .
(7)
ç ... ... ... ... ... ... ÷
ç 0 0 0 ... ln ln -1 ÷
çç
÷÷
è 0 0 0 ... 0 ln ø
Двійкове прорідження, тобто формулу (2) також можна представити як добуток
відповідної матриці M d на сигнал:
æ q1 ö
0ö
ç
÷
q3 ÷
÷
ç
0÷ r
÷,
× q = ç ...
(8)
... ÷
ç
÷
÷
ç qé m ù ÷
1ø
ç ê2ú ÷
è ë ûø
де через квадратні дужки позначена операція взяття цілої частини від числа.
Аналогічно можна записати двійкову інтерполяцію, введену формулою (3):
æ q1 ö
æ 1 0 0 0 ... 0 ö
ç ÷
ç
÷
ç0 ÷
ç 0 0 0 0 ... 0 ÷
ç q2 ÷
ç 0 1 0 0 ... 0 ÷
ç ÷
ç
÷
r
r
r
q 2 = Mu2m´m × q = ç 0 0 0 0 ... 0 ÷ × q = ç 0 ÷ .
(9)
ç ... ÷
ç ... ... ... ... ... ... ÷
ç ÷
ç
÷
ç qm ÷
ç0 0 0 0 0 1÷
ç0 ÷
ç0 0 0 0 0 0÷
è
ø
è ø
Тепер формули (4) підрахунку апроксимаційних та деталізуючих коефіцієнтів першого
рівня ВП за допомогою позначень (7)-(9) можна представити наступним чином:
uur r
r
r rLR
× M cm + L + R +=n -1 ´ m + L + R (l ) × q
a1 = q *¯ 2 l M d
,
(
) (
)
[ K / 2]´ K
K
(10)
uur r
r
r rLR
d
c
× M m + L + R +=n -1 ´ m + L + R (h ) × q
d1 = q *¯ 2 h M
.
(
) (
)
[ K / 2]´ K
K
uur
Аналогічно можна переписати і формули (5), наприклад, для ak будемо мати:
uur k r
r
r
ak = Õ q *¯ 2 l M dK / 2 ´ K × M c K / 2 + L + R + n -1 ´ =K / 2 + L + R (l ) ×
æ1
ç
r
r ç0
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([ k - 2 / 2]+ Lk -1 + Rk -1 + n -1)´([ K k - 2 / 2]+ Lk -1 + Rk -1 ) ) ×
è [ k -1 ] k -1
r rL R
æ
× çç ... × M dK / 2 ´ K × M (cm + L + R + n -1)´( m + L + R ) (l ) × q 1 1
[ 1 ] 1
1 1
1 1
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... ÷÷
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L R
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Відповідно формулою (11) можна записати матричне визначення і для апроксимаційної
uur
частини Ak .
134

Збірник наукових праць ВІТІ НТУУ „КПІ” № 1 – 2010
════════════════════════════════════════════════════════

uur k uur
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На практиці задача забезпечення групової анонімності даних мікрофайлу завжди
конкретизується. Наприклад, максимальне значення розподілу кількостей можна приховати,
перенісши його на інше параметризуюче значення чи додавши декілька фіктивних
максимумів тощо. Отримана в формулі (11) матриця WRM , дозволяє для кожної конкретної
задачі забезпечення групової анонімності сформувати відповідні обмеження та, розв’язавши
побудовану таким чином задачу лінійного програмування, знайти нові апроксимаційні
uur
uur
коефіцієнти a%k . Останні по формулі (11) однозначно визначать апроксимаційну частину A%k
uur
r
вейвлет-розкладення початкового сигналу q кількостей. Додавши до A%k початкові
uuur
деталізуючі складові D j від першого рівня до k-того (можливо помножені на певний
r
коефіцієнт, щоб зберегти вибіркове середнє всього сигналу), отримаємо новий сигнал q%
кількостей, в якому буде приховано вихідний розподіл істотностних комбінацій значень.
uur
r
Якщо виявиться, що через нову апроксимаційну частину A% сигнал q% кількостей має
k

від’ємні значення, то їх можна прибрати, додавши до кожного елемента вектора сигналу,
наприклад, модуль найменшого з таких значень.
Приклад застосування метода забезпечення групової анонімності
Для ілюстрації можливості практичного застосування запропонованого метода
забезпечення групової анонімності даних скористаємося даними мікрофайлу, що містить
результати перепису США від 2000 р. по штату Каліфорнія [11].
Цей мікрофайл містить дані про більше, ніж 1,6 млн. респондентів. В якості
істотностного атрибуту візьмемо категоріальний атрибут „military service” („військова
служба”). Він може приймати цілі значення від 0 до 4. В якості істотностного візьмемо
значення „1”, яке відповідає статусу „active duty” („на дійсній військовій службі”).
В якості параметризуючого атрибуту візьмемо атрибут „place of work Super-PUMA”
(„місце роботи згідно класифікатора Super-PUMA”). Цей атрибут також є категоріальним і
приймає значення різних кодів відповідного класифікатора територіальних статистичних
одиниць – див. на Рис. 1 території, що мають п’ятизначний код. В залежності від конкретної
задачі забезпечення групової анонімності вибираються певні параметризуючі значення.
Припустимо, що ми поставили задачу приховати дійсне розташування військових на
прикордонних територіях, точніше – на острівних територіях та територіях, що мають
морський чи суходільний кордон з іншим штатом чи з Мексикою. В такому разі в якості
параметризуючих потрібно взяти наступні значення: 06010, 06020, 06030, 06040, 06060,
06070, 06080, 06090, 06130, 06170, 06200 (яке включає території з кодами 06201-06203),
06220, 06230, 06409, 06600 (яке включає території з кодами 06601-06603) та 06700 (яке
включає території з кодами 06701-06705) – див. Рис. 1.
135

Збірник наукових праць ВІТІ НТУУ „КПІ” № 1 – 2010
════════════════════════════════════════════════════════

Рис. 1. Територіальні статистичні одиниці (Super-PUMA) штату Каліфорнія
під час перепису 2000 р. [12]

Визначившись з істотностними та параметризуючими значеннями, можна побудувати
r
початковий сигнал q відповідних кількостей. В даному випадку це будуть кількості
респондентів, які знаходяться на дійсній військовій службі та працюють на території
відповідної статистичної одиниці (див. таблицю 2).
Таблиця 2
код Super-PUMA
сигнал кількостей
код Super-PUMA
сигнал кількостей

06010
19
06130
16

06020
12
06170
270

06030
153
06200
812

06040
71
06220
135

06060
13
06230
241

06070
79
06409
14

06080
7
06600
60

06090
33
06700
4337

В якості низькочастотного фільтра розкладення візьмемо відомий вейвлет Добеші
r æ1+ 3 3 + 3 3 - 3 1- 3 ö
другого порядку [9]: l = çç
,
,
,
÷÷ , за допомогою якого виконаємо
4
2
4
2
4
2
4
2
è
ø
дворівневе вейвлет-розкладення сигналу кількостей:
r
q = (19;12;153; 71;13; 79; 7; 33;16; 270; 812;135; 241;14; 60; 4337)
і отримаємо, зокрема, апроксимаційні коефіцієнти другого рівня:
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uur
a2 = (2272,13; 136,35;158,42; 569,10).
Результати розрахунків тут і надалі наведені з точністю до двох знаків після коми.
Матриця WRM (2) із формули (11) в даному випадку буде мати наступний вигляд:
0
0
-0,14 ö
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ç 0,30 0, 23
÷
0
-0, 03 ÷
ç
ç 0, 08 0, 40
0
0, 02 ÷
ç
÷
0
0 ÷
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0
0 ÷
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÷
0 ÷
ç -0, 03 0,30 0, 23
ç 0, 02 0, 08 0, 40
0 ÷
ç
÷
0
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01
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0
ç
÷
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WRM16
(12)
÷.
´4 = ç 0
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0
ç
÷
ç 0
-0, 03 0,30 0, 23 ÷
ç
÷
0, 02 0, 08 0, 40 ÷
ç 0
ç 0
0
-0, 01 0,51 ÷
ç
÷
0
-0,14 0, 64 ÷
ç 0
ç 0, 23
0
-0, 03 0,30 ÷
ç
÷
0
0, 02 0, 08 ÷
ç 0, 40
ç 0, 51
0
0
-0, 01÷ø
è
Тоді згідно формули (11) ми отримаємо наступну апроксимаційну частину сигналу
другого рівня:
uur
A2 = (1369,82; 687,29; 244,68; 42,00; - 224,98; 11,37;112,86; 79,48; 82,24; 175,64; 244,76;
289,58; 340,92; 693,70; 965,71; 1156,94).
Задачу приховування дійсного розташування військових на прикордонних територіях
Каліфорнії можна розв’язати по-різному. Наприклад, можна:
- зменшити кількість військових в територіальній статистичній одиниці з кодом 06700,
тобто там, де працює найбільше військових, та відповідно збільшивши кількість військових в
r
інших прикордонних територіях, перенісши таким чином максимум сигналу q в інше місце
чи в декілька інших місць;
r
- додати в сигнал q кількостей військових на прикордонних територіях фіктивні
максимуми, таким чином дезорієнтувавши потенційного зловмисника; цей підхід по
аналогією з відомою східною казкою із збірника „Казки тисяча та однієї ночі” можна назвати
підходом дружини (чи в інших варіантах – сестри, служниці) Алі-Баби, котра, намалювавши
хрестики на воротах сусідніх будинків, не дозволила злодіям визначити – де саме живе АліБаба, який забрав їхнє золото.
Зупинимося на першому з перелічених підходів, а саме: перенесемо максимум сигналу
r
q кількості військових з територіальної статистичної одиниці класифікатора Super-PUMA з
кодом 06700, тобто з району Сан-Дієго, в інші прикордонні території. При цьому в якості
обов’язкової умови візьмемо таку, яка б гарантувала збільшення кількості військових на тих
територіях, що мають суходільні кордони з іншими штатами чи Мексикою, тобто на
територіях зі статистичними кодами 06010, 06030, 06080, 06090, 06200, 06600 (див. Рис. 1).
uur
Для досягнення даної мети будемо вимагати, щоб в апроксимаційній частині A%2
r
сигналу q% нового (замаскованого) територіального розподілу військових елементи, які
відповідають виділеним територіальним статистичним одиницям з суходільними кордонами,

137

Збірник наукових праць ВІТІ НТУУ „КПІ” № 1 – 2010
════════════════════════════════════════════════════════
r
були не менше, ніж в початковому сигналі q . Для спрощення міркувань обмежимо знизу
величину цих елементів певним числом, наприклад, 1500. Що стосується територіальної
статистичної одиниці з кодом 06700, то для відповідного елемента апроксимаційної частини
обмежимося умовою, щоб він не збільшився в порівнянні зі значенням у
початковому сигналі.
В результаті отримаємо наступні обмеження:
(06010) ì0, 64 × a%2 (1) - 0,14 × a%2 (4) ³ 1500
ï
(06030) ï0, 08 × a%2 (1) + 0, 40 × a%2 (2) + 0, 02 × a%2 (4) ³ 1500
(06080) ï0, 02 × a%2 (1) + 0,08 × a%2 (2) + 0, 40 × a%2 (3) ³ 1500
ï
(06090) í-0, 01 × a%2 (2) + 0,51 × a%2 (3) ³ 1500
(06200) ï0, 02 × a%2 (2) + 0, 08 × a%2 (3) + 0, 40 × a%2 (4) ³ 1500
ï
(06600) ï0, 40 × a%2 (2) + 0, 02 × a%2 (3) + 0, 08 × a%2 (4) ³ 1500
ï
(06700) î 0,51 × a%2 (2) -0, 01× a%2 (4) £ 1156,94.
Одним з можливих рішень отриманої системи нерівностей є, наприклад, таке:
uur
a%2 = (2266,21; 3007,43; 27404,60; 321,75) . Тоді, скориставшись матрицею WRM (2) із
формули (12), отримаємо нову апроксимаційну частину сигналу:
uur
A% = (1400; 1362,40; 1400; 1512,80;1605,46; 7215,93; 11347,91; 14001,40; 17051,04; 8092,81;
2

2352,08; - 171,15; - 3556,50; - 171,15; 1400; 1156,94).
Новий замаскований сигнал кількостей військових побудуємо, додавши нову
апроксимаційну частину та деталізуючи складові першого та другого рівня початкового
сигналу:
r uur uur uuur
q% = A% + D + D = (49,18; 687,11; 1308,32; 1541,81; 1843,44; 7283,56; 11242,05; 13954,91;
2

1

2

16984,80; 8187,17; 2919,32; - 325,73; - 3656,42; - 850,85; 494,29; 4337).
Звичайно, кількості військових не можуть бути від’ємними, тому додамо до всіх
r
елементів сигналу q% абсолютне значення найменшого з них, тобто в даному випадку – число
3656,42. В результаті отримаємо наступний сигнал, який має лише невід’ємні елементи:
r)
q = (3705,60; 4343,54; 4964,75; 5198,23; 5499,86; 10939,98; 14898,48; 17611,34; 20641,22;
11843,59; 6575,75; 3330,69; 0; 2805,58; 4150,72; 7993,42).
Для забезпечення збереження вибіркового середнього сигналу, помножимо значення
16
16 )
r)
отриманого замаскованого сигналу q на відповідний коефіцієнт, а саме – на å qi / å qi :
i =1

i =1

16 ) ö r)
r æ 16
r)
q€ = ç å
= qi / å qi ÷ q 0,05 × q = (186,68; 218,81; 250,11; 261,87; 277,06; 551,12; 750,53; 887,20;
è i =1 i =1 ø
1039,83; 596,64; 331,26; 167,79; 0; 141,34; 209,10; 402,68).
Оскільки кількість військових на певній території, зрозуміло,
є тільки цілим числом, то
r
нам залишилося округлити отримані значення сигналу q€ до цілих. Остаточні значення
замаскованого розподілу осіб, що знаходяться в штаті Каліфорнія на дійсній військовій
службі, наведені в таблиці 3.
Таблиця 3

код Super-PUMA
сигнал кількостей
код Super-PUMA
сигнал кількостей

06010
187
06130
1040

06020
219
06170
597

06030
250
06200
331

138

06040
262
06220
168

06060
277
06230
0

06070
551
06409
141

06080
751
06600
209

06090
887
06700
403
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Порівнюючи початковий розподіл з таблиці 2 та остаточний з таблиці 3, бачимо, що
задача забезпечення групової анонімності даних повністю розв’язана. Дійсно, максимум
розподілу перемістився з територіальної статистичної одиниці з кодом 06700 (тобто з району
Сан-Дієго) на територію з кодом 06130 (район Сан-Франциско).
При цьому в новому (з замаскованими даними) розподілі збережено як вибіркове
середнє початкового розподілу, так і пропорційність елементів деталізуючих складових його
вейвлет-розкладення.
Висновки
В статті була поставлена задача забезпечення анонімності особливостей розподілу
даних про групу респондентів. Для її розв’язання був запропонований метод, який полягає
або в перенесенні екстремальних значень зазначеного розподілу в інші місця, або в створенні
фіктивних додаткових екстремумів. При цьому для збереження корисності даних, що
отримані в результаті такого маскування, забезпечується як незмінність вибіркового
середнього, так і пропорційність деталізуючих складових вейвлет-розкладення початкового і
остаточного розподілів.
Наведений у статті приклад, що був підготовлений на реальних даних, показав
можливість практичного застосування запропонованого метода для забезпечення групової
анонімності даних.
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УДК 621.391
Чумак В. К. (ВІТІ НТУУ „КПІ”)
МЕТОДИКА ВИБОРУ ПАРАМЕТРІВ СИГНАЛУ В MIMO-СИСТЕМАХ
ПРИ ДІЇ НАВМИСНИХ ЗАВАД
В роботі представлена методика вибору параметрів сигналу в MIMO-системах при дії навмисних завад,
сутність якої полягає у виборі оптимальних значень параметрів сигналу в залежності від поточного стану
передаточної характеристики каналу зв’язку за критерієм мінімуму ймовірності бітової помилки при
виконанні обмежень на швидкість передачі інформації.
В статье представлена методика выбора параметров сигнала в MIMO-системах при действии
преднамеренных помех, сущность которой заключается в выборе оптимальных значений параметров сигнала
в зависимости от текущего состояния передаточной характеристики канала связи за критерием минимума
вероятности битовой ошибки при выполнении ограничений на скорость передачи информации.
The method of choice of parameters of signal is in-process presented in the MIMO-системах at the action of
intentional hindrances, essence of which consists in the choice of optimum values of parameters of signal depending on
current status of transmission description of communication channel after the criterion of a minimum of probability of
bit run-time error limits on speed of information transfer.
Ключові слова: МIМО, адаптивна просторова обробка сигналів, власні канали.

В сучасних телекомунікаційних системах та мережах різного призначення однією із
найважливіших складових є радіозв’язок, який, у багатьох випадках, є єдиним можливим
родом зв’язку.
Перспективні системи радіозв’язку (СРЗ) повинні забезпечувати передачу інформації у
складній радіоелектронній обстановці [1]. Цього необхідно досягти в складних умовах
багатопроменевого просторового каналу, в якому можливі глибокі завмирання (федінги)
сигналів, а також при жорстких обмеженнях на частотну смугу і потужність передавальних
пристроїв.
Швидкі завмирання впливають на властивості каналу передачі, причому ступінь цього
впливу визначається співвідношенням параметрів середовища поширення і параметрів
сигналу. Тому шкідливий вплив швидких завмирань може бути ослаблений вибором певних
сигналів і відповідною структурою побудови апаратури каналу передачі.
Одним з перспективних шляхів рішення цієї задачі є застосування MIMO (multiple-input
multiple-output) систем [2-5], які дозволяють ефективніше використовувати потужність
передавача і боротися із завмираннями сигналів. Збільшення ефективності досягається за
рахунок використання методів просторово-часової обробки (кодування) сигналів, що
забезпечує передачу і прийом паралельних потоків інформації.
Принциповою особливістю методів просторово-часової обробки в MIMO-системах є те,
що стан каналу зв’язку оцінюється на приймальній стороні лінії зв’язку. Тому при їх
використанні тільки прийом сигналів є узгодженим з багатопроменевим каналом. Якщо
передавач володіє знанням стану каналу, то з’являється можливість адаптивної просторової
обробки сигналів на приймальному і на передавальному кінці лінії або, іншими словами,
адаптивного формування паралельних каналів для передачі даних в MIMO-системі.
Методи підвищення ефективності MIMO-систем [3-5] є об’єктом інтенсивних
досліджень протягом останніх років. Проте, одним із невирішених завдань є підвищення
завадозахищеності радіозв’язку в каналах МIМО-систем в умовах дії навмисних завад.
Підвищення завадозахищеності радіозв’язку можливе за рахунок адаптивної зміни
параметрів сигналу в MIMO-системі, таких як потужність передаваного сигналу і вид
сигнально-кодової конструкції (СКК) [6, 7].
Тому, метою роботи є розробка методики вибору параметрів сигналу в MIMOсистемах при дії навмисних завад.
Постановка завдання.
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Задано: параметри МIМО-системи і каналу зв’язку Y = {yi}, i = 1, m , де y1 …ym: Nпд –
кількість передавальних антен, Nпм – кількість приймальних антен, вид модуляції, Рс –
потужність корисного сигналу, М – розмірність ансамблю сигналів, Q2 – відношення
сигнал/завада (ВСЗ).
Необхідно: знайти оптимальні значення параметрів сигналу (кількість власних каналів,
потужність передавача, кількість приймальних та передавальних антен), при яких
мінімізується ймовірність бітової помилки Рб, при обмеженні на швидкість передачі
інформації v £ v доп .
Обмеження: τ гр £ τ кор , де τ гр – тривалість групи символів, на які розділяється потік
сигналів, τ кор – час кореляції завмирань; вид модуляції – квадратурна фазова модуляція

(КФМ); М = 4, N пд £ 4, N пм £ 4 , 0 £ Q 2 (дБ ) £ 20 , v = 8 біт/символ.
Допущення: канальна матриця Н, яка оцінюється за допомогою одного з відомих
методів [8], – відома і постійна за час τ гр .
Завдання визначення значень параметрів сигналу в MIMO-системах при дії навмисних
завад зводиться до типового оптимізаційної задачі. Система рівнянь для вирішення
оптимізаційної задачі має такий вигляд:
ìРб = F1 ( Pc , Q 2 , N пд , N пм , v , M ) ® min;
ï
ïv = F2 ( N пд , N пм , ΔFc , M ) ³ v доп ;
(1)
í
2
=
£
£
4
;
1
100
;
M
Q
ï
ï N £ 4, N £ 4,
пм
î пд

де Рб – ймовірність бітової помилки.

Розкриємо функціонали системи рівнянь (1). Ймовірність бітової помилки визначається
як [7]:
1
Pб Q 2 = 1 - Ф 2Q 2 ,
(2)
2

( )

[ (

)]

æ t2 ö

ç- ÷
ç 2 ÷
E
Pτ
2
ø
è
де Ф( x ) =
e
dt – функція Крампа, Q 2 = c = c i , Ес – енергія сигналу, Gз –
ò
Gз
Gз
2π 0
x

спектральна щільність навмисної завади, τ i – тривалість радіоімпульсу.
Швидкість передачі інформації визначається як:
B N × N × log 2 M ×
v = = пд пм
,
τi
τi

(3)

де В – кількість інформаційних біт, що передається за один радіоімпульс.
Таким чином, з виразу (3) видно, що значення швидкості передачі інформації залежить
від значення тривалості радіоімпульсу.
Тоді система рівнянь (1) перетворюється до наступного виразу:
1
ì
2
2
ïPб Q = 2 1 - Ф 2Q ® min ;
ïï
2
.
(4)
íM = 4; 1 £ Q £ 100 ;
ï N пд £ 4, N пм £ 4 ;
ï
ïîτ i £ τ i доп .
Таким чином, вибір оптимальних параметрів MIMO-системи зводиться до адаптивного
розподілу потужності сигналу в паралельних каналах.

( )

[ (
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Передаточна функція MIMO-системи, що складається з Nпд передавальних та Nпм
приймальних антен, описується матрицею [9]:
h12 ... h1N пм ù
é h11
êh
h22 ... h2 N пм úú
21
ê
H=
,
(5)
ê ...
... ...
... ú
ú
ê
ëê hN пд 1 hN пд 2 ... hN пд N пм ûú
де hij – передаточна функція між i-ою передавальною та j-ою приймальною антенами.
Адаптивна просторова обробка сигналів може бути реалізована на основі використання
сингулярного розкладання матриці H канальних коефіцієнтів, яке має вигляд [10]:
1

(6)
H = UΛ 2 V H ,
H
де Λ = diag{λ1 , λ 2 ,... λ K } – діагональна матриця ненульових власних чисел λi матриці HH або
матриці HHH; (Nпд×K)-розмірна матриця U = (U1, U 2 , ...U K ) складається з власних векторів
матриці HHH, а матриця V = (V1 , V2 , ...VK ) , що має розмірність (Nпм×K), складена із власних

векторів матриці HHH; ( ) − позначає ермітове сполучення.
Сформовані таким чином паралельні канали використовують в якості вагових векторів
власні вектори матриці коефіцієнтів передачі між передавальними і приймальними антенами
і, тому, називаються власними каналами. Такі канали є незалежними між собою і адаптивно
узгодженими з випадковим просторовим каналом, як на прийом, так і на передачу. Тому
MIMO-системи з власними каналами забезпечують найбільшу пропускну спроможність (ПС)
і найменшу ймовірність помилки при заданій потужності передавача і в заданій частотній
смузі. Більш того, незалежність власних каналів дає можливість представити MIMO-систему
як сукупність одноканальних систем, що значно спрощує оцінку переданих символів.
ВСЗ Q2 на виході i-го власного каналу визначається власними числами λі матриці
коефіцієнтів передачі каналу. Тому власні канали в MIMO-системі мають різну енергетику,
що призводить до різної помилки приймання сигналів в них.
MIMO-система може бути подана у вигляді K незалежних паралельних власних каналів,
тобто як сукупність K незалежних одноканальних систем [11]. Для формування власних
каналів приймач повинен безперервно оцінювати канальну матрицю H і потім ця інформація
повинна повідомлятися на передавальну сторону. При цьому потік сигналів розділяється на
групи тривалістю τ гр , і оцінка матриці H проводиться один раз для кожної групи. Тому для
Н

ефективного відстежування стану каналу тривалість τ гр групи символів повинна бути
значно менше часу кореляції τ кор завмирань.
Якщо всі власні канали матимуть однакову швидкість передачі, тоді найбільша
швидкість MIMO-системи буде забезпечена при використанні всіх власних каналів. Проте
ймовірність бітової помилки може бути неприйнятно великою в енергетично слабких
каналах. Це, у свою чергу, може призвести до значного збільшення результуючої помилки
всієї MIMO-системи. При зменшенні сумарної швидкості передачі, можна не передавати
інформацію по слабких каналах і, тим самим, зменшити загальну помилку передачі даних.
Такий підхід забезпечуватиме компроміс між швидкістю передачі та ймовірністю помилки.
Розглянемо потенційні характеристики MIMO-системи, що реалізовуються при точно
відомій на обох кінцях лінії матриці H. Також вважатимемо, що просторовий канал (матриця
H) залишається постійним протягом передачі кожної групи сигналів і змінюється за
релеєвським законом від однієї групи до іншої. Тоді забезпечується повне узгодження з
характеристиками каналу, як параметрів передачі, так і параметрів прийому сигналів.
Оскільки канальна матриця H передбачається фіксованою на якийсь час, що дорівнює
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тривалості τ гр , тоді кількість використовуваних власних каналів буде постійною протягом
цього інтервалу часу, змінюючись випадковим чином з частотою

1
.
τ гр

Розглянемо MIMO-систему з довільною кількістю Nпд передавальних і Nпм приймальних
антен. Нехай швидкість передачі даних (бітове завантаження символів) є однаковою у всіх
власних каналах, не залежить від миттєвих значень ВСЗ в цих каналах і дорівнює ν
біт/символ. Тоді, при використанні всіх K власних каналів одночасно, швидкість, що
забезпечується MIMO-системою, буде максимальною і дорівнювати n max = Kv біт/символ.
Відключення слабких власних каналів призводить до зменшення швидкості передачі.
Нехай νΣ є допустимою швидкістю передачі даних MIMO-системи, усередненої по
флуктуаціях сигналів. Тодіn S = n (P1 , P2 , ... PK ) , де Pi − ймовірність використання i-го
власного каналу для передачі даних. Відбір слабких власних каналів з малими значеннями
ВСЗ можливо реалізувати за допомогою порогового методу [11].
Введемо в розгляд матрицю H (Q ) , що дорівнює
ìQ 2 HH H (N пд > N пм );
2
H (Q ) = í 02 H
îQ0 H H (N пд < N пм ),
2

(7)

де Q02 − середнє ВСЗ.

Пороговий метод полягає в розділенні власних чисел матриці H (Q ) на дві групи чисел,
що перевищують або не перевищують деяке порогове значення, яке залежить, як від стану
каналу (матриця H), та від середнього ВСЗ Q02 .
2

Позначимо λ i(Q

2

) – позитивні власні числа матриці H (Q ) в формулі (7). Для визначення
2

( )

2
порогу знайдемо одновимірну функцію щільності ймовірності p λ i(Q ) не ранжируваного по

величині будь-якого власного числа матриці H (Q ) . Виберемо для конкретності перше власне
2

число λ1(Q ) . Нехай p(λ1 , λ 2 , ... λ K ) − K-вимірна сумісна функція щільності ймовірності не
ранжируваних власних чисел λi матриці HHH (при Nпд > Nпм) або матриці HHH (при Nпд <
Nпм). Відомо, що
2

p(λ1, λ 2 , ... λ K ) =

æ K
ö
ç - λi ÷
ç
÷
è i =1 ø

å
1
×e
kK !

(

)

× Õ λ iK max - K × Õ (λ i - λ j ) ,
K

i =1

K

2

(8)

i< j

де K max = max {N пд , N пм }, k – деякий нормуючий множник.
Інтегруючи по змінних λ1, λ 2 , ... λ K можливо отримати вираз для одновимірної функції
щільності ймовірності першого власного числа λ1 з не ранжируваних власних чисел матриці
HHH або матриці HHH у вигляді:
2
(i )!
1 K -1
max - K
(9)
p(λ1 ) =
LK
(λ1 ) (λ1 )K max - K e(- λ1 ) ,
å
i
K i =0 (i + K max - K )!

[

]

max - K
де LK
(λ1 ) − поліном Лагерра i-го порядку. Знайдемо одновимірну функцію щільності
i

2
2
2
ймовірності pæç λ i(Q ) ö÷ не ранжируваного по величині власного числа λ1(Q ) матриці H (Q ) в
è
ø

виразі (7). Враховуючи, що λ1(Q ) = Q 2 λ1 , отримаємо з формули (9) наступний вираз
2
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(

p λ ( ), Q
Q2
1

2
0

) = KQ (

K -1

1

å (i + K

2 K max - K +1 )
i=0
0

( )

2
´ λ 1(Q )

K max - K

e

(i )!
max

é K - K æ λ (Q 2 ) ö ù
ê Li max çç 1 2 ÷÷ ú ´
- K ) êë
è Q0 ø úû
2

æç Q 2 ö÷
æ
ç λè ø
ç- 1
ç
Q 02
ç
è

. (10)

ö
÷
÷
÷
÷
ø

Ймовірність того, що перше з не ранжируваних власних чисел матриці H (Q

(Q ) при середньому ВСЗ Q02 , дорівнює
знаходиться в межах 0 < λ1(Q ) < λ порог
2

2

)

2

(

æç Q 2 ö÷

)

(Q ) , Q 2 =
P λ порог
0
2

è
ø
λ порог

(

)

(Q 2 ), Q 2 dλ (Q 2 ) .
p
λ
1
1
0
ò

(11)

0

[ (

)]

(Q ) , Q 2 =
Це свідчить, що рівняння 1 - P λ порог
0
2

νΣ
визначатиме ймовірність використання
ν max

(Q ) . При вирішені зворотної задачі, за
i-го власного каналу, для якого величина Q02λ i > λ порог
2

заданим

νΣ
Q2 )
, можливо знайти порогове значення λ (порог
для розділення власних чисел
ν max

матриці H (Q ) . При цьому забезпечуватиметься задана швидкість передачі даних n S замість
максимальної швидкості n max . Відібрані таким чином власні канали мають найбільші
миттєві значення ВСЗ, тому ймовірність бітової помилки буде менша, ніж у разі
використання всіх K власних каналів.
Таким чином, якщо задати швидкість n S передачі даних в MIMO-системі, тоді порогове
2

(Q ) для відбору необхідної кількості найбільш потужних власних каналів можна
значення λ порог
знайти з рівняння:
v
Q2 )
P λ (порог
(12)
, Q02 = 1 - Σ .
vmax
Можливі два варіанти передачі даних з використанням тільки потужних власних
каналів. У першому з них (варіант MIMO-1) забезпечується однакова швидкість передачі
даних n S незалежно від середнього ВСЗ Q02 . Це означає, що при будь-якому Q02 в
середньому використовуватиметься однакова кількість власних каналів з найбільшими
2
Kn S
власних чисел матриці H (Q ) в (7) повинні
миттєвими значеннями ВСЗ. При цьому
n max
2

(

)

(Q ) . Отже, це значення повинне залежати від середнього
перевищувати порогове значення λ порог
2

Q2 )
Q2 )
= λ (порог
Q02 ,n S ö÷ і збільшуватися
ВСЗ Q02 та від заданої швидкості передачі даних n S æç λ (порог
è
ø
2
із зростанням ВСЗ Q0 .

(

)

Другий варіант (варіант MIMO-2) відрізняється тим, що швидкість передачі n min

[

]

2
2
2
задається тільки для мінімального значення ВСЗ Qmin
у інтервалі Qmin
KQmax
можливих
2
змін ВСЗ. Це означає, що тепер порогове значення залежить від мінімального ВСЗ Qmin
та

2
(Q ) = λ (порог
Q )
від vS , тобто λ порог
Qmin
,n min . Очевидно, що із зростанням ВСЗ Q02 власні числа
2

2

(

)

матриці H (Q ) в (7) збільшуються. Отже, кількість власних чисел, що перевищують вибраний
поріг, збільшуватиметься. Це означає, що швидкість передачі даних також
2
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збільшуватиметься. Для варіантів MIMO-1 і MIMO-2 можливо використовувати
оптимальний розподіл потужності між відібраними власними каналами відповідно до
„водоналивного” (water pouring) правила [8] .
Згідно цьому правилу, потужність в i-ому каналі дорівнює:
P
Pi = k (0 ) - з ,
(13)
λi
де P − потужність завади, k (0 ) визначається з умови обмеження повної потужності
з

(P1 + P2 + L + PK =

På ) .
P
Величина k (0 ) - з – є критерієм розподілу потужності в і-ий власний канал. Чим
λi
більше ця величина (більше коефіцієнт передачі i-го власного каналу), тим більша частка
P
потужності розподіляється в даний канал. Більш того, якщо для деяких каналів з >k(0) , тоді
λi
в ці канали потужність не розподіляється (Pi = 0) . Іншими словами, ці канали не
використовуються для передачі даних.
Розглянемо результати моделювання ефективності даного методу передачі даних в
умовах релеєвського каналу. Для випадку передачі сигналів з квадратурною фазовою
модуляцію, порівняємо ефективність трьох варіантів передачі даних в MIMO-системі. Це
згадані вище варіанти MIMO-1 і MIMO-2, а також варіант передачі з використанням
максимальної кількості власних каналів (позначимо його як MIMO-3).
2
На рис. 1 показана інтегральна функція розподілу p λ 1(Q ) , Q02 не ранжируваного по

(

)

величині власного числа матриці H (Q ) , обчислена за допомогою виразу (9) при Q02 = 1 для
MIMO-системи з різним числом антен (Nпд = 4, Nпм = 4; Nпд = 2, Nпм = 2 и Nпд = 4, Nпм = 2).
Видно, що ймовірність появи малих власних чисел в системі з різним числом передавальних
і приймальних антен (Nпд = 4 и Nпм = 2) значно менше, ніж в системі з однаковим числом
антен (Nпд = 2, Nпм = 2 или Nпм = 4, Nпм = 4). Відзначимо також, що діапазон зміни власних
чисел є найбільшим для MIMO-системи з Nпд = 4, Nпм = 4.
Методика вибору параметрів сигналу в MIMO-системах при дії навмисних завад, схема
алгоритму реалізації якої представлена на рис. 2, складається з наступних етапів.
1. Введення вихідних даних (блок 1 рис. 2). Вводяться параметри передавального
пристрою і каналу зв’язку Y = {yi}, i = 1, m , а також заданої швидкості передачі
інформації vi доп .
2. Оцінка стану каналу зв’язку (блок 2 рис. 2). На даному етапі за допомогою методу,
запропонованого в [12] оцінюється стан багатопроменевого каналу зв’язку та визначається
його канальна матриця Н.
3. Визначення методу вибору власних каналів (блок 3-5 рис. 2). В залежності від
значення ВСЗ в каналі, вибирається варіант передачі даних з використанням тільки
2

(Q ) .
потужних власних каналів (МІМО-1 або МІМО-2) та визначається порогове значення λ порог
2

2
На рис. 2 Qгр
– граничне значення ВСЗ, яке визначається на етапі проектування і залежить
від стану каналу та розмірності МІМО-системи (Nпд ×Nпм).
4. Розподіл потужності сигналу між власними каналами (блок 6-8 рис. 2). За
допомогою водоналивного методу (10), здійснюється розподіл потужності сигналу між
власними каналами.
Дана процедура повторюється з інтервалом τ гр – тривалістю групи символів.
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Рис. 1. Інтегральна функція розподілу не ранжируваного по величині власного числа
матриці H (Q 2 ) при Q 2 =1 для МІМО-системи з різним числом антен
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Рис. 2. Схема алгоритму реалізації методики вибору параметрів сигналу
в MIMO-системах при дії навмисних завад

Оцінимо завадостійкість MIMO-системи з Nпд = 4, Nпм = 4, для якої максимальна
кількість власних каналів рівне K=4, а максимальна швидкість передачі даних при
використанні всіх чотирьох каналів (система MIMO-3) складає Kv = 8 біт/символ.
Для системи MIMO-1 задамо швидкість передачі даних ν Σ = 6 біт/символ, тобто
vΣ
коефіцієнт використання швидкості дорівнює
= 0,75 . При цьому середня кількість
vmax
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використовуваних власних каналів дорівнює 3. Для системи MIMO-2 необхідно задати
2
швидкість передачі даних для найменшого середнього ВСЗ Qmin
= 0 дБ.
2
Нехай вона складає vmin = 4 біт/символ, що відповідає двом власним каналам при Qmin
=
0 дБ. Із зростанням ВСЗ число власних каналів збільшуватиметься.
Це видно на рис. 3, на якому показана ймовірність бітової помилки для всіх трьох
варіантів MIMO-системи. З приведених графіків видно, що ймовірність бітової помилки для
систем MIMO-1 і MIMO-2 зменшилася в порівнянні з системою MIMO-3 на всьому інтервалі
ВСЗ Q02 . При цьому для системи MIMO-1 спостерігається значне зменшення ймовірності
помилки в області достатньої великих ВСЗ Q02 ( Q02 > 6 дБ). Тоді як для системи MIMO-2
найбільше зменшення помилки має місце в області малих ВСЗ Q02 ( Q02 < 6 дБ).
На рис. 4 представлені залежності ймовірності бітової помилки від ВСЗ в MIMOсистемі з двома або чотирма передавальними антенами та з двома приймальними антенами
(Nпд= 2, Nпм= 2 и Nпд= 4, Nпм= 2), на яких MIMO (Nпд: Nпм) позначає систему з Nпд
передавальними і Nпм приймальними антенами.
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Рис. 3. Ймовірність бітової помилки в залежності від ВСЗ при Nпд = 4
та Nпм = 4
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Рис. 4. Ймовірність бітової помилки в залежності від ВСЗ при
N пд = 4 и 2 , Nпм = 4
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Аналіз кривих завадостійкості показує, що якщо Nпд = 2 и Nпм = 2, тоді необхідне ВСЗ
для збереження ймовірності бітової помилки на рівні 3% для MIMO-1, MIMO-2 та MIMO-3
складає 8,2 дБ, 13,2 дБ та 16,5 дБ, при швидкостях 3; 3,7 та 4 біт/символ, відповідно.З цих
результатів також видно, що ефективність розглянутого методу збільшується при однаковій
кількості передавальних і приймальних антен.
Таким чином, запропонована методика вибору параметрів сигналу в MIMO-системах
при дії навмисних завад, сутність якої полягає у виборі оптимальних значень параметрів
сигналу в залежності від поточного стану передаточної характеристики каналу зв’язку за
критерієм мінімуму ймовірності бітової помилки при виконанні обмежень на швидкість
передачі інформації.
В розробленій методиці, на відміну від інших, кількість власних каналів та параметрів
сигналу в них вибирають за допомогою одного із двох порогових методів, в залежності від
стану каналу та розмірності МІМО-системи.
Отримані результати кількісної оцінки ефективності запропонованої методики
показали, що вибір за допомогою запропонованої методики оптимальних значень параметрів
сигналу з дозволяє підвищити завадостійкість СРЗ на 10...15 дБ, в залежності від стану
каналу зв’язку.
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Рукопис статті потрібно подавати разом із зазначеними нижче документами на
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–актом експертизи (1 примірник);
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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 флеш-пам’яті або СD, розпечатаний на лазерному
принтері (1 примірник), у текстовому редакторі – Microsoft Word-3, 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 виключенням 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
розміщуються між назвою та основним текстом статті. Анотацію друкують курсивом, шрифт
Times New Roman № 10, обсяг тексту до 5 рядків. Після анотації 3-4 ключові слова
українською мовою.
2. Після позитивного розгляду редколегією стаття подається 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 (Постанова 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 (Постанова 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 та 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 збірників – http://www.viti.kpi.ua/nauka.php.
Електронна адреса – viti@viti.edu.ua для НОВ.
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