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УДК 62-55.621.391                                                                     к. т. н. Ананьїн О. В. (НДІ ДПСУ)

АДАПТИВНІ КАНАЛИ РАДІОЗВ’ЯЗКУ  НА БАЗІ НЕЧІТКОЇ ЛОГІКИ

За допомогою математичного моделювання розглянуто варіант адаптивного каналу радіозвя’зку з
ситемою автоматичного регулювання потужності передавача, в якому для підвищення якості прийому-
передавання радіосигналів застосовано спеціальний коректуючий пристрій на базі нечіткої логіки.

С помощью математического моделирования рассмотрен вариант адаптивного канала радиосвязи с
системой автоматической регулировки мощности передатчика, в котором для повышения качества приёма-
передачи радиосигналов используется специальное корректирующее устройство на базе нечёткой логики.

With the help of mathematical modeling, the variant of the adaptive radio link with the system automatically
adjust the power level in which to improve the quality of reception-transmission of radio signals used by special
corrective device based on fuzzy logic.

Ключові слова: математичне моделювання, коректуючий пристрій, радіоканал, нечітка логіка.
Постановка проблеми (задачі). Актуальність теми обумовлено тим, що у практиці

організації радіозв’язку радіоканали підлягають впливу різноманітних завмирань. Це є
основною перешкодою для якісного передавання та прийому радіосигналів. Розв’язанням
даної проблеми може стати застосування у системах автоматичного регулювання потужності
передавача (АРПП) каналів радіозв’язку спеціального коректуючого пристрою (регулятора).
Враховуючи той факт, що системи АРПП є суттєво нестаціонарними, що обумовлено такою
нестаціонарною ланкою як середовище розповсюдження радіохвиль та нелінійними, у першу
чергу за рахунок механізму перестроювання потужності передавача, для регулювання
параметрів радіосигналу (у данному випадку потужності), з метою підвищення якості
функціонування системи АРПП будуть досить ефективними нечіткі (що працюють на базі
нечіткої логіки) регулятори. У даному дослідженні представлено один з можливих варіантів
системи АРПП адаптивного каналу радіозв’язку, де для більш ефективного регулювання
потужності радіосигналу застосовується нечіткий регулятор (НР).

З погляду фахівців з теорії автоматичного управління системи АРПП з коректуючим
пристроєм (в данному випадку НР) надають каналам радіозв’язку адапційних властивостей,
тобто пристосування до впливу середовища розповсюдження радіосигналу [1]. Тому такі
радіоканали мають назву адаптивних.

Огляд останніх досліджень і публікацій з цієї проблеми. Технічні рішення
актуальних завдань із застосуванням синтезованих нечітких та інших цифрових регуляторів
у радіотехніці описані у низці досліджень вітчизняних науковців,  таких як Н.І.  Кунах,  К.П.
Сторчак та інші [2;3]. Теоритичним засадам, які демонструють можливість використання
цифрових регуляторів у системах автоматичного управління, зокрема в електронних
радіотехнічних системах, та можливість шляхом насторйки параметрів регулятора прагнути
високої якості цих систем, присвячено доповіді на науково-технічних конференціях у
Військовому інституті телекомунікацій та інформатизації НТУУ «КПІ» таких науковців, як
Ю.А. Мазниченко, І.В. Панченко, А.Л. Ткаченко та інших. [4;5]; у Севастопольскому
національному технічному університеті К.П. Сторчак [6]; у Військовому інституті
Київського національного університету імені Т. Шевченка А.К Бондаря [7]. Але питанням
методики параметричного синтезу цифрових регуляторів, взагалі, а, зокрема дослідженям
можливостей НР у системах автоматичного управління (якими можна вважати системи
АРПП) на лініях радіозв’язку великої протяжності (наприклад, лінії тропосферного
радіозвязку), де шляхом насторйки параметрів регулятора підвищується якість зв’язку,
приділяється недостатньо уваги.

Оформлення завдання дослідження.  Метою даної статті є виклад результатів
дослідження адаптивного каналу радіозв’язку з системою АРПП,  де для регулювання
потужності радіосигналу, з метою підвищення  якості зв’язку застосовується НР, а також
формулювання методики параметричного синтезу НР для систем АРПП адаптивного каналу
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радіозв’язку на базі математичного апарату. Завдання дослідження – шляхом математичного
моделювання із використанням інтерактивної системи МАTLAB дослідити модель системи
АРПП адаптивного каналу радіозв’язку із синтезованим НР, який повинен забезпечити
задану потужність радіосигналу на лініях радіозв’язку великої протяжності. За критерії
якості функціонування системи АРПП адаптивного каналу радіозв’язку взято динамічну
точність та швидкодію.

Завдання на дослідження розв’язувалися із використанням загальних методів теорії
цифрових систем автоматичного управління, зокрема, методів оптимізації, методів
перетворення Лапласа й z-перетворення, а також математичного апарату та інтерактивної
системи МАТLAB. Об’єктом дослідження є система АРПП адаптивного каналу радіозв’язку,
а предметом дослідження – підвищення динамічної точності та швидкодії системи АРПП
адаптивного каналу радіозв’язку за рахунок використання НР. Для зручності дослідження
можливостей НР з підвищення потужності радіосигналу та, як наслідок, і якості зв’язку у
системі  АРПП адаптивного каналу радіозв’язку шляхом настроювання його параметрів
візьмемо тільки прямий канал радіозв’язку. Проблема боротьби із завмираннями у каналі
радіоуправління системи АРПП (каналі зворотного зв’язку) розглядалися у дослідженнях
таких науковців, як Н.І. Кунах, О.М. Францевич [2;8].

Виклад основного матеріалу дослідження.  Повна структурна схема НР в
інтерактивній системі MATLAB [9] представлена на рис.1 а. Вона складається з фіксатора
Zero-Order  Hold  (який працює з кроком моделювання h0), блоків оцінки першої та другої
похідних похибки системи, двох блоків нормування вхідних (normin) та вихідного (normout)
сигналів, центрального блоку нечіткого регулятора Fuzzy Logic Controller та вихідного
фіксатора Zero-Order Hold1 (який працює з кроком квантування h0).

Блоки оцінки першої та другої похідних від похибки реалізують управління:
hkkk /)]1()([)( --= qqq& , hkkk /)]1()([)( --= qqq &&&& .                       (1)

Блоки нормування вхідних (normin) та вихідного (normout) сигналів та центральний
блок  Fuzzy Logic Controller в системі MATLAB обєднані в блок Controller.

Нормування вхідних (normin) та вихідного (normout) сигналів виконується за
формулами перерахунку
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Рис.1. Структурні схеми нечіткого регулятора в інтерактивній системі MATLAB
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Для спрощення нормування (перерахунку значень сигналів у значення елементів єдиної
універсальної множини) діапазони зміни вхідних та вихідного сигналів (параметрів
нечіткого регулятора) приймаємо симетричними:
                       θmax = - θmin; q&max = - q&min; q&& max = - q&& min;  mmax= - mmin.                                     (4)

Тому формули перерахунку приймають вигляд:
);2/()( minmin1 qqq --= **u                                                       (5)

);2/()( minmin2 qqq &&& --= **u                                                     (6)

);2/()( minmin3 qqq &&&&&& --= **u                                                      (7)

).21(min
** -= cumm                                                                      (8)

На основі формул (5  –  8)  побудовані структурні схеми блоків нормування вхідних
(normin) та вихідного (normout) сигналів. Блок нормування вхідних (normin) сигналів
показаний на рис.1 б. Блок нормування вихідного (normout) сигналу – на рис.1 в. Значення
діапазонів А, В, С, D при настроюванні (оптимізація параметрів) НР підбираються вручну
або автоматично шляхом розв’язку оптимізаційного завдання. У центральному блоці НР
Fuzzy Logic Controller (див. рис. 1 а) обираються функції приналежності (ФП) membership
functions, задається база правил rules та виконується рішення логічних рівнянь, яке за мету
знаходження абсциси центра тяжіння результуючої фігури, яка обмежена результуючою ФП.

На рис. 2 представлено ФП у НР. Найбільш поширені симетричні відносно абсциси U =
0,5 на універсальній множині U = 0,1 слідуючі функції приналежності: возведенні у ступінь
трикутні функції приналежності (див. рис.2 а)

cuu )1()(1 -=m , cuu =)(2m .                                                    (9)
гаусові функції приналежності (див. рис.2 б)
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експоненціальні функції приналежності (див. рис.2 в)
)exp()(1 cuu -=m , )1(exp[)(2 ucu --=m .                                (11)

На рис. 3. представлено відображення діапазонів ],[ maxmin qq , ],[ maxmin qq && ,

],[ maxmin qq &&&&  та ],[ maxmin mm  зміни вхідних та вихідних змінних НР та поточних
значень змінних на єдину універсальну множину (перерахунок фіксованого значення

],[ вiнii xxx Î*  кожної лінгвістичної зміної 4,,1, == nnix i , у відповідний елемент

]1,0[Î*u  визначається виразом )/()( нiвiнiii xxxxu --= ** ), а також знаходження

результуючої ФП при ФП терм-множин (лінгвістичних величин)  негативна )(1 um  та
позитивна )(2 um  трикутної форми.
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Рис.2. Функції приналежності у нечіткому регуляторі
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Рішення логічних рівнянь для визначення абсциси центру тяжіння результуючої фігури
виконується наступним чином.

Записується лінгвістичне правило управління (робоче правило) нечіткого регулятора у
вигляді:

Якщо )( 1
ja=*q та )( 1

ja=*q та )( 3
ja=*q&& , то )( j

сam =* 2,1, =j        (12)

де ja1 , ja 2  и ja 3   – лінгвістичні оцінки похибки, швидкість зміни (першої похідної) похибки
та другої похідної похибки,  що розглядаються як нечіткі множини,  які визначені на
універсальній множині 2,1, =j ; j

сa  – лінгвістичні оцінки управляючого впливу на об’єкт,
що вибираються із терм-множин змінною m.

Рис.3. Знаходження результуючої функції приналежності
Лінгвістичні оцінки вибираються з терм-множин лінгвістичних змінних *q , *q& , *q&&  и *m :

),1({ негативнийa j
i Î )}.2(позитивний

Хай )( i
j xm  ФП параметру ],[ вiнii xxx Î  нечіткому терму j

ia ,

2,1;3,1 == ji . Тоді ),,( qqqm &&&jm  – що залежить від трьох змінних
( ;; 321 qqq &&& ººº xxx ) ФП вектора параметрів рішення (вибраному управляючому
впливу на об’єкт) jm 2,1, =j , визначається з системи  нечітких логічних рівнянь:

)()()(),,( 321321 xxxxxx jjjm j mmmm ÙÙ= .                                (13)
Таким чином, ),,( 321

1 xxxmm  – ФП управляючого впливу нечіткій множині
„негативна”, а ),,( 321

2 xxxmm  – ФП управляючого впливу нечіткій множині
„позитивна”. Результуюча ФП для управляючого впливу у відповідності з робочим правилом
НР записується у вигляді:

),,( 321 xxxmm = ),,( 321
1 xxxmm Ú ),,( 321

2 xxxmm                            (14)
У виразах (13) та (14) Ù - логичне та, Ú - логічне або.

У відповідності з лінгвістичними правилами управління, що формалізовані системою
нечітких логічних рівнянь (13) ФП управляючого впливу )(1 uсm  нечіткій множині
„негативна” обмежена зверху значенням:

                                  A= )](),(),(min[ 3
1

2
1

1
1 *** uuu mmm ,                                            (15)

a функція приналежності управляючого впливу )(2 uсm  нечіткій множині „позитивна”
обмежена зверху значенням:
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                                        B= )](),(),(min[ 3
2

2
2

1
2 *** uuu mmm .                                          (16)

Результуюча функція приналежності для управляючого впливу на основі виразу (14)
визначається як

)(uсm = )(1 uсm Ú )(2 uсm ,                                                        (17)

тобто отримується формуванням максимума (жирна лінія на рис.3.)

)(uсm =max[ )(1 uсm , )(2 uсm ].                                                       (18)

Для визначення конкретного значення управляючого впливу *m  формується
„результуюча фігура”, що обмежена результуючою ФП та виконується пошук абсциси

„центру тяжіння” результуючої фігури *
сu . Отримане значення *

сu  на основі формули (8)
перетворюється в значення управляючого впливу на об’єкт управління

** -+= сummmm )( minmaxmin . (19)

На основі зазначеного вище математичного апарату сформулюємо методику
параметричного синтезу НР. Вона полягає у наступному:

1. В якості вхідних змінних НР використовуємо похибку q , першу похідну q& та другу
похідну q&&  похибки. Вихідна змінна – управляючий вплив на об’єкт управління m .

2. Виконуємо вибір вида ФП нечітких термів, які оцінюють вхідні та вихідну змінні НР
на універсальній множині 0,1.  Число термів для кожної змінної вибираємо рівним двум,
наприклад, похибка – позитивна, негативна. При цьому ФП – неперервні на універсальній
множині, симетричні (одна – спадаюча, друга – зростаюча), що перетинаються при значенні
абсциси 0,5.

3. Формуємо два (за кількістю термів) лінгвістичних правила управління і здійснюємо
формалізацію лінгвістичних правил управління системою логічних рівнянь.

4. Задаємо початкові значення оптимізуємих діапазонів зміни вхідних та вихідної
змінних НР та параметрів ФП.

5. Задаємо крок квантування h, часовий інтервал спостереження, вибираємо критерій
якості та метод оптимізації.

6. Розраховуємо критерій якості методом моделювання з кроком h0, замкнутої системи
при заданих задаючому та завадовому впливах для вибраного інтервалу спостереження. При
цьому: а) відбувається перехід від значень вхідних змінних НР, виражених у фізичних
величинах, до відповідних значень універсальної множини, на якій задані ФП нечітких
термів;  б) здійснюється вибір метода дефазіфікації та виконується розрахунок  виходу НР; в)
здійснюється перехід від отриманого значення виходу НР на універсальній множині до
значення управляючого впливу m ; г) здійснюється розрахунок виходу об’єкта управління
при заданному m; д) визначається значення поточної похибки у системі автоматичного
управління для кожного h0; е) для вибраного часового інтервалу спостереження
розраховується значення критерію якості.

7. Процедура повторюється до тих пір, поки не буде отримане або мінімальне значення
критерію якості, або якість системи управління з НР, яка задовольняє виробника. Відповідні
даній ситуації значення параметрів НР (діапазонів зміни вхідних та вихідної змінних і
параметрів ФП)  вибираються в якості оптимальних.

При оптимізації параметрів цифрових НР необхідно задавати критерій якості та функції
збурюючих діянь (управляючий та/або збурюючий вплив) на систему. Якщо виробника
цікавить у першу чергу швидкодія системи автоматичного управління, то за критерій якості
можна прийняти час регулювання, що визначається по кривій перехідного процесу (реакція
системи на ступінчатий вхідний вплив). Крім цього необхідно накласти визначені обмеження
на криву реакції системи, наприклад, на число переколивань, величину перерегулювання при
коливальному перехідному процесі. Якщо необхідно мінімізувати поточну похибку
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(забезпечити точність відсліджування за вхідним впливом), то можна використати один із
квадратичних критеріїв якості. Вказані критерії якості знаходяться за формулами (7 – 9). При
настроювані НР у загальному випадку необхідно варіювати по меньшій мірі дев’ятьма
параметрами: діапазонами зміни вхідних та вихідної змінних ],[ maxmin qq ,

],[ maxmin qq && , ],[ maxmin qq &&&& , ],[ maxmin mm  та параметром ФП. При симметричних
діапазонах та трикутних ФП налагодженню підлягають тільки чотири параметри: ][ minq ,

][ minq& , ][ minq&& , ][ minm . Тому, як правило, вибирають симетричні діапазони зміни
вхідних та вихідної змінних та трикутні ФП. Математична модель системи АРПП з НР в
інтерактивній системі MATLAB показана на рис.4.

Рис.4. Математична модель системи АРПП з НР в інтерактивній системі MATLAB

Синтез НР виконуємо за формулами для трикутних ФП з кроком квантування (кроком
надходження даних у НР) 01,0=h с. Похибка )(tq  подається на аналого-цифровий
перетворювач (АЦП) Zero-Order Hold (див. рис.1.а). На виході АЦП квантована похибка

)(kq , її перша hkkk /)]1()([)( --= qqq&  та друга hkkk /)]1()([)( --= qqq &&&&  різниці подаються
на вхід НР (Controller). Сигнал з виходу НР надходить на цифро-аналоговий перетворювач
(ЦАП) Zero-Order Hold1 – фіксатор нульового порядку з передаточною функцією

sesH hs /)1()( --= )                                                                (20)

і далі на вхід  двигуна (Engine).

У НР настроюються діапазони зміни вхідної та вихідної змінних ],[ maxmin qq ,
],[ maxmin qq && , ],[ maxmin qq &&&& , ],[ maxmin mm  з метою зменшення помилки в перехідних та

встановлених режимах роботи системи. Для зменшення кількості параметрів настроювання
НР діапазони зміни змінних прийняті симетричними: maxmin qq -= , maxmin qq && -=  і так далі. Тоді
формули перерахунку вхідних та вихідних змінних НР на єдину універсальну множину
приймають вигляд:

);2/()( minmin1 qqq --= **u
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);2/()( minmin2 qqq &&& --= **u                                               (21)
);2/()( minmin3 qqq &&&&&& --= **u

).21(min
** -= cumm

На основі цих формул побудовані структурні схеми блоків нормування (normin та
normout) .

Приймемо, що якість приймаємого НВЧ-сигналу )(tuc на вході радіоприймача є досить

задовільною, якщо опорний сигнал 0u  дорівнює 1 та у встановленому режимі )(tu = 10 =u .

Сигнал )(tu  отримується в результаті загасання вихідного сигналу радіопередавача в
середовищі розповсюдження та перетворення вхідного сигналу радіоприймача )(tuc  у сигнал

)(tu . При моделюванні загасання сигналу в ідеальному (без збуджуючих діянь) середовищі
розповсюдження імітується пропорціональним блоком з коефіцієнтом номРk /1=  (блок
Radiation damping на рис.4).

Ідеальне (без завмирань) середовище розповсюдження імітується наступним чином. У
встановленому режимі при нульовій похибці (Error)  на вході радіоланки R2  (див.  рис.4)  на
виході двигуна (Engine) сигнал дорівнює нулю, а на виході атенюатора (Attenuator) сигнал
дорівнює 10  (що відповідає номінальній вихідній потужності передавача).  На виході блока
Radiation damping, що імітує загасання сигналу випромінювання в середовищі
розповсюдження,  та на нижньому вході перемножувача (Product)  сигнал дорівнює 1.  На
другий, верхній на рисунку вхід перемножувача від джерела Step також подається
одиничний сигнал.

Таким чином, у встановленому режимі на виході радіоланки R 1 є одиничний сигнал та
похибка (Error)  на вході радіоланки R  2  дорівнює нулю.  Система АРПП знаходиться у
зваженому,  стійкому стані.  При включенні моделі (див.  рис.4)  розглянутий стійкий стан
наступає приблизно через 2,5 – 3 с.

Імітація завмирань у середовищі розповсюдження радіохвиль здійснюється наступним
чином. Припустимо, що виникають періодичні завмирання сигналу на вході приймача або,
що еквівалентно, періодичні зменшення відношення сигнал/шум, наприклад, на 40% від
нормального. Цю ситуацію можна імітувати періодичним відніманням сигнала, велиною 0,4,
із джерела одиничного сигналу Step (див. рис.4). Таке віднімання виконується за допомогою
періодичного генератора (generator) з амплітудою імпульсів – 0,4.

При моделюванні період імпульсів вибраний 20 с, а тривалість імпульсів 10 с. Такі
імпульси необхідно подавати при вмиканнні моделі із затримкою (Transport  Delay)
приблизно 3 с після того, як в системі наступить стійкий стан рівноваги. Завдання системи
АРПП – звести виникаючу при надходженні імпульсів похибку розузгодження до нуля. Для
отримання оптимальних перехідних процесів необхідне настроювання НР. Діапазони зміни
вхідних та вихідної змінних ],[ maxmin qq , ],[ maxmin qq , ],[ maxmin qq &&&& , ],[ maxmin mm  після
настроювання НР в системі (див.рис.4) при отриманні оптимальних перехідних процесів
наступні:

]25,025,0[- , ]0,5,5,0[- , ]1,5,5,1[- , ]0,20[ 2   - .

Процеси у системі відображаються на індикаторі Medium, Error (середовище
розповсюдження, похибка), на індикаторі Р (потужність) та на індикаторі m (управляюча дія)
і приведені на рис.5. Режим відпрацювання системою стрибкоподібної зміни параметрів
середовища розповсюдження радіохвиль є найбільш складним, виникають великі похибки
розузгодження при перехідних процесах.

Але тривалість перехідних процесів не перевищує 2,5 с і після завершення кожного
перехідного процесу похибка системи стає практично рівною нулю. Система АРПП
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забезпечує достатню якість приймаємого СВЧ-сигнала )(tuc на вході радіоприймача, при
періодичних зменшеннях відношення сигнал/шум на вході приймача на 40% від
нормального, автоматично збільшується потужність передавача від номінальної 10 Вт
приблизно до 17 Вт (див. рис.5 б). Періодичні завмирання сигналу на вході приймача можна
імітувати за допомогою генератора синусоїдальних коливань (Sine Wave) із зміщенням (див.
рис.4). При моделюванні вибрані коливання з періодом 20 с, амплітудою, яка дорівнює - 0,2
та зміщенням  - 0,2.
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Рис.5. Ступінчаті збуджуючі діяння       Рис.6. Синусоїдальні збуджуючі діяння

Діапазони зміни вхідних та вихідної змінних ],[ maxmin qq , ],[ maxmin qq && , ],[ maxmin qq &&&& ,
],[ maxmin mm   після настроювання регулятора НР в системі (див. рис.4.) для отримання

мінімальної поточної похибки при синусоїдальних збуджуючих діяннях наступні:

]04,004,0[- , ]0,2,2,0[- , ]0,7,7,0[- , ]5,25[ 2   - .

Процеси в системі відображаються на індикаторі Medium,Error (середовище
розповсюдження, похибка) та індикаторі Р (потужність) і для цього випадку приведені на
рис.6.

Максимальна поточна похибка при синусоїдальних збуджуючих діяннях при
настроєному НР не перевищує 3,5 Х 10-3.

При періодичних завмираннях сигналу на вході приймача система автоматичного
регулювання потужності передавача відповідно автоматично збільшує потужність
передавача від номінальної 10 Вт приблизно до 17 Вт (див. рис.6 б), забезпечуючи хорошу
якість приймаємого НВЧ-сигналу )(tu c .

Висновки. Дослідження методом математичного моделювання показує,  що система
АРПП в адаптивному каналі радіозв’язку за допомогою НР з високою точністю відпрацьовує
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заданий рівень опорної напруги U0, яким оператор задає необхідну якість приймаємого НВЧ-
сигналу )( tu c  на вході радіоприймача. Тому застосування НР для систем математична
модель яких розглянута вище є доцільним та перспективним завданням.
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