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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 приѐма-

передачи радиосигналов используется специальное корректирующее устройство на базе нечѐткой 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()([)(   ,  hkkk /)]1()([)(    .                       (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 

                              





















);/()(

);/()(

)./()(

minmaxmin3

minmaxmin2

minmaxmin1











u

u

u
                                          (2) 

           

                             )./()( minmaxmin mmmmuс                                            (3) 

 

 
 

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;   max = -  min;   max = -  min;  mmax= - mmin.                                     (4) 

Тому формули перерахунку приймають вигляд: 

                                 );2/()( minmin1   
u                                                       (5) 

                                  );2/()( minmin2    
u                                                     (6) 

                                  );2/()( minmin3    
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  , cuu )(2 .                                                    (9) 

гаусові функції приналежності (див. рис.2 б) 

               
],

2

1
exp[)(

2
1











c

u
u

     
];

2

)1(
exp[)(

2

2
2

c

u
u




                          (10) 

експоненціальні функції приналежності (див. рис.2 в) 

                  )exp()(1 cuu  ,   )1(exp[)(2 ucu  .                                (11) 

 

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

],[ maxmin    та ],[ maxmin mm  зміни вхідних та вихідних змінних НР та поточних 

значень змінних на єдину універсальну множину (перерахунок фіксованого значення 

],[ вiнii xxx   кожної лінгвістичної зміної 4  ,,1  ,  nnixi
, у відповідний елемент 

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

результуючої ФП при ФП терм-множин (лінгвістичних величин)  негативна )(1 u  та 

позитивна )(2 u  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  та )( 1

ja  та )( 3
ja , то )( j

сam  2,1, j        (12) 

де ja1
, ja2

 и ja3
  – 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  ,  ,   и m : 

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

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

ia , 

2,1   ;3,1  ji . Тоді ), ,(  jm
 – що залежить від трьох змінних 

(    ; ; 321    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   .                                (13) 

Таким чином, ), ,( 321
1 xxx

m  – ФП управляючого впливу нечіткій множині 

„негативна‖, а ), ,( 321
2 xxx

m  – ФП управляючого впливу нечіткій множині 

„позитивна‖. Результуюча ФП для управляючого впливу у відповідності з робочим правилом 

НР записується у вигляді: 

              ), ,( 321 xxxm = ), ,( 321
1 xxx

m  ), ,( 321
2 xxx

m                            (14) 

У виразах (13) та (14)  - логичне та,  - логічне або. 

У відповідності з лінгвістичними правилами управління, що формалізовані системою 

нечітких логічних рівнянь (13) ФП управляючого впливу )(1 uс  нечіткій множині 

„негативна‖ обмежена зверху значенням: 

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

2
1

1
1  uuu  ,                                            (15) 

a функція приналежності управляючого впливу )(2 uс  нечіткій множині „позитивна‖ 

обмежена зверху значенням: 
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                                        B= )](),(),(min[ 3
2

2
2

1
2  uuu  .                                          (16) 

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

визначається як 

                                          )(uс = )(1 uс  )(2 uс ,                                                        (17) 

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

                                    )(uс =max[ )(1 uс , )(2 uс ].                                                       (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  , першу похідну   та другу 

похідну   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  , 

],[ maxmin   , ],[ maxmin   , ],[ maxmin mm  та параметром ФП. При симметричних 

діапазонах та трикутних ФП налагодженню підлягають тільки чотири параметри: ][ min , 

][ min , ][ min , ][ 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) 01,0h с. Похибка )(t  подається на аналого-цифровий 

перетворювач (АЦП) Zero-Order Hold (див. рис.1.а). На виході АЦП квантована похибка 

)(k , її перша hkkk /)]1()([)(    та друга hkkk /)]1()([)(     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  , 

],[ maxmin   , ],[ maxmin   , ],[ 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   , maxmin     і так далі. Тоді 

формули перерахунку вхідних та вихідних змінних НР на єдину універсальну множину 

приймають вигляд: 

 

  );2/()( minmin1   
u  
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                                                        );2/()( minmin2    
u                                               (21) 

);2/()( minmin3    
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  , ],[ maxmin  ,  ],[ maxmin   , ],[ maxmin mm  після 

настроювання НР в системі (див.рис.4) при отриманні оптимальних перехідних процесів 

наступні: 

]25,0   25,0[ , ]0,5   ,5,0[ , ]1,5   ,5,1[ , ]0,20[  . 

 

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  , ],[ maxmin   , ],[ maxmin   , 

],[ maxmin mm   після настроювання регулятора НР в системі (див. рис.4.) для отримання 

мінімальної поточної похибки при синусоїдальних збуджуючих діяннях наступні: 
 

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

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 )(tuc .  

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 )(tuc  на вході радіоприймача. Тому застосування НР для систем математична 

модель яких розглянута вище є доцільним та перспективним завданням. 
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УДК 004.9:355               к.т.н. Андрощук О. С. (НАДПСУ) 

    к.т.н. Матусяк Е. В. (НАДПСУ) 

 

МОДЕЛЬ НЕЧІТКОГО ЛОГІЧНОГО ВИВОДУ ОЦІНКИ РИЗИКУ ПРОПУСКУ 

ПРАВОПОРУШНИКІВ ЧЕРЕЗ ДЕРЖАВНИЙ КОРДОН  

 

Розглянуто завдання автоматизації процедури профілювання ризиків за встановленими характерними 

ознаками (індикаторами ризиків) осіб, з боку яких існує висока ймовірність протиправних дій, для здійснення 

пропуску (непропуску), проведення вибіркової (поглибленої) перевірки у пунктах пропуску через державний 

кордон. Запропоновано модель нечіткого логічного виводу, метод для розрахунку функцій належності вхідних і 

вихідних змінних, які подані як лінгвістичні, та метод їх безпосередньої оцінки. 

Рассмотрена задача автоматизации процедуры профилирования рисков по установленным 

характерным признакам (индикаторам рисков) лиц, со стороны которых существует высокая вероятность 

противозаконных действий, для осуществления пропуска (непропуска), проведения выборочной (углубленной) 

проверки в пунктах пропуска через государственную границу. Предложена модель нечеткого логического 

вывода, метод для расчета функций принадлежности входных и исходных переменных, которые 

представлены как лингвистические, и метод их непосредственной оценки. 

The task of automation of procedure of profiling of risks is examined on the set characteristic signs (indicators of 

risks) of persons which high probability of illegal actions is from the side of, for realization of admission (not 

admission), leadthrough of selective (deep) verification in the points of admission through a state boundary. The model 

of unclear inferencing is offered, method for the calculation of functions of belonging of entrances and initial variables 

which are represented as linguistic, and method of their direct estimation. 

Ключові слова: профілювання ризиків, державний кордон, нечіткій логічний вивід. 

Актуальність. За останні 10 років кількість осіб, які перетинають державний кордон 

(ДК), щорічно збільшувалась у 1,5 рази. Спостерігається також стійка тенденція збільшення 

правопорушників: нелегальних мігрантів, терористів, контрабандистів тощо. На сучасному 

етапі розвитку Державної прикордонної служби України (ДПСУ) постає питання підвищення 

ефективності виконання завдань щодо захисту національних інтересів на ДК [1]. Одним із 

напрямків його вирішення є вдосконалення управління ризиками [2]. Згідно з положенням 

щодо аналізу ризиків у ДПСУ [3], важливим елементом аналізу ризиків є профілювання. 

Профілювання ризиків полягає у виявленні за встановленими профілями ризиків або 

характерними (типовими) ознаками (індикаторами ризиків) суб‘єктів, з боку яких існує 

висока ймовірність протиправних дій (правопорушень) у сфері безпеки ДК, для проведення 

вибіркової (поглибленої) перевірки осіб і транспортних засобів у пунктах пропуску через ДК 

або поза ними в межах контрольованих прикордонних районів. Об‘єктами профілювання у 

пунктах пропуску через ДК є: особи, їх паспортні документи та інші документи, які 

пред‘являються для контролю персоналу ДПСУ; відомості, які надаються особами під час 

проведення контролю; транспортні засоби, які використовуються для перевезення пасажирів 

і вантажів тощо. Як свідчить практика, одним із найскладніших питань з точки зору 

невизначеності та кількісного й якісного складу вхідних змінних є оцінка осіб, які 

перетинають державний кордон [4]. 

Постановка завдання. Здійснення профілювання ризиків спрямовано на 

інформаційно-аналітичну підтримку персоналу, який безпосередньо несе службу на ДК, та 

передбачає обробку значної кількості ретроспективної й оперативної інформації за стислі 

терміни, що апріорі вимагає залучення математичних засобів, з подальшою автоматизацією.  

Постановку математичної задачі з оцінки ризику здійснимо у вигляді оцінки 

нелінійного об‘єкту з множиною вхідних змінних Х={хi} та однією вихідною змінною у:  

y=fy(x1, x2,…, xn) .         (1)  

Як вхідні змінні виберемо ознаки (індикатори ризику) особи. Вихідна змінна у є 

показником ступеня причетності особи до протиправних дій (правопорушень) у сфері 

безпеки ДК.  
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Для автоматизації оцінки ризиків у ДПСУ створено підсистему ―РИЗИК‖ [5]. Аналіз її 

застосування свідчить, що відпрацьовано питання автоматизації зберігання та видачі за 

запитом відповідної інформації. Питання аналізу (обробки) цієї інформації залишаються 

прерогативою інспекторів прикордонного контролю (ІПК) та інспекторів прикордонної 

служби (ІПС) на підставі їх досвіду, інтуїції, суб‘єктивних уявлень. Тобто, існуючі 

інформаційно-телекомунікаційні системи ДПСУ не в змозі здійснити достатньо оперативну 

й якісну підтримку прийняття рішення з питань оцінки ризиків і вимагають подальшого 

вдосконалення.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Для оцінки ризиків необхідно застосовувати 

не тільки якісні судження про ці ризики, але й різноманітні методи їх кількісного аналізу.  

У роботі [6] подано дослідження, що спрямовані на автоматизацію розподілу сил і 

засобів в охороні ДК на підставі методів оптимізації. Водночас, вирішенню завдань оцінки 

ризиків приділено недостатню увагу. У роботі [7] запропоновано модель, яка основана на 

бінарній інтерпретації ознак (індикаторів ризику) опису осіб. Аналіз цієї моделі засвідчив, 

що така інтерпретація не є придатною для оцінки більшості індикаторів ризику, які мають 

якісний характер. 

В інших предметних сферах для оцінки ризиків найчастіше використовують апарат 

теорії ймовірностей та математичної статистики [8; 9]. Однак, ураховуючи, що прийняття 

рішень на підставі оцінки ризику осіб, які перетинають ДК, відбувається в умовах, коли: 

події не відбуваються з достатньою періодичністю; більшість ознак є якісними і подаються 

природно-мовними описами, а їх оцінка здійснюється на підставі розмитих думок та оцінок 

експертів; інформація про основні параметри є неповною і нечіткою тощо, – застосування 

ймовірнісних методів стає неможливим. Використання методів математичної статистики 

ускладнюється тим, що рішення на підставі оцінки ризику доводиться приймати в умовах 

дефіциту ресурсів, часу та інформації. 

Однією з перспективних сфер сучасних високих технологій є нечітке моделювання, що 

зумовлено тенденцією збільшення складності математичних і формальних моделей реальних 

систем та процесів управління, пов‘язаних із бажанням підвищити їх адекватність і 

врахувати множину різних чинників, які впливають на процеси прийняття рішень. 

Мета статті – дослідження використання методологічного апарату теорії нечіткої 

логіки та подання інструментальних засобів автоматизації аналізу вхідних даних щодо 

причетності особи до правопорушення на підставі моделі системи нечіткого виводу з  

оцінки ризиків. 

Виклад основного матеріалу. Спочатку доцільно більш детально розглянути завдання, 

які постають перед ІПК. У випадку, коли особа перетинає ДК, ІПК повинен прийняти 

рішення: пропустити чи не пропустити особу через ДК, відправити її для проведення 

вибіркової (поглибленої) перевірки. Вочевидь, таке рішення приймається на підставі даних 

щодо особи, яка перетинає ДК: країни та регіону прибуття, мети прибуття, терміну прибуття, 

наявності і відповідності паспортних даних, знаходження паспорту на обліку, знаходження 

особи на обліку (індикаторів ризику) тощо. У цьому випадку інформація отримується 

шляхом перевірки за обліковими базами даних інформаційно-телекомунікаційної системи 

„Гарт-1‖ – „Прикордонний контроль‖ або за допомогою підсистеми „РИЗИК‖, до складу якої 

входять комплекс баз даних „РИЗИК‖, оперативні бази даних та візуального спостереження і 

спілкування.  

Традиційно підґрунтям для прийняття рішення щодо пропуску осіб та виявлення їх 

причетності до протиправної діяльності є досвід попередніх випадків, які здійснені у 

минулому. Доцільним є узагальнення правил пропуску на підставі цього досвіду. 

Автором запропоновано застосування моделі нечіткого логічного виводу для оцінки 

осіб, які перетинають ДК, відповідно до постановки математичної задачі (1). Нечіткий 

логічний вивід – це апроксимація залежності „входи-виходи‖ на основі лінгвістичних 

висловлювань <ЯКЩО–ТО>. Наприклад, якщо країна, з якої прибула особа, має високий 

рівень постачальника нелегальних мігрантів, а країна, куди прямує особа, має високий рівень 
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розвитку (працевлаштування), то ступінь приналежності особи до категорії „нелегальний 

мігрант‖ є високим.  

Структура системи нечіткого виводу містить такі модулі [10]: 

фаззифікатор, який перетворює фіксований вектор вхідних змінних (чинників впливу) 

(Х) у вектор нечітких множин, що необхідні для нечіткого виводу; 

нечітка база знань, що складається з: бази правил, яка містить інформацію про 

залежність Y=f(X) у вигляді лінгвістичних правил <ЯКЩО–ТО> та призначена для 

формального подання емпіричних знань або знань експертів у предметній сфері; бази даних, 

що містить параметри функцій належності та коефіцієнти важливості правил; 

функції належності, які використовують для подання лінгвістичних термів у вигляді 

нечітких множин; 

машина нечіткого логічного виводу, яка на основі правил бази знань визначає значення 

вихідної змінної у вигляді множини Y
~

, що відповідає нечітким значенням вхідних  

змінних ( X
~

); 

дефаззифікатор, який перетворює вихідну нечітку множину Y
~

 у чітке число Y. 

Змістовна інтерпретація нечіткої моделі передбачає вибір і специфікацію вхідних та 

вихідних змінних відповідної системи нечіткого виводу. Розглянемо приклад визначення 

такої категорії правопорушників, як ―нелегальний мігрант‖. Візьмемо 5 вхідних та 1 вихідну 

змінну. Так вхідними змінними можуть бути: 

рівень відповідності країни, з якої прямує особа, або країни, громадянином якої є особа 

до країни-постачальника нелегальних мігрантів (РВКЗ) – х1: чи є країна, громадянином якої є 

особа, потенційною країною постачання наркотиків, країною найбільш активно розвинутого 

тероризму, країною постачання нелегальних мігрантів, країною можливого постачання зброї. 

При цьому також ураховуються військові, політичні, релігійні, етнічні та інші конфлікти, 

епідемії, стихійні лиха, катастрофи, тероризм, низький рівень життя тощо. Вочевидь, що чим 

вищою є оцінка, тим більше особа може бути віднесена до категорії ―нелегальний мігрант‖; 

рівень відповідності країни, куди прямує особа, до країни з високим рівнем 

працевлаштування (рівня життя тощо) (РВКК) – х2: чи є країна, до якої прямує особа, 

привабливою для працевлаштування, заняття проституцією, переховування від 

кримінального переслідування, країною прибуття нелегальних мігрантів або 

використовується як транзитна. Чим вищою є оцінка, тим більше особа може бути віднесена 

до категорії „нелегальний мігрант‖; 

рівень відповідності мети поїздки особі (РВМП) – х3: чи відповідає мета поїздки, що 

заявлена особою, меті поїздки, зазначеній у документах; чи є в особи запрошення на роботу 

або навчання, туристична путівка тощо; чи підтверджує фірма, навчальний заклад своє 

запрошення на роботу, навчання. Чим вищою є оцінка, тим менше особа може бути 

віднесена до категорії ―нелегальний мігрант‖; 

рівень відповідності транспорту меті (РВТМ) – х4: чи відповідає вид транспортного 

засобу, його клас, рівень сервісу, що надається в транспортних засобах, меті поїздки, що 

зазначена особою, її фінансовим можливостям (зовнішній вигляд, манера поведінки тощо). 

Чим вищою є оцінка, тим менше особа може бути віднесена до категорії  

„нелегальний мігрант‖; 

рівень відповідності особистих речей, коштів особі (РВОР) – х5: чи відповідає наявність 

особистих речей особи заявленій меті поїздки та соціальному становищу у своїй країні (одяг, 

фотоапарат, відеокамера, предмети туалету, змінний одяг та білизна тощо); наявність в особи 

коштів відповідно до мети поїздки. Чим вищою є оцінка, тим менше особа може бути 

віднесена до категорії „нелегальний мігрант‖.  

Для уточнення моделі у подальшому можуть застосовуватись інші показники. 

Вихідною змінною є ступінь причетності особи до категорії правопорушників 

―нелегальний мігрант‖ (СПНМ) – у (у більш загальному випадку – „терорист‖, 
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„контрабандист‖ тощо) [4]. На підставі цієї змінної приймається рішення стосовно пропуску 

через ДК, направлення її на поглиблений огляд або непропуску особи через ДК. 

У нечіткій моделі оцінки ризику причетності особи до протиправної діяльності всі 

змінні подаються як лінгвістичні, універсальна множина яких U={u1, u2,…, un} вимірюється в 

балах в інтервалі дійсних чисел від 0 до 10.  

Як терм-множину першої вхідної змінної ―РВКЗ‖ будемо використовувати множину 

L1={„низький‖, „середній‖, „високий‖} рівень відповідності.  

Побудову функцій належності термів „низький‖, 2середній‖, „високий‖, що 

використовуються для лінгвістичної оцінки змінної „РВКЗ‖, здійснимо за допомогою методу 

статистичної обробки експертної інформації, який поданий у [10]. Результати опитування 

п‘яти експертів наведено в табл. 1. 

Таблиця 1  

Результати опитування експертів 

K Терми 0–1 1–2 2–3 3–4 4–5 5–6 6–7 7–8 8–9 9–10 

Експерт 1 

Низький 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Середній 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 

Високий 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Експерт 2 

Низький 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Середній 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 

Високий 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 

Експерт 3 

Низький 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Середній 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 

Високий 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 

Експерт 4 

Низький 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

Середній 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 

Високий 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 

Експерт 5 

Низький 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 

Середній 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 

Високий 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

 

Функції належності термів розраховуються за формулою 

j(ui)= 


K

k

k

ijb
K 1

,

1
.        (2) 

де K – кількість експертів; k

ijb ,  – думка k-го експерта про наявність в елемента ui 

універсальної множини властивостей нечіткої множини лінгвістичних термів, k=1…K, 

j=1…m, i=1…m. 

Вважатимемо, що експертні оцінки є бінарними, тобто: k

ijb , {0, 1}, де 1 (0) указує на 

наявність (відсутність) в елемента властивостей нечіткої множини jl
~

. 

Графіки функцій належності термів подано на рис. 1. Апроксимацію отриманих 

функцій належності трапецієвидними у середовищі MatLab 7.0.1 подано на рис. 2.  

Для автоматизації процесу аналізу вхідної змінної ―РВКЗ‖ (що надасть додаткові 

можливості зменшення часу) пропонується здійснювати її оцінку таким чином. У табл. 2 

подано основні категорії незаконних мігрантів (громадянство) за перше півріччя 2010 року, з 

якої ми бачимо: найбільша кількість нелегальних мігрантів (з Узбекистану) складає 3333 

осіб, найменша (з Єгипту) – 26 осіб.  

Для визначення бальної оцінки відношення країни до потенційного постачальника 

нелегальних мігрантів здійснимо масштабування значення кількості осіб за формулою 

 

Оі=(Кі/Кmax)*10 ,      (3) 
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де Оі – бальна оцінка і-ої країни; Кі – дійсна оцінка і-ої країни; Кmax – максимальна оцінка 

країн.  
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Рис. 1. Графіки функцій належності термів лінгвістичної змінної ―РВКЗ‖ 

 

 
Рис. 2. Графіки функцій належності термів лінгвістичної змінної ―РВКЗ‖  

у середовищі MatLab 7.0.1  

 

Таблиця 2 

Основні категорії незаконних мігрантів за громадянством 

 Назва країни  Кількість нелегальних мігрантів  Бальна оцінка нелегальних мігрантів 

Узбекистан 3333 10 

Молдова 2590 7,8 

Таджикистан 1018 3,1 

Азербайджан 786 2,4 

Вірменія 779 2,3 

Грузія 502 1,5 

Киргизстан 375 1,1 

Росія 176 0,5 

Казахстан 148 0,4 

Афганістан 134 0,4 

Китай 74 0,2 

Туреччина 68 0,2 

Пакистан 45 0,1 

Сомалі 42 0,1 

Палестина 40 0,1 

Нігерія 34 0,1 

Ірак 32 0,1 

Сирія 27 0,1 

ОБГ 26 0,1 

Єгипет 26 0,1 

Інші країни 26 0,1 

 



Збірник наукових праць ВІТІ НТУУ „КПІ‖ № 1 – 2011 

════════════════════════════════════════════════════════ 

 19 

Отже, Узбекистан має оцінку 10 балів, Таджикистан – 3,1 бали, Туреччина – 0,2 бали, 

які вводяться у програмний модуль „Оцінка ризику щодо осіб‖ автоматично з облікових баз 

даних. Визначивши період, можна динамічно змінювати бальну оцінку змінної „РВКЗ‖. 

Аналогічно до першої змінної визначаються інші змінні. 

Як терм-множини другої вхідної змінної „РВКК‖ будемо використовувати аналогічну 

множину L2={„низький‖, „середній‖, „високий‖} рівень відповідності; третьої вхідної 

змінної „РВМП‖ – множину L3={„низький‖, „середній‖, „високий‖} рівень відповідності 

мети; четвертої вхідної змінної „ВТМ‖ – множину L4={„низький‖, „середній‖, „високий‖} 

рівень відповідності транспорту; п‘ятої вхідної змінної „РВОР‖ – множину L5={„низький‖, 

„середній‖, „високий‖} рівень відповідності речей.  

Як терм-множини вихідної змінної „СПНМ‖ будемо використовувати множину термів 

L6={„низький‖, „середній‖, „високий‖} ступінь причетності з функціями належності, що 

подані на рис. 3. 

 

 
Рис. 3. Графіки функцій належності термів лінгвістичної змінної  

―СПНМ‖ 

 

Наступний крок – побудова нечіткої бази знань. Для аналізу особи, яка перетинає ДК, 

застосовуються евристичні правила. Кількість правил, необхідних для опису n вхідних 

змінних, значення яких визначається з використанням m термів, дорівнює R=m
n 

(у нашому 

випадку 125). З цією метою використаємо 27 правил нечітких продукцій, які мають 

найбільшу вагу згідно з експертним опитуванням і подані в табл. 3. 

Як схему нечіткого виводу будемо використовувати метод Мамдані, тому методом 

активації буде min, який розраховується за формулою [10] 

 

AB(x, y)= A(x) A(y)=min(A(x), A(y)).    (4) 

 

Далі необхідно визначити методи агрегування підумов. Оскільки в усіх правилах як 

логічна зв‘язка для підумов застосовується лише нечітка кон‘юнкція (операція ―І‖), то як 

метод агрегування будемо використовувати операцію min-кон‘юнкції. Для акумуляції 

закінчень правил будемо використовувати max-диз‘юнкції, які також застосовуються у 

випадку схеми нечіткого виводу методом Мамдані. Як метод дефаззифікації будемо 

використовувати метод центру тяжіння за формулою [8] 
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Реалізацію моделі нечіткого логічного виводу (назвемо її „аналіз‖) будемо виконувати з 

використанням пакету MATLAB 7.0.1. Вид графічного інтерфейсу редактора FIS для 5 

вхідних змінних і 1 вихідної зображено на рис. 4.  

Таблиця 3 

Евристичні правила щодо пропуску осіб через державний кордон 
Вхідні змінні Вихідна змінна 

(РВКЗ) – х1     (РВКК) – х2    (РВМП) – х3 (РВТМ) – х4   (РВОР) – х5    (СПНМ) – у 

Низький Низький Низький Високий Високий Низький 

Низький Низький Середній Високий Високий Низький 

Низький Низький Високий Високий Високий Низький 

Низький Середній Низький Високий Середній Низький 

Низький Середній Середній Високий Середній Середній 

Низький Середній Високий Високий Середній Низький 

Низький Високий Низький Високий Низький Середній 

Низький Високий Середній Високий Низький Середній 

Низький Високий Високий Високий Високий Низький 

Середній Низький Низький Середній Високий Середній 

Середній Низький Середній Середній Високий Низький 

Середній Низький Високий Середній Середній Середній 

Середній Середній Низький Середній Середній Середній 

Середній Середній Середній Середній Середній Середній 

Середній Середній Високий Середній Низький Середній 

Середній Високий Низький Середній Низький Високий 

Середній Високий Середній Середній Високий Середній 

Середній Високий Високий Середній Високий Середній 

Високий Низький Низький Низький Високий Середній 

Високий Низький Середній Низький Високий Середній 

Високий Низький Високий Низький Високий Середній 

Високий Середній Низький Низький Середній Високий 

Високий Середній Середній Низький Середній Високий 

Високий Середній Високий Низький Середній Високий 

Високий Високий Низький Низький Низький Високий 

Високий Високий Середній Низький Низький Високий 

Високий Високий Високий Низький Високий Високий 

 

 

 
 

Рис. 4. Графічний інтерфейс редактора FIS після визначення вхідних і вихідних змінних системи 

нечіткого виводу „аналіз‖ 
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Для вирішення поставленого завдання нечіткого моделювання використовуємо систему 

нечіткого логічного виводу Мамдані. Параметри нечіткої моделі: логічні операції (min – для 

нечіткого логічного „І‖), метод імплікації (min), метод агрегування (max) і метод 

дефаззифікації (centroid). Побудуємо функції належності термів для кожної з 5 вхідних і 1 

вихідної змінної. Задамо 27 правил для системи нечіткого виводу згідно з табл. 1. 

Виконаємо аналіз побудованої системи нечіткого виводу для завдання аналізу особи, 

яка перетинає ДК. З цією метою відкриємо вікно перегляду правил системи MATLAB 7.0.1 

та введемо значення вхідних змінних для випадку, коли значення змінної „РВКЗ‖ дорівнює 

9 балів, значення змінної „РВКК‖ – 9 балів, значення змінної „РВМП‖ – 2 бали, значення 

змінної „РВТМ‖ – 1 бал, значення змінної „РВОР‖ – 2 бали. Ці оцінки на інтуїтивному рівні 

свідчать про високу причетність особи до протиправної діяльності.  

Процедура нечіткого виводу, яка виконана MATLAB 7.0.1 для розробленої нечіткої 

моделі, видає в результаті значення вихідної змінної ―СПНМ‖, що дорівнює 8,46 (рис. 5) 

(модель [7] видає значення 5), що свідчить про високий ступінь причетності особи до 

протиправної діяльності.  

 

 
Рис. 5. Графічний інтерфейс програми перегляду правил для першого випадку перевірки системи 

нечіткого виводу 

 

Далі виконаємо перевірку для значень змінної х1 = 4, х2 = 3, х3 = 7, х4 = 8, х5 = 7. При 

цьому вихідна змінна у приймає значення 4,45 (модель [7] видає значення 3,9), що свідчить 

про низький ступінь причетності особи до протиправної діяльності. Як видно, ця оцінка 

також збігається з інтуїтивними міркуваннями на цей випадок.  

Порівняння результатів нечіткого виводу для двох розглянутих варіантів значень 

вхідних змінних свідчить, що граничне значення вихідної змінної „СПНМ‖, яке впливає на 

рішення щодо пропуску особи через ДК, може бути вибране в межах 5 балів. 

Практичну реалізацію цієї моделі здійснено у вигляді програмного модуля ―Оцінка 

ризику осіб‖, який запропоновано включити до складу підсистеми „РИЗИК‖. 

Перевірку адекватності розробленої моделі нечіткого логічного виводу здійснено за 

допомогою експерименту. Експеримент проводився на базі кафедри прикордонного 

контролю Національної академії ДПСУ.  
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Для експерименту було відібрано дані щодо осіб, які перетинали пункти пропуску 

різного призначення через ДК у різний час.  

В експерименті брали участь три навчальні групи ІПК: дві контрольні й одна 

експериментальна (по 20 слухачів у кожній). Під час експерименту кожному ІПК надавалися 

відомості стосовно 30 осіб, які „перетинали ДК‖ – по 15 кожної категорії. У завдання ІПК 

першої контрольної групи входило оцінити особу та віднести її до однієї з двох категорій: 

„нелегальний мігрант‖ та „законослухняний‖ без застосування засобів автоматизації. У 

завдання ІПК другої контрольної групи входило оцінити особу та віднести її до однієї з двох 

категорій із застосуванням програмного модуля на підставі моделі [7]. 

У завдання ІПК експериментальної групи входило: оцінка функцій належності термів, 

які описують вхідні змінні за анкетами згідно із запропонованим методом (крім 

налаштування системи нечіткого виводу процедура має на меті навчання ІПК застосуванню 

засобів автоматизації); оцінка особи та віднесення її до однієї з двох категорій із 

застосуванням засобів автоматизації (розробленого автором програмного модуля „Оцінка 

ризику особи‖). Особливістю автоматизованої оцінки є те, що ІПК оцінює показник за 

10-бальною шкалою та вводить бали у вікна інтерфейсу розробленої програми. Після 

введення останнього параметру видається оцінка ризику в балах. Якщо вона знаходиться в 

межах 5–10 балів, то особа оцінюється як потенційний нелегальний мігрант. 

Під час експерименту оцінювались такі показники: час, який витрачався на оцінку 

особи; якість прийнятого рішення – оцінка особи співпадає з відомою (правильне рішення), 

оцінка не співпадає (неправильне рішення). Результати експерименту подано на рис. 6.а – 

стосовно часу на оцінку особи, на рис 6.б – стосовно якості прийнятих рішень. 

 

 
БЗА – без засобів автоматизації; АВП – автоматизація (відомий підхід);  

АРП – автоматизація (розроблений підхід) 
Рис. 6. Результати експериментальної перевірки 

 
Результати експерименту свідчать, що застосування розробленого програмного модуля 

на основі моделі нечіткого логічного виводу „Оцінка ризику особи‖ надає можливість: 

зменшити час на оцінку особи у 1,3 рази порівняно з оцінкою ризиків без засобів 

автоматизації, що є суттєвим в умовах дефіциту часу (згідно з керівними документами на 

перевірку особи відводиться 2 хвилини); збільшити кількість правильних рішень у 1,4 рази 

порівняно з оцінкою ризиків без засобів автоматизації та у 1,2 рази порівняно з відомим 

підходом, що вказує на більшу привабливість запропонованого підходу, з урахуванням того, 

що час на його застосування та застосування відомого підходу є приблизно однаковим.  

Висновки. Отже, у статті подано модель нечіткого логічного виводу щодо оцінки 

ризику особи, яка перетинає ДК, та здійснено її експериментальну перевірку.  

Застосування цієї моделі на відміну від існуючих надає можливість: використання 

якісних показників; урахування неточної, приблизної інформації про значення ознак; 

використання знань фахівців з прикордонного контролю – експертів, які подаються у вигляді 

нечітких правил виводу; отримання більш якісної оцінки об‘єкта, що досліджується під час 

а) б) 
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профілювання ризиків. Упровадження цієї моделі у складі програмно-алгоритмічного 

забезпечення інформаційно-телекомунікаційних систем ДПСУ надасть змогу скоротити час 

на профілювання ризиків. 

Запропонований підхід вимагає розробки методів формалізації знань і досвіду, 

накопичених експертами (офіцерами штабів, керівниками підрозділів (органів, управлінь, 

Адміністрації, інспекторами); викладачами навчальних закладів; розробниками інтегрованої 

інформаційно-телекомунікаційної системи „Гарт‖), що є перспективою подальших 

досліджень у цьому напрямку. 
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УДК 621.391:006     к.т.н., с.н.с. Бірюков М.Л. (ІТС НТУУ „КПІ”) 

 

ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ДВОХСТОРОННЬОГО ОБМІНУ ПОВІДОМЛЕННЯМИ 

ТОЧНОГО ЧАСУ ЗА ФУНКЦІЯМИ ВІДХИЛУ ЧАСОВОГО ІНТЕРВАЛУ 

 
Аналізується стан оцінювання синхронізації в умовах переходу до мереж наступної генерації NGN. 

Запропоновано використання нових функцій оцінювання відхилу часового інтервалу (ВЧІ) та аналізується 

доцільність їх використання для оцінювання статистик двохстороннього обміну методом максимальної 

вірогідності. 

Анализируются задачи оценивания качества синхронизации в условиях перехода к сетям следующего 

поколения NGN. Предложены новые метрики оценки отклонений временного интервала ОВИ. Анализируется 

возможность использования предложенных метрик при анализе статистик обмена сообщениями точного 

времени методом максимального правдоподобия.  

The new metrics based on TIE are proposed for evaluation precise time messages using two-way network 

protocols at the stage of transition to next generation networks (NGN). The sense of use of new metrics at the maximum 

likelihood estimation statistics is analyzed.  

Ключові слова: синхронізація, повідомлення точного часу, двохсторонній протокол, відхил часового 

інтервалу, метрики синхронізації. 

 

Вступ 

Сучасний етап еволюції мереж до наступного покоління NGN характеризується 

необхідністю підтримання високої точності тактової мережевої синхронізації (ТС) та точного 

часу в пакетному або змішаному транспортному середовищі [1, 2]. Вирішення цих задач 

потребує вивчення можливостей поширення традиційних оцінок відхилу часового інтервалу 

(ВЧІ), стандартного відхилу часового інтервалу СВЧІ() та максимального відхилу часового 

інтервалу МВЧІ() на тракти з пакетним, асинхронним режимом передавання, а також 

пошуку нових метрик, що задовольняли б новим умовам передавання з практично 

некерованими затримками. Також, в контексті приймання повідомлень (міток) точного часу 

(ПТЧ) та обчислення найбільш імовірних значень часових параметрів підстроювання 

тактової частоти або шкал часу, набувають актуальності задачі прийняття кращого рішення 

під час оцінювання статистик обміну пакетами [3, 4]. 

Питання оцінювання параметрів в умовах невизначеності висвітлено в численних 

літературних джерелах. Зокрема, в [5] використано методи максимальної вірогідності для 

оцінювання протоколів синхронізації в сенсорних мережах. З експериментальних даних 

відомо (наприклад, [6]), що характер розподілу може змінюватись як протягом сеансу, так і 

між сеансами. Тому необхідно враховувати тривалість інтервалів спостереження, на яких 

статистики мають стійкий характер. В даній роботі, на основі аналізу алгоритмів обміну 

ПТЧ, запропоновано нові метрики, що за своїми властивостями є близькими до функції 

МВЧІ(). Ці метрики дазволяють покращити використання статистики обміну ПТЧ на 

інтервалах різної тривалості, а також підвищити точність підстроювання частоти та  

часу за ПТЧ. 

Визначення та постановка задачі 

Функції максимального відхилу часового інтервалу мвчі
1
 або максимального відносного 

відхилу часового інтервалу мввчі
2
 широко засосовуються на практиці, регламентовані у всіх 

основних нормативних документах, протоколах відповідності та реалізовані в більшості 

засобів обрахунку результатів вимірювань. мвчі(т,) визначають як максимальний розмах (від 

піку до піку) часових відхилень x(t) на всіх можливих інтервалах спостереження  протягом періоду 

вимірювань т. для практичних застосувань є важливою оціночна формула, що має вигляд [4, 5]: 

                                                 
1
 Відповідає англійському терміну MTIE – Maximum Time Interval Error 

2
 Відповідає англійському терміну MRTIE – Maximum Relative Time Interval Error 

http://en.wikipedia.org/wiki/Statistics
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МВЧІ(n τ0) 1,,...2,1     , ]minmax[max
1




Nnxx i
nkik

i
nkiknNk

     (1) 

де xi – величина відхилу часового інтервалу (рис. 1), зафіксованого під час взяття i-го відліку: 

xi = x(i0),  i=1,2,…,N ; 

N – число відліків ВЧІ x(t), що взяті з інтервалом часу 0;  

Т = (N –1)0 – інтервал часу вимірювань; 

N – число відліків, що взяті за весь період вимірювань Т; 

 = n0 – інтервал спостереження з n відліків; 
k – порядковий номер почастку інтервалу спостереження; 

Вираз у квадратних дужках в (1) являє собою максимальний розмах (pick-to-pick = PtP), 

на даному інтервалі спостереження i [10, 20, …, (N-1)0]. Тому функцію МВЧІ(τ) можна 

записати як max[PtP(τ)]. Вираз (1) можна також інтерпретувати як відомий в інженерній 

практиці метод “ковзаючого вікна”, що застосовується для перегляду масивів даних зі 

змінною шириною вікна. 

Розширення классу функцій від розмахів ВЧІ 

Функції МВЧІ(τ, Т) використовують під час обробки результатів вимірювань 

високоточних сигналів тактової частоти для порівняння її з масками (шаблонами) 

нормованих значень. 

Спершу параметр МВЧІ було введено з метою розрахунку ємності пам’яті буферних 

пристроїв (еластичної пам’яті), яка використовується для компенсації розходження частот 

запису та зчитування в мережевих пристроях. В цьому сенсі різниця в квадратних дужках (1) 

відповідає різниці фаз, що накопичується між тактовими сигналами запису та зчитування, 

або еталонним та вимірюваним сигналами (рис. 1) протягом часу t0  t0  t0 + . Заповнювання 

або спустошення еластичної пам’яті пропорційне розходженню в часі сигналів запису та 

зчитування. Тому виконання норм за параметром МВЧІ є гарантією того, що поріг 

переповнення буферу не буде перевищено протягом інтервалу спостереження . 

На рис. 1 показано, як зазвичай фіксуються відліки xi різниці фаз (відхил часового 

інтервалу ВЧІ) між двома відповідними моментами опорного та досліджуваного сигналів [6]. 

 

 

 0   

x i   x i+1   

Tоп(t) 

T (t)   

  
 

Рис. 1 Взяття відліків під час вимірювання параметрів стабільності  

Функція МВЧІ(n τ0) має багато цікавих властивостей, що полегшують інтерпретацію 

результатів вимірювань [6, 7]. Зокрема, як слідує з визначення, функція МВЧІ(nτ0) є 

невід'ємною, монотонною, неспадаючою, увігнутою (випуклою вгору).  
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Внаслідок цього лінійні графікі ВЧІ відображуються також в лінійні функції МВЧІ. 

Наприклад, в разі зміщення частоти досліджуваного цифрового сигналу, що відповідає 

лінійній функції ВЧІ, МВЧІ(nτ0) також лінійно зростає прямо пропорційно інтервалу 

спостереження . Для будь-якої монотонної функції ВЧІ (зростаючої чи спадаючої, випуклої 

чи увігнутої) обчислення МВЧІ дає монотонно зростаючу увігнуту функцію. Це, зокрема, 

стосується й випадку лінійного дрейфу частоти (що відповідає квадратичній залежності функції 

ВЧІ). ВЧІ сигналів з нахилом, що змінюється в часі, наприклад, періодичного вигляду, 

відображуються в МВЧІ з неспадаючою ділянкою, а при   ½ періоду – постійною 

складовою, паралельною вісі абсцис. 

МВЧІ(τ) використовують для оцінювання нормованої частоти у(τ) на інтервалах часу τ, 

як: 

у(τ)    МВЧІ(τ)/ τ         

де у  = ( -н)/н  , а н  – номінальне значення частоти. 

З визначення (1) можна бачити [3], що МВЧІ дає верхнюю оцінку ВЧІ(t) = х(t) на 

інтервалах спостереження τ, тобто: 

х(τ)  МВЧІ(τ)        

В свою чергу, розходження  в показах шкал часу провідного та веденого годинників не 

перевищує відхилу часового інтервалу між тактовими сигналами цих годинників [3]: 

 

х(t)    МВЧІ(τ)      (2) 

 

де  – різниця показів провідного та веденого годинників; ВЧІ(t), х(t) – відхил часового 

інтервалу тактових сигналів прговідного та веденого годинників. 

Таким чином, функція МВЧІ (1) може також застосовуватись як верхня границя заданої 

точності, якої слід дотримуватись під час підстроювання шкал часу за протоколами обміну 

повідомленнями (мітками) точного часу (ПТЧ). Але оскільки в разі змінної характеристики 

ВЧІ показники підстроювання частоти та шкал часу за ПТЧ можуть бути покращені, то, за 

аналогією з [8], можна запропонувати інші оцінки ВЧІ х(t). Наприклад, це можуть бути 

мінімальний (min) та середній (mid) відхили розмахів PtP(τ) на інтервалах спостерезження τ: 

 

min[PtP(τ)] 1,,...2,1     , ]minmax[min
1




Nnxx i
nkik

i
nkiknNk

    (3) 

mid[PtP(τ)] 1,,...2,1     , ]minmax[
1

1
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nN

nN

k

i
nkik

i
nkik

,    (4) 

де всі позначення такі ж самі, як в (1). 

Функції min[PtP(τ)] та mid[PtP(τ)] мають ті ж самі властивості, що й МВЧІ. Детальний 

розгляд цих властивостей виходить за межі даної статті. З визначень (1) та (3), (4)  

випливає, що: 
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min[PtP(τ)]  mid[PtP(τ)]  max[PtP(τ)]  МОВИ(τ).   (5) 

 

Нерівність (5) аналогічна виразу (3) і показує, що запропоновані метрики (3) та (4) 

дають посилені, порівняно з МВЧІ, нерівності. 

На рис. 2 наведено графіки функцій, розраховані за вихідними даними ВЧІ х(t) [9]. 
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Рис. 2 Графіки функцій min[PtP(τ)], mid[PtP(τ)], max[PtP(τ)] та ВЧІ х(t) 

 

Результативність функцій (3), (4) розглянемо на прикладі протоколів двохстороннього 

обміну ПТЧ з точки зору оцінки максимальної вірогідності використання статистик обміну 

повідомленнями. Діаграму двохстороннього обміну повідомленнями точного часу (ПТЧ) [10] 
між провідним ―М‖ (―Мастер‖) та веденим ―В‖ (―Ведений‖) вузлами в спрощеному вигляді 

наведено на рис. 3. 

 Т2 Т2 Т3 

Т4 Т1 

М 

В  
Рис. 3 Двохсторонній протокол обміну ПТЧ між провідним ―М‖ та веденим ―В‖ вузлами 

 

Оцінку часу розходження між годинниками веденого ―В‖ та провідного ―М‖ вузлів – 
BM̂ в одному циклі обміну можна записати у вигляді [5, 10]: 

 

 

 

де T1
В
 та T4

В
 – часові мітки в повідомленні, виміряні на веденому вузлі ―В‖; 

T2
М

 и T3
М

 – часові мітки в повідомленні, виміряні на провідному вузлі ―М‖. 

)]()[(
2

1
ˆ

4312

)BM( BMBM TTTT 
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Позначивши  затримку  в вихідному повідомленні від вузла ―В‖ до вузла ―М‖ як 

U = T2
М

 – T1
В
, а у вхідному повідомленні від ―М‖ до ―В‖ – як D = T4

В
 – T3

М
, для затримки 

маємо: 

 

U = T2
М

 – T1
В  

= ВМ
 + d

ВМ 
+ 

ВМ
, 

D = T4
В
 – T3

М 
= МВ

 + d
МВ

 + 
МВ

, 

де ВМ 
= – МВ 

– розходження між годинниками ―В‖ та ―М‖,  

d
ВМ

, d
МВ 

и 
ВМ

, 
МВ

 –детермінована d та випадкова  складові затримок передавання 

повідомлення від вузла ―В‖ до вузла ―М‖ – індекс (ВМ) і навпаки. 

Під час багатократного обміну N повідомленнями буде одержано масив даних про 

затримки у вихідному та вхідному напрямках: {Ui} и {Di} i=1,2,…,N [5, 11]. 

Якщо затримки в тракті незначні і сумуються в кінці циклу підстроювання, то в силу 

центральної граничної теореми можна припустити, що функція розподілу ймовірності 

прибуття ПТЧ має розподіл Гауса. Застосовуючи принцип максимальної вірогідності і 

вважаючи розподіл затримок нормальним з середнім значенням  та дисперсією 2 
, 

отримаємо оцінку максимальної вірогідності у вигляді [5, 11]: 

 

2
][

2

1

2

1
ˆ

111

)( DU
DU

N
DU

N

N

i

ii

N

i

i

N

i

i

ВМ 









 



 .    (6) 

 

Таким чином, ведений вузол ―В‖ може синхронізуватись від провідного вузла ―М‖ за 

різницею середніх затримок у вихідному та вхідному напрямках.  Оскільки інтервал 

вимірювання або обсяг вибірки N не заданий, то доцільтно розглянути статистики {Ui} та 

{Di} на різних інтервалах спостереження. Використовуючи (4) та підставляючи 

Ui() = mid[PtPU(τ)] та Di()= mid[PtPD(τ)] в (6), одержимо: 
 

2

)]([)]([
)(ˆ )( 

 DUВМ PtPmidPtPmid 
 ,                 (7)  

де )(ˆ )(  ВМ  – функція оцінки статистик {Ui} и {Di} за їх розмахами, усередненими на різних 

інтервалах спостереження τ (4), іншими словами, вважаючи, що τ = iτ0 при різних значеннях 

i = 1,2,…,N. 

З іншого боку, можна припустити, що якщо потік ПТЧ на виході каналу після 

проходження комутаторів та маршрутизаторів має експоненційну функцію розподілу 

затримок з середнім значенням , то оцінка максимальної вірогідності на даних масиву 

спосережень {Ui} дає наступне значення: 

2

minmin
ˆ 11)( i

Ni
i

NiВМ
DU




 .     (8) 

В даному випадку вузол ―В‖ може синхронізуватись від вузла ―М‖ за різницею 

мінімальних вибіркових значень затримок у вихідному та вхідному напрямках. 

Підставляючи (4) в (8), одержимо функцію оцінки статистик {Ui} та {Di} за мінімальними 

різницями на різних інтервалах спостереження τ: 

 

2

)](min[)](min[
)(ˆ )( 

 DUВМ PtPPtP 
 .   (9) 
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В цьому випадку максимально вірогідна оцінка затримок пакетів, що використовується для 

обчислення часу, може бути отримана за різницею мінімальних значень розмахів (ширини 

вибірки) на різних інтервалах часу  

Аналіз та висновки 

Використання ВЧІ дає можливість безпосередньо враховувати розходження тактових 

частот провідного та веденого годинника і, як випливає з (5), запропоновані метрики (7) і (9) 

дозволяють посилити оцінку точності порівняно з традиційною метрикою МВЧІ(τ). 

Порівнюючи (6) – (9), можна бачити, що прийняття найбільш вірогідного рішення 

залежить від характеру статистики, а стратегія прийняття рішення може змінюватися, 

залежно від повіедінки функції ВЧІ, на різних інтервалах спостереження. 

Вибір тривалості спостереження і, відповідно, потужності вибірки також залежить від 

статистики і підлягає подальшому вивченню, але, враховуючи нестаціонарність процесів 

обміну ПТЧ, використання оцінок (7) та (9) в залежності від інтервалу спостереження може 

бути корисним для визначення характеру нестаціонарних складових. 

Детальний опис властивостей запропонованих метрик, їх збіжність та ефективність, а 

також випробування на реальних каналах і моделях залишаються для подальшого вивчення. 
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УДК 621.396         к.т.н. Болобан С.І. (ЖВІ НАУ) 
 

ВПЛИВ АМПЛІТУДНО-ФАЗОВИХ ЗБУРЕНЬ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ  

ПРОЕКЦІЙНИХ МЕТОДІВ НАДРЕЛЕЇВСЬКОГО РОЗДІЛЕННЯ 
 

У статті розглядається вплив амплітудно-фазових збурень, що виникають в каналах цифрової антенної 

решітки, на показники ефективності проекційних методів надрелеївського розділення при оцінці просторових 

параметрів сигналів. Отримано аналітичний вираз для визначення середньоквадратичної похибки оцінки 

кутової координати в лінійній еквідистантній антенній решітці при умові малих амплітудно-фазових збурень.  

В статье рассматривается влияние амплитудно-фазовых возмущений, которые возникают в каналах 

цифровой антенной решетки, на показатели эффективности проекционных методов сверхрэлеевского 

разрешения при оценке пространственных параметров сигналов. Получено аналитическое выражение для 

определения среднеквадратической ошибки оценки угловой координаты в линейной эквидистантной антенной 

решетке при условии малости амплитудно-фазовых возмущений. 

This paper studies the impact of gain-phase disturbances on efficiency performance of high-resolution 

Subspace-Based Methods of direction-of-arrival estimation of signals. Analytical expression for determination of root-

mean-square error of direction-of-arrival estimation of signals in equidistant linear antenna array in the impact of low 

gain-phase disturbances is stated. 

Ключові слова: проекційні методи надрелеївського розділення, кутова координата, амплітудно-фазові 

збурення, пеленгаційна характеристика, векторний інформаційний процес. 
 

Одним з перспективних напрямків розвитку засобів радіомоніторингу, зв‘язку тощо є 

впровадження в пристрої обробки сигналів таких систем, методів визначення частотних та 

просторових параметрів сигналів із властивістю надрелеївського розділення (НРР), і зокрема 

проекційних методів НРР [1]. Застосуванню проекційних методів НРР у перспективних 

радіотехнічних системах повинне передувати різнобічне дослідження ефективності їх 

функціонування в реальних умовах експлуатації. Цій проблемі присвячено дуже багато 

робіт, але деякі її аспекти остаються відкритими.  

Одним з таких недостатньо досліджених питань є з‘ясування характеру та величини 

впливу амплітудно-фазових збурень (АФЗ), що виникають у прийомних каналах апаратури 

радіотехнічних систем, на якість роботи проекційних методів НРР. Їх наявність призводить 

до появи похибок оцінювання параметрів сигналів. У [2] досліджено вплив АФЗ, що 

виникають за рахунок взаємодії елементів антенної решітки (АР) радіотехнічної системи. 

Але взаємний вплив елементів АР є не єдиною причиною виникнення АФЗ. Додатковими 

факторами їх появи можуть бути неідентичність та нерівномірність передатних 

характеристик підсилювачів та інших структурних елементів у каналах радіотехнічних 

систем, аналого-цифрове перетворення тощо. Електродинамічний підхід, що використаний 

у [2], не завжди може бути застосований у таких випадках. Інша методика для отримання 

аналітичних виразів для визначення величини впливу АФЗ на показники ефективності 

проекційних методів НРР при визначенні частотних параметрів сигналів розглянута 

авторами із [3]. Використовуючи аналогічний підхід, можна отримати аналітичні вирази для 

визначення впливу АФЗ на показники ефективності методів НРР при визначенні 

просторових параметрів сигналів. 

Основними з показників ефективності методів НРР є: роздільна здатність, зміщення або 

середнє значення оцінки параметра, що отримана за допомогою того чи іншого методу НРР, 

варіабельність або середньоквадратична похибка (СКП) цієї оцінки [4]. Розглянемо вплив 

АФЗ лише на два останніх з-поміж вказаних показників ефективності – зміщення та СКП. 

Важливо зазначити, що в односигнальній ситуації та окремому випадку наявності тільки 

амплітудних збурень, зміщення та СКП оцінок параметрів не виникає [5]. 

Таким чином, метою статті є отримання аналітичних виразів для визначення впливу 

АФЗ на зміщення (середнє) та СКП оцінки просторових параметрів сигналів, отриманої 

проекційними методами НРР, для з‘ясування характеру цього впливу. 

Розглянемо радіотехнічну систему з N-елементною лінійною еквідистантною АР із 

відстанню між прийомними елементами d . Детермінована модель вхідного векторного 
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інформаційного процесу (ВІП) на виході АР при прийомі M  інформаційних сигналів (ІС) у 

комплексному вигляді може бути подана таким чином [6]: 

     tCVtcVtZ MNM
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  – пеленгаційний вектор-стовпець (ПВ) розмірності N  m-го ІС 

із несучою частотою mf , що описує амплітудно-фазовий розподіл на вході елементів АР 

цього ІС, який надходить із напрямку з просторовою кутовою координатою m ; NMV  –

 пеленгаційна матриця, стовпцями якої є пеленгаційні вектори  m
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;  tcm  – m -ий 

аналітичний ІС;  tCM


 – комплексний інформаційний сигнальний векторний процес, 

рядками якого є аналітичні ІС  tcm ;   )(2 mmmmm efk 


 ; nr


 – вектор, що визначає 

координати n-го антенного елемента в системі координат АР; )( mme 


 – одиничний 

вектор напрямку на джерело ІС у системі координат АР; запис (*,*) тут та далі позначає 

скалярний добуток векторів;  N
n 1*   – вектор-стовпець, n-ий елемент якого визначається 

виразом, вказаним у фігурних дужках; c  – швидкість розповсюдження ІС; j – комплексна 

одиниця. 

При визначенні просторових параметрів m  ІС проекційними методами НРР шуканим 

підпростором N -вимірного комплексного евклідового простору NE , у якому знаходиться 

)(tZN


 (1), є сигнальна лінійна оболонка M

N , базисом якої є ПВ  m
m
NV 


, Mm ...,,1  і яка 

характеризується сигнальною матрицею проектування (сигнальним проектором) розміром 

NN    – M
NN  [6]. 

Пеленгаційна характеристика (ПХ) пошукового проекційного методу НРР визначається 

за виразом [6]: 
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; maxmin ,  – граничні значення кутової координати, у межах яких 

ведеться огляд та формування ПХ; запис *  позначає норму вектора. Типовий вид ПХ 

наведений на рис. 1. Значення аргументу в точках, у яких функція (2) має максимуми, 

відповідає значенням кутових координат ІС. 

З урахуванням наявності випадкових АФЗ у прийомних трактах АР модель 

спостережуваного ВІП може бути подана у вигляді, подібному (1): 
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NMV
~

 – збурені пеленгаційний вектор m -го ІС та пеленгаційна матриця; nna ,  – величини 

випадкових амплітудних і фазових збурень, внесених n -им прийомним каналом АР. ВІП (3) 

належить сигнальній лінійній оболонці, базисом якої є збурені вектори  m
m

NV 
~

, Mm ...,,1 . 

АФЗ вважаємо статистично незалежними й однаково розподіленими по каналах АР із 

середніми значеннями 1na  та 0n  і дисперсіями  22
nna aa  , 

22
n  . 

 

 

ПХ() 

1 

 1 2 3 4  
Рис. 1. ПХ пошукового проекційного методу НРР за наявності чотирьох ІС на вході АР з 

кутовими координатами 1 4 
 

Для спрощення подальших розрахунків розглянемо односигнальну ситуацію за умови 

відомої несучої частоти f  та кутової координати напрямку надходження 1  ІС. За наявності 

АФЗ ПХ (2) може бути зображена у вигляді : 
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 – вектор фазових збурень; значення після вертикальної 

риски вказують на умови розрахунку. 

У такому випадку оцінка кутової координати 1̂  буде розв‘язком рівняння: 
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Позначимо ліву частину рівняння (5): 
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Для одержання залежності середнього та СКП оцінки кутової координати від АФЗ 

розкладемо функцію 1F  (6) за   в ряд Тейлора в околі дійсного значення 1  та близьких до 

нульових АФЗ (тобто NNa 1


 , NN 0


 , де N1


 – вектор-стовпець із елементами, рівними 

одиниці; N0


 – вектор-стовпець із елементами, рівними нулю). Обмежуючись першими 

членами розкладання, одержимо: 
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З огляду на те, що за відсутності АФЗ перший член у розкладанні (7) буде дорівнювати 

  00,1, 111  NNF


, знайдемо розв‘язок рівняння (5): 
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З урахуванням (8) і для статистично незалежних й однаково розподілених по каналах 

АР АФЗ із визначеними середніми значеннями середнє 1̂  й дисперсія 2
ˆ1

  оцінки кутової 

координати проекційних алгоритмів представляться у вигляді:  

0 nnna          11ˆ   , (9) 
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де 22
na a  , 22

n  . 

Вираз (9) показує, що в односигнальній ситуації й за наявності малих АФЗ оцінка 

кутової координати, отримана проекційними методами НРР, є незміщеною. 

Для одержання аналітичного виразу для визначення дисперсії оцінки кутової 

координати (10) введемо функції: 
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Тоді вираз (10) можна привести до більш зручного вигляду: 
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Запишемо ПХ (4) та її похідну (6) у такий спосіб: 
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, та 

використовуючи формули диференціювання для скалярних добутків, одержимо вирази для 

похідних, що входять до (11): 














 










 




  aaaa

n

a

VVVV
a

F

N

~
,,

~~
,,

~
Re2

1
1


 




, (12) 














 










 




  







VVVV

F

N
n

~
,,

~~
,,

~
Re2

0
1


 , (13) 



Збірник наукових праць ВІТІ НТУУ „КПІ‖ № 1 – 2011 

════════════════════════════════════════════════════════ 

 34 

    










,Re,Re2
221

1

F
. (14) 

Обчислюючи похідні та скалярні добутки, що входять в (12): 
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де Т – операція транспонування, одержимо 
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Обчислюючи похідні й скалярні добутки, що входять в (13):  
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з урахуванням (15) маємо: 
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З огляду на (16), (17) сума в чисельнику (11) буде дорівнювати: 
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Здійснюючи перетворення для складових (14), з урахуванням (15) одержимо: 
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З урахуванням (19) та (20) знаменник (11) матиме вигляд: 
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Підставляючи (18) та (21) в (11), одержимо аналітичний вираз для визначення СКП 

оцінки кутової координати проекційними методами НРР: 

 
 NF

fd
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NF . (22) 

Графік функції  NF , що входить до (22), наведений на рис. 2. 
 

0.15 

0.10 

0.05 

0 

 NF  

 5  15  25 N  
 

Рис. 2. Графік функції F(N)  
 

Висновки. Таким чином, у наближенні малих АФЗ СКП (22) оцінки кутової 

координати пропорційна СКП фазових збурень і не залежить від амплітудних збурень. 

Аналіз (22) і рис. 2. показує, що похибки оцінок кутових координат, які пов‘язані з фазовими 

збуреннями в каналах АР, зменшуються при збільшенні частоти ІС та розміру апертури 

антени. Важливо також відзначити залежність точності оцінок кутових координат від 

напрямку надходження ІС. Мінімальні помилки оцінок спостерігаються при напрямку, 

перпендикулярному до розкриву апертури АР. 
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РОЗРАХУНОК ХАРАКТЕРИСТИК КОРЕЛЯТОРІВ ПРИЙМАЧА ІМПУЛЬСНИХ 

НАДШИРОКОСМУГОВИХ СИГНАЛІВ ДЛЯ ПРИЙОМУ ЕНЕРГЕТИЧНО 

ЗНАЧУЩИХ ПРОМЕНІВ БАГАТОПРОМЕНЕВОГО СИГНАЛУ 

 
В статті приведені результати моделювання багатопроменевого каналу для над широкосмугового 

імпульсного сигналу, на підставі чого  описано підхід до синтезу приймача типу Rake, що здійснює прийом 

енергетично значимих променів над широкосмугових імпульсних сигналів. 

В статье приведены результаты моделирования многолучевого канала для сверхширокополосного 

импульсного сигнала, на основании чего описан подход к синтезу приемника типа Rake, осуществляющий 

прием энергетически значимых лучей сверхширокополосных импульсных сигналов. 

Paper presents the results of the simulation of multipath channel for ultra-wideband pulse signal on the basis of 

which an approach for the synthesis of the Rake receiver is described, performing the receiving of energetically 

significant ultra-wideband pulse signals. 

Ключові слова: імпульсні над широкосмугові системи, приймач типу Rake. 

Вступ 

Проблема прийому радіосигналів в умовах багатопроменевості типова для більшості 

наземних систем радіозв‘язку. На вхід приймача потрапляє не тільки прямий промінь 

радіосигналу, але й промені з затримками, що прийшли з інших напрямків за рахунок 

віддзеркалень від оточуючих радіотрасу об'єктів і змін напряму розповсюдження в 

атмосфері. В результаті на вході приймача відбувається складання променів, що мають різні 

затримки, амплітуди, фази. 

Для вузько смугових систем радіозв‘язку ефект багатопроменевості призводить до 

селективних завмирань сигналу і міжсимвольних спотворень [1]. Дана проблема вирішується 

за рахунок використання будь-яких форм рознесення сигналів і застосування кодів  

корекції помилок. 

У разі використання для передачі інформації над широкосмугових імпульсних (НШС) 

сигналів дуже малої тривалості, прийнятий багатопроменевий компонент імпульсу виходить 

за межі тривалості передачі самого імпульсу навіть при незначних часах затримок і може 

бути виділений або придушений за рахунок часової селекції. 

Придушення променів радіосигналу призводить до зменшення енергії прийнятого 

сигналу і збільшення ймовірності помилок при прийомі. Тому природно прагнення 

розробників систем радіозв‘язку здійснювати прийом сукупності енергетично значимих 

променів радіосигналу і підсумувати їх енергію в приймачі. Приймальні пристрої, що 

реалізують цю задачу, отримали назву Rake (Граблі). 

Для реалізації системи Rake при прийомі над широкосмугових сигналів, необхідно 

мати приймач, який би обробляв сукупність копій переданих імпульсів і синхронно 

підсумовував їх енергії перед прийняттям рішення про переданий сигнал. Це завдання 

виявляється досить складним через дуже малі тривалості імпульсів, що представляють 

сигнал (зазвичай менше 10
-9

 с). Також виникає питання, скільки копій переданого сигналу 

необхідно обробляти в приймачі і в які моменти часу чекати приходу цих копій, оскільки 

багатопроменевість носить випадковий характер. 

Даній тематиці присвячено ряд робіт [2-5], в яких для вирішення зазначених завдань 

використовуються різні моделі багатопроменевого каналу. Але дані моделі не дають 

можливості отримати конкретних вимог до затримок променів багатопроменевого сигналу 

для синтезу приймача типу Rake в конкретних умовах. Нами використовується модель, яка 

дозволяє отримати вказані параметри для конкретних умов і здійснити прийом енергетично 

значущих променів багатопроменевого сигналу.  
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1. Постановка задачі 
У роботі розглянуто підхід до синтезу приймача типу Rake, який здійснює прийом 

енергетично значущих променів над широкосмугових імпульсних сигналів. 

2. Моделі багатопроменевого сигналу  

Для того, щоб мати уявлення про величину затримок відбитих променів 

багатопроменевого над широкосмугового каналу, побудуємо примітивну модель поширення 

сигналу, наприклад, в аудиторії з розмірами 6х4 м. При цьому будемо вважати, що існує 

умова прямої видимості між передавачем та приймачем, і розглянемо тільки одноразове 

відбиття променів, вважаючи, що при більшій кількості пере відбиттів енергія променя 

суттєво знижується (рис. 1). 

 
Рис. 1. Модель багатопроеменевого каналу: Т – передавач, R – приймач. 

 

Знаючи розміри аудиторії, розташування приймача і передавача, а також розташування 

об‘єктів у цій аудиторії, і беручи до уваги закон відбиття (кут падіння дорівнює куту 

відбиття), можна знайти довжини шляхів поширення прямого і відбитих променів за 

допомогою геометричних властивостей трикутника. У результаті, довжина шляху прямого 

променя TR складає 3,16 м, а довжини шляхів відбитих променів: TOR=5,83 м, TO1R=5 м, 

TO2R=3,61 м, TO3R=4,24 м, TO4R=9,05 м.  

Тепер знайдемо час поширення сигналу, за який промінь доходить від передавача до 

приймача, за формулою: 

d
t

c
 , 

де с – швидкість світла (3·10
8
 м/с),  d – довжина шляху розповсюдження променя. 

Знаючи час поширення променів, знайдемо затримку поширення відбитих променів 

щодо прямого. Отримуємо, що затримка Δt становить 8.9, 6.1, 1.5, 3.6, 19,7 нс відповідно для 

першого, другого, третього, четвертого і п'ятого відбитих променів. Якщо вибрати тривалість 

переданого імпульсу 0,167 нс, що відповідає максимуму його спектральної щільності в смузі 

пропускання 3,1-10,6 ГГц, то чітко видно, що затримки відбитих променів набагато більші 
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тривалості самого імпульсу, а значить, що такі промені можна прийняти окремо і 

підсумувати їх енергію. 

Існують різні моделі для характеристики багатопроменевого каналу зв'язку [1]. У 

загальному вигляді сукупність променів у місці прийому можна описати наступною 

формулою: 

1

( ) ( )
pN

i i

i

h t t


     ,  

де βi  – амплітуда і знак сигналу i -го каналу, i  – відносна затримка i -го променю,   – 

імпульсна функція, pN  – кількість променів. При цьому для опису амплітудного розподілу 

відбитих променів може використовуватися розподіл Релея, Накагамі, Райса, 

експоненційний, логнормальний розподіли і т.д. 

Для наших досліджень виберемо двомаштабну модель Салеха і Валенсуела [6], яка 

покладена в основу системи багатопроменевих каналів стандарту IEEE 802.15.4 [7]. У даній 

моделі передбачається, що всі промені, які приходять на вхід приймача, збираються у 

відносно щільні пакети ("кластери"), що характеризуються затримкою свого головного 

променя. Усередині кластерів розташовуються групи променів з близькими затримками. 

Такий дворівневий опис дозволяє враховувати особливості поширення електромагнітних 

хвиль усередині приміщень, в яких можуть бути присутні відносно великі однорідні 

відбиваючі поверхні (стіни, великі предмети, тощо), що формують близькі за своїми 

властивостями групи променів. Різниця в променях усередині кожного кластера 

обумовлюється особливостями даної конкретної поверхні (неоднорідність, характерна 

геометрія тощо). У даній моделі використовується логнормальний розподіл амплітуд 

променів. 

Функція відгуку h(t) на δ-імпульс формується як подвійна сума випадкових доданків – 

по кластерам і по променях всередині кластерів: 

, ,

0 0

( ) ( )
L K

k l l k l

l k

h t X t T
 

     , 

де αk,l – множник амплітуди k-го променя всередині l-го кластера; Tl – затримка першого 

променя l-го кластера; τk,l – затримка k-го променя всередині l-го кластеру щодо першого 

променя кластеру; X – множник, що задає повну енергію променів каналу. Потік відгуків у 

структурі h(t) підпорядковується статистиці Пуассона з наступними параметрами: Λ – 

середня частота появи кластерів; λ – середня частота променів в кластері; Γ – стала загасання 

енергії променів кластеру; γ – постійна загасання енергії променя в кластері. 

Множник амплітуди k-го променя всередині l-го кластера визначається наступним 

чином:  

, , ,k l k l l k lp    ,  

2 2
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2

1  
і 2

2  - дисперсії нормального розподілу ймовірності появи кластерів і променів 

відповідно. 

,
2 //

, 0
k llT

l k lE e e
      

  
, 

де Tl  - затримка l-го кластеру і 0  – середня потужність першого променя в кластері, а ,k lp – 

це рівно вірогідний показник +/-1. k,l визначається як: 
2 2
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При цьому параметри Λ, Γ, λ, γ и  (
1 2    ) задаються для певного виду каналу. 

Так, для каналу в приміщенні в умовах прямої видимості довжиною 0-4 м дані параметри 

мають наступні значення (табл. 1): 

Таблиця 1  

Параметри каналу з прямою видимістю 0-4 м 

Параметри моделі Значення 

 (1/нс) 0.0233 

 (1/нс) 3.75 

 7.1 

 4.37 

  (дБ) 4.8
 

 

3. Визначення кількості багатопроменевих компонентів, що містять 80% енергії 

переданого сигналу  
Використовуючи програму Matlab [5] для моделювання багатопроменевого каналу 

ПШС систем, побудуємо імпульсний відгук сигналу при 0,167³ì ï í ñ   (рис. 2). Як видно з 

рис. 2, амплітуда імпульсного відгуку зменшується пропорційно затримці відбитого 

променя. 

 

 
Рис. 2. Імпульсна характеристика ПШС сигналу при 0,167³ì ï í ñ   

 

Визначимо середню максимальну затримку, в якій міститься 80% енергії переданого 

імпульсу. Для того, щоб прийняти всі можливі імпульсні відгуки, тривалість часових 

інтервалів, в яких будемо очікувати приходу відбитого променя, виберемо рівною тривалості 

переданого імпульсу, тобто 0,167 нс. Будемо вважати, що в один часовий інтервал може 

прийти або один відбитий промінь, або жодного. Тоді після 100 моделювань каналу (рис. 3) 

середня кількість інтервалів з 80% енергії переданого імпульсу складе 
80%N = 56. Відповідно, 

максимальна затримка (затримка останнього відбитого променя) складе 

80% 9,352³ì ï N í ñ     .  

Проте в даному випадку ми взяли середнє значення 
80%N . Виникає питання, яка 

ймовірність того, що за даних умов приймач прийме необхідну енергію (тобто 80%) 

переданого сигналу? 
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Рис. 3. Багатопроменевість при 0,167³ì ï í ñ   (100 моделювань) 

 

Як вже зазначалося, для отримання середнього значення 
80%N  проводилося 100 

моделювань каналу. Кожне таке моделювання відрізняється середньоквадратичним 

відхиленням 
1  і 

2  логнормального розподілу кластерів і променів, відповідно. При цьому 

1  і 
2  змінюються за нормальним законом з нульовим математичним очікуванням і 

одиничним середньоквадратичним відхиленням. Тоді й кількість часових інтервалів 80%N  

буде змінюватися за нормальним законом. 

Знайдемо середньоквадратичне відхилення розподілу кількості часових інтервалів N80%: 

80% 80%

1

1
( )

i

N

i

N N
N 

  
,

 

де N – кількість моделювань, 80%i
N  – кількість часових інтервалів, що містять 80% енергії 

переданого сигналу при кожному окремому моделюванні. 

Після проведення розрахунків отримуємо, що середньоквадратичне відхилення 

розподілу кількості часових інтервалів 24,07  .  

Використовуючи правило 3 сигм для нормального закону розподілу [8], при кількості 

інтервалів N80%, рівних середнім значенням, імовірність того, що ми приймемо 80% енергії 

переданого імпульсу, складе 50%. Проте якщо взяти 
80% 80% 80N N   , то ймовірність 

прийняття 80% енергії переданого сигналу складе 84,1%. У даному випадку, максимальна 

затримка буде дорівнювати 80% 0,167 80 13,36³ì ï N í ñ      . 

 

4. Синтез приймача для багатопроменевого над широкосмугового імпульсного 

сигналу  

Для вирішення проблеми багатопроменевості в 1958 р. Прайсом і Гріном був 

запропонований Rake приймач, що складається з набору кореляторів, кожен з яких виділяє 

певний промінь корисного сигналу. Сигнали на виході кореляторів підсумовуються для 

отримання остаточної оцінки переданого сигналу. 

При цьому можна виділити Rake приймачі, побудовані на активних і пасивних 

узгоджених фільтрах. На рис. 4 зображено структура М-канального RAKE-приймача на 

активних фільтрах. 

Вхідний сигнал r(t) поступає на М паралельних кореляторів, на другі входи яких 

подаються місцеві опорні сигнали 1( )s t   , 2( )s t  , …, ( )Ms t  , які представляють собою 
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копії переданого сигналу з часовими зсувами i  , i = 1,2, ...,М, рівними передбаченим 

затримкам багатопроменевих компонент. На виході кожного корелятору формується відгук 

на відповідну компоненту вхідного сигналу (при безпомилковому передбачені затримки, яка 

точно збігається з реакцією узгодженого фільтра в потрібний момент). Далі отримані відліки 

надходять на пристрій комбінування, де вони підсумовуються, після чого приймається 

рішення про переданий сигнал. 
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Рис. 4.   Схема Rake приймача на активних узгоджених фільтрах 

 

На рис. 5 показаний принцип побудови приймача на основі пасивних узгоджених 

фільтрів на лініях затримки. Сигнали з антени подаються у над широкосмуговий підсилювач 

через фільтр, узгоджений зі смугою прийнятих імпульсів. Підсилені імпульси через 

випрямляч надходять на лінію затримки (ЛЗ), що складається з дискретних елементів, що 

забезпечують затримку сигналу, наприклад, схем типу „ні‖ - інверторів. З рівномірно 

розташованих відводів ЛЗ сигнали подаються на ланцюжки схем „і‖. Кожен такий ланцюжок 

при прийомі двійкових сигналів складається з двох паралельних гілок. В одну з гілок (ліві за 

схемою), на схеми „і‖ подано дозволяючі потенціали від програмуючого запам‘ятовуючого 

пристрою ПЗП 1, який задає код сигналу 1, на іншу гілку (праву) - код сигналу 0. Виходи 

обох гілок усіх ланцюгів під‘єднанні до суматора відповідних символів, тобто представляють 

собою фільтри, узгоджені з кодами сигналів. Виходи суматорів підключені до схеми 

порівняння сигналів – вирішального пристрою (на схемі не показано), яка визначає який 

символ прийнятий, порівнюючи рівні сигналів з виходів суматорів.  

Отже, беручи до уваги розрахунки, зроблені в попередньому розділі, для прийому 80% 

енергії переданого НШС сигналу з ймовірністю 84,1% та тривалістю імпульсу t = 0,167 нс 

приймач типу Rake на активних узгоджених фільтрах (рис. 4) повинен складатися з 80 

кореляторів, при цьому максимальний часовий зсув опорного сигналу складає 13,36M í ñ  , 

а 1 0,167i i í ñ    . Аналогічно, приймач типу Rake на пасивних узгоджених фільтрах 

(рис.5) повинен мати ЛЗ тривалістю 13,36 нс, що складається з 80 відводів, між якими 

реалізована затримка в 0,167 нс. 
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Рис. 5.  Схема Rake-приймача на пасивних узгоджених фільтрах 

 

5. Висновки 

В результаті моделювання багатопроменевого каналу були визначені максимальна 

затримка відбитих променів, а також ймовірність того, що ця максимальна затримка містить 

80% переданої енергії сигналу. 

За результатами моделювання були визначені вимоги до кількості кореляторів і 

часових зсувів опорних сигналів Rake приймача на основі активних узгоджених фільтрів, а 

також вимоги до лінії затримки Rake приймача на основі пасивних узгоджених фільтрів, що 

забезпечує прийом променів, несучих 80% енергії переданого сигналу. 

Подальший розвиток даного підходу може бути корисним при побудові приймачів для 

різних імпульсних систем передачі даних в умовах закритого приміщення.  

 

ЛІТЕРАТУРА: 

1. Скляр Б. Цифровая связь. Теоретические основы и практическое применение. Пер. с 

англ. – М.: Издательский дом „Вильямс‖, 2004. – 1104 с.  

2. Ian Oppermann, Matti Hamalainen and Jari Iinatti. UWB Theory and Applications // John 

Wiley & Sons, Ltd, England, 2004. – 223 pp. 

3. Leonard E. Miller. Why UWB? A Review of Ultrawideband Technology. // Report to 

NETEX Project Office, DARPA by Wireless Communication Technologies Group National 

Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, Maryland, April 2003. 

4. Andreas F. Molisch „Ultrawideband Propagation Channels-Theory, Measurement, and 

Modeling‖. 

5. World Academy of Science, Engineering and Technology 60 2009 „BER Performance of 

UWB Modulations through S-V Channel Model‖. 

6. IEEE P802.15 Working Group for Wireless Personal Area Networks (WPANs) „Path Loss 

Proposed Text and S-V Model Information‖. 

7. Andreas F. Molisch, Kannan Balakrishnan, Dajana Cassioli, Chia-Chin Chong, Shahriar 

Emami, Andrew Fort,Johan Karedal, Juergen Kunisch, Hans Schantz, Ulrich Schuster, Kai Siwiak  

„ IEEE 802.15.4a channel model - final report‖. 

8. Ларин А.А. Курс высшей математики. Часть 4. 2001 

9. Shuang Yang and Izzat Darwazeh „UWB Propagation Channel Modelling‖. 



Збірник наукових праць ВІТІ НТУУ „КПІ‖ № 1 – 2011 

════════════════════════════════════════════════════════ 

 43 

УДК 004.8                                                                                д.т.н. Глоба Л.С. (ІТС НТУУ „КПІ‖) 

к.т.н. Терновой М.Ю. (ІТС НТУУ „КПІ‖) 

Штогріна О. С. (ІТС НТУУ „КПІ‖) 

 

ІНТЕГРАЦІЯ БАЗ ДАНИХ ТА БАЗ ЗНАНЬ НА ОСНОВІ ОНТОЛОГІЇ 

 

В статті запропоновано підхід до інтеграції даних та знань з гетерогенних джерел за допомогою 

онтології. На основі проведеного аналізу зроблені висновки про необхідність розробки такого підходу та 

створення системи для його практичної реалізації. Представлена структурна та функціональна схема 

системи взаємодії. Описані варіанти взаємодії користувача з системою, алгоритми та порядок її роботи. 

В статье предложен подход к интеграции данных и знаний из гетерогенных источников с помощью 

онтологии. На основе проведенного анализа сделаны выводы о необходимости создания такого подхода и 

создания системы для его практической реализации. Представлена структурная и функциональная схема 

системы взаимодействия. Описаны варианты взаимодействия пользователя с системой, алгоритмы и 

порядок ее работы. 

An ontology-based approach and system for integration databases and knowledgebases are proposed in the 

paper. Based on analysis conclusion about the necessity of development of such approach and based on it system is 

made. The structural and functional schemes of the interaction system are given. The user-system interaction is 

described. 

Ключові слова - онтологія, база нечітких знань, реляційна база даних. 

На сьогоднішній день організації використовують велику кількість інформації, яка 

зберігається в розподілених гетерогенних джерелах. Для зберігання та обробки великих 

об‘ємів формалізованої інформації найбільш часто використовують реляційні бази даних 

(БД). Це обумовлено їх структурою та механізмами вибірки даних, які основані на 

реляційній алгебрі [1,2]. Також важливим джерелом інформації та основою для прийняття 

рішень є досвід співробітників, кожен з яких є експертом у своєму напрямку. Людина 

приймаючи рішення на основі попереднього досвіду, не завжди в змозі бачити картину в 

цілому та враховувати всі фактори, які впливають на результат. Щоб підвищити 

ефективність роботи необхідно використовувати системи, які призначені для підтримки 

прийняття рішень. Такі системи використовують знання, які отримані від експертів. Ці 

знання, як правило, зберігаються в базах знань (БЗ). Оскільки експерти у своїй роботі як 

правило оперують неточними та нечіткими поняттями, то ці знання можуть бути 

представлені у вигляді баз нечітких знань [3,4]. БЗ є складовою частиною систем підтримки 

прийняття рішень [2,3] та призначені для аналізу інформації шляхом побудови логічного 

виведення на їх основі. Для здійснення виведення необхідно подати на вхід БЗ вихідні дані. 

Ці дані, як правило, вводяться користувачем виходячи з інформації, що попередньо отримана 

та агрегована з різнорідних джерел таких як бази даних. Процес отримання та агрегації 

інформації вимагає від користувача спеціальних знань в інформаційних технологіях. Все це 

ускладнює отримання та обробку інформації та знижує швидкість прийняття рішень. Для 

підвищення ефективності роботи необхідно надати користувачам можливість отримання 

консолідованої інформації з баз даних та на її основі експертних оцінок з використанням баз 

знань не володіючи спеціальними знаннями в області інформаційних технологій [5].  

Існує ряд підходів, які дозволяють інтегрувати гетерогенні БД, на основі 

термінологічних словників та онтологій [6-9], а також підходи що надають можливість 

інтеграції БД за рахунок представлення схем реляційних БД у об‘єктному вигляді [10,11]. 

Але важливим напрямком є інтеграція в єдиній системі не тільки даних, а й знань. Проблема 

побудови такої системи полягає в тому, що різні БД та БЗ можуть мати різну структуру, для 

опису якої використовуються різні терміни, позначення, алфавіти та ін.. Це ускладнює 

процес отримання даних з таких БД та логічне виведення на основі БЗ. Метою інтеграції БД 

та БЗ є надання єдиного інтерфейсу доступу до даних та знань, що в результаті полегшить 

користувачу роботу з такими системами. Вищенаведене обумовлює необхідність створення 
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підходу та системи взаємодії, які дозволять автоматизувати процес обробки інформації та 

підтримки прийняття рішень на основі знань з БЗ використовуючи інформацію з 

гетерогенних БД. 

1. Структурна схема інтеграції баз даних та баз знань з використанням онтології 

Як рішення поставленої задачі пропонується використовувати онтологію предметної 

області для організації зв‘язку між гетерогенними базами даних та базами знань (Рис.1). 

Онтологія включає машинно-інтерпритуємі формулювання основних понять предметної 

області та відношення між ними. Використання онтології дозволяє уніфікувати різнорідну 

інформацію, покращити загальне розуміння структури інформації, відновити логічні зв‘язки, 

яких не вистачає, отримати цілісну картину предметної області, повторно використовувати 

знання про предметну область та робити висновки на їх основі. Так як онтологія містить не 

тільки словник термінів, а й відношення між ними, то це дозволяє покращити пошук по 

предметній області, виконувати аналіз, класифікацію та візуалізацію знань. Також на основі 

онтології можлива інтеграція прикладних програм користувача. 

 
Для реалізації поставленої задачі на основі запропонованої структурної схеми 

необхідно визначити та описати функціональність системи взаємодії та порядок її роботи. 

Система взаємодії повинна мати можливість підключення баз даних, в яких зберігаються 

дані організації, та баз знань, використовуючи які можливо проводити логічні виведення та 

отримувати оцінку. Система взаємодії повинна містити онтологію предметної області, яка є 

основою для єдиної термінології та містить логічний опис предметної області. Для 

здійснення зв‘язку між різними БД та БЗ на основі онтології потрібен механізм, який би 

дозволяв звертатись до БД та БЗ використовуючи терміни онтології. Таким чином, система 

взаємодії також повинна включати базу метаданих U , за допомогою якої описується зв'язок 

між термінами онтології та структурами баз даних, та базу метаданих V , яка містить опис 

зв‘язків між термінами онтології та термінами баз знань. 

2. Функціональна схема інтеграції баз даних та баз знань з використанням 

онтології. 

При використанні системи взаємодії запропонованим чином користувач повинен мати 

можливість здійснювати запити двох типів. Перший тип запитів – це запити до баз даних на 

отримання даних, блок-схема цього запиту наведена на рис. 2. Другий – запити до баз знань, 

які дозволяють, на основі проведеного виведення, оцінити ситуацію. Блок-схема, яка 

відображає послідовність дій при виконанні запиту наведена на рис.3. 
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Рисунок 1. – Зв‘язок гетерогенних баз даних та баз знань за допомогою онтології 
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Для здійснення запиту на отримання даних формулюється запит G  в термінах 

визначених в онтології. Структурні частини онтології, необхідні для здійснення запиту, 

позначимо як 

  b,i|X,YYX ii 1
 (1) 

де iY  – клас онтології, а  d,j|xX iji 1  – атрибути, які відповідають класу iY . 

Рисунок 2. – Блок-схема запиту 

на отримання даних 
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Система взаємодії P  на основі запиту G  та онтології S  визначає YX   (2), описані в (1), 

та формує запит G  на отримання даних (3). 

  YXSGP :  (2) 

  GSYXP :  (3) 

Наступним кроком система взаємодії P , використовуючи базу метаданих U , визначає 

в яких базах даних  nkБДБД k ,1|   містяться необхідні дані (4). 

  БДUGP  :  (4) 

Далі формуються та виконуються SQL запити  nklL k ,1|   на отримання даних з 

кожної БД. В результаті отримуємо множину результатів виконаних запитів  nkEE k ,1|   

 hzeE kzk ,1|   (5). 

  kkk EБДlP :  (5) 

Проводиться агрегація результатів  hzeE kzk ,1|  , отриманих з різних БД (6). Та 

формується відповідь G
~

 на запит G  (7). 

  EEGP  :  (6) 

  GESUGP
~

:,, 
 

(7) 

G
~

 – відповідь сформульована в термінах онтології, яка містить дані з баз даних 

співставленні цим термінам. 

Запити на оцінку ситуації виконуються наступним чином. Спочатку в термінах 

визначених в онтології формулюється запит Q  на оцінку ситуації. Потім система взаємодії 

P  на основі запиту Q  та на основі онтології S  визначає YX  (8), необхідні для здійснення 

запиту, та які описані в (1). Далі формується запит Q  на оцінку ситуації (9). 

  YXSQP :  (8) 

  QSYXP :  (9) 

Після того, як сформульований запит Q , система взаємодії P  на основі бази 

метаданих V  визначає бази знань  mlБЗБЗ l ,1|  , які необхідно використати для 

логічного виведення та отримати відповідь на запит про оцінку ситуації (10). 

  БЗVQP  :  (10) 

На наступному кроці визначаються дані  hzdD z ,1|  , які необхідні для здійснення 

логічного виведення (11), та на основі цих даних формулюється запит на вибірку G  (12). 

  DБЗVQP  :,  (11) 

  GDSP :  (12) 

Після виконання запиту на вибірку згідно формул (2) - (7) та отримання відповіді G
~

 на 

цей запит, проводиться логічне виведення на основі визначених раніше БЗ (13). 

  RGVQP  БЗ~
:,  (13) 

На основі  djrR j ,1|  , отриманого як результат логічного виведення формується 

відповідь Q
~

 на поставлений запит Q  на оцінку ситуації (14). 
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  QRSVQP
~

:,,   (14) 

3. Висновки 

Побудова системи взаємодії таким чином, щоб вся інформація була описана та 

пов‘язана за рахунок використання онтології, дозволяє користувачам взаємодіяти з системою 

використовуючи єдину термінологію. Такий підхід дозволяє спільно використовувати та 

однаково розуміти структуру всієї інформації, як людьми так і комп‘ютером, а також 

використовувати всю інформацію, що є у наявності. При цьому користувач не зобов‘язаний 

володіти спеціальними знаннями в області інформаційних технологій про отримання та 

обробку інформації, так як з‘являється можливість проведення обробки інформації 

використовуючи природну мову. Також автоматизується підтримка прийняття рішень на 

основі знань, які представлені у вигляді математичних моделей, та можуть повторно 

використовуватись. 
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УДОСКОНАЛЕНИЙ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИЙ МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ 

ПРАЦЕЗДАТНОСТІ ЦИФРОВИХ ТИПОВИХ ЕЛЕМЕНТІВ ЗАМІНИ 

 

У статті розглядається вдосконалений електромагнітний метод визначення працездатності 

цифрових типових елементів заміни. 

В статье рассматривается усовершенствованый электромагнитный метод определения 

работоспособности цифровых типовых элементов замены. 

The article deals with improved method for determining electromagnetic malfunction typical elements of 

digital replacement. 

Ключові слова: електромагнітний метод визначення працездатності, типові елементи заміни, 

контроль технічного стану. 

 

Постановка задачі. Існує багато методів контролю технічного стану (КТС) типових 

елементів заміни (ТЕЗ). На етапі експлуатації найбільше поширення отримали 

електрофізичні методи діагностування. Серед цієї групи найбільшого розповсюдження для 

діагностування ТЕЗ набули методи тестового контролю [1]. 

На сьогоднішній день ТЕЗ використовуються у військовій техніці, зокрема в 

радіолокаційних станціях, які вирішують бойові задачі виявлення, супроводження 

повітряних цілей. 

Донедавна одними з основних методів КТС [2] були детерміновані методи 

діагностування. Дані методи (метод активізації одномірного шляху, дедуктивний метод, d-

алгоритм, метод еквівалентних нормальних форм і т.п.) орієнтовані на контроль не 

функціонального призначення ТЕЗ, а його структури та заданого класу несправностей. 

При використанні даних методів контролю й діагностування формується обмежений 

клас константних одиночних несправностей, що обумовлено складністю їх рахування й 

опису для ТЕЗ із великою кількістю інтегральних мікросхем (ІМС) із високим ступенем 

інтеграції і функціональних зв'язків.  

Тому особливий інтерес для вдосконалення систем технічного контролю являє собою 

використання методів випадкового й псевдовипадкового тестувань, оскільки вони не мають 

властивих детермінованим методам недоліків, таких як необхідність проведення дуже 

складних розрахунків моделей несправних об‘єктів діагностування (ОД), великих обсягів 

зберігання інформації та витрат часу на їх видачу, знімання й обробку. 

Іноді розглядається статистичний підхід до вирішення поставленої задачі [3]. За 

повноту перебору α вхідних комбінацій за Vт тактів приймається відношення математичного 

сподівання М кількості реально перебраних різних комбінацій до кількості всіх можливих 

комбінацій, тобто 

                                              
n

ò

ò

VPWM
VPn

2

),,(
),,(

)1(

)1(   ,                                                     (1) 

де: W  – кількість входів об'єкта діагностування (контролю); 

P(1) – імовірність появи одиниці на кожному з його входів; 

п – кількість вимірів. 

При КТС із заданою достовірністю детермінована тестова послідовність коротша в 

порівнянні з псевдовипадковою. Водночас частота тактів діагностування детермінованими 

тестовими послідовностями може бути значно меншою, аніж при діагностуванні 

псевдовипадковими. Це насамперед залежить від алгоритму діагностування (умовний або 

безумовний). З іншого боку, пристрої діагностування, які реалізують детермінований метод, 

містять у своєму складі електронну обчислювальну машину (ЕОМ). Однією з функцій 
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електронної обчислювальної машини є зберігання детермінованих тестів та вихідних реакцій 

ОД. При використанні методу сигнатурного аналізу [4] знімання послідовності даних із 

виходів ОД здійснюється протягом часу між фронтами імпульсів ―пуск‖ і ―стоп‖, які 

визначають тривалість перевірки об'єкта діагностування діагt . Довжина тестових 

послідовностей (ТП) може регулюватися. 

Найбільш точні відомості про повноту перевірки дає моделювання з використанням 

персональної електронної обчислювальної машини генератора псевдовипадкових чисел і ОД, 

який перевіряється.  

Однак реалізація способу моделювання мереж несправних модифікацій ОД на ЕОМ 

вимагає великих матеріальних і часових затрат на підготовку й налагодження програмного 

забезпечення, а також машинного часу та пам'яті ЕОМ. Тому побудову тестових 

послідовностей доцільно спростити. Одним з найбільш прийнятних способів є апаратне 

підключення комірок реєстрації частинних перевірочних тестів (ЧПТ) [5].  

Енергодинамічний метод діагностування базується на вимірюванні імпульсів струму 

квазікороткого замикання й має своїми недоліками те, що імпульси, які вимірюються, мають 

дуже малу тривалість, порядку tі  53  нс, що у свою чергу призводить до ускладнення та 

подорожчання пристроїв контролю, а також даний метод не придатний для проведення КТС 

аналогових ТЕЗ [6]. 

Одним із сучасних методів КТС цифрових ТЕЗ є периферійне сканування (Boundary 

Scan) [9]. Сутність методу периферійного сканування полягає у встановленні в кожну ІМС 

спеціалізованого тестового порту, який включає чотири канали, які призначені для 

наступних операцій: подачі тестового впливу, визначенні режиму тестування, визначенні 

тактової частоти тестування, отриманні реакцій на тест.  

Спрощений алгоритм КТС має вигляд наступної послідовності: на ОД подається сигнал 

переключення в режим тестування; тестове слово послідовно передається в регістри зсуву по 

каналу передачі тестового впливу; на канал визначення режиму тестування приходить 

управляючий вплив і виконується перевірка ОД, запис результатів тестування в регістри 

зсуву й виведення результатів по каналу отримання реакції на тестовий вплив через роз'єм 

друкованої плати. Периферійне сканування дозволяє контролювати технічний стан (ТС) 

практично будь-якого радіоелектронного компонента (РЕК) ОД.  

Недоліком методу є необхідність використання модернізованих РЕК, що призводить до 

додаткових матеріальних витрат і збільшення вартості електронного устаткування  

на 30-40%.  

Деякі з даних методів були технічно реалізовані у вигляді уніфікованих ремонтних 

модулів і систем технічного діагностування, які використовуються у ремонтних органах [9]. 

Особливістю визначення працездатності цифрових ТЕЗ радіоелектронних засобів 

озброєння за допомогою електромагнітного методу визначення працездатності є 

безконтактний спосіб (шляхом накладання блоку антен на корпуси цифрових РЕК) без 

використання вихідних контактів схеми.  

Сутність електромагнітного методу визначення працездатності полягає в тому, що в 

якості діагностичного параметру (ДП) використовується амплітуда відеоімпульсів, які 

знімаються з корпусу цифрового РЕК за допомогою антенного пристрою. Зміни 

електромагнітного поля навколо РЕК фіксуються антеною таких же розмірів і форми, як і 

інтегральна схема (ІМС), при цьому антена накладається на її корпус. На входи ІМС треба 

забезпечити подання часткових 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 (ДІ), яка отримана за допомогою антенного 

пристрою і являє собою послідовність відеоімпульсів, надходить до блоку її обробки. На 

основі порівняння параметрів імпульсів, наведених в антені, й еталонних приймається 

рішення про технічний стан даного цифрового РЕК ТЕЗ [7]. 



Збірник наукових праць ВІТІ НТУУ „КПІ‖ № 1 – 2011 

════════════════════════════════════════════════════════ 

 50 

Задача та мета. У статті розглядається вдосконалений електромагнітний метод 

визначення працездатності цифрових ТЕЗ. Вибирається та розраховується діагностичний 

параметр, значення якого буде вказувати на працездатність цифрового ТЕЗ.  

Сутність методу. В якості ДП використовується амплітуда відеоімпульсів, наведених 

в антенному пристрої. Перехід РЕК цифрових ТЕЗ із одного стану в протилежний 

супроводжується зміною електромагнітного поля навколо нього. Дану властивість доцільно 

використовувати для визначення його ТС.  

Для цього антена розміщується над ТЕЗ (рис.1). При спрацьовуванні всіх логічних 

елементів (ЛЕ) ІМС у пластині наводиться сумарна імпульсна електрорушійна сила, яка 

генерує імпульс певної амплітуди.  

Наявність імпульсу на виході пластини служить інформацією про стан ІМС. ДІ, що 

отримана за допомогою антенного пристрою, являє собою відеоімпульс, надходить до блоку 

обробки. На основі порівняння параметрів еталонного й наведеного в антенному пристрої 

імпульсу, приймається рішення про ТС даного цифрового ТЕЗ. Вдосконалення – єдина 

антена з провідником, що розміщується над ТЕЗ; використання єдиного сигналу для 

визначення ТС ТЕЗ. 

 

 
Рис.1 

 

Запропонований електромагнітний метод визначення працездатності у порівнянні з 

відомими має наступні переваги: 

– виключення необхідності використання вихідних контактів та контрольних точок для 

визначення працездатності цифрового ТЕЗ;  

– незначний вплив пристрою визначення працездатності на "власну" надійність РЕК 

ТЕЗ, так як до нього не вводяться додаткові елементи; 

– можливість застосування методу як до існуючих, так і до перспективних цифрових 

пристроїв, виконаних на елементній базі останнього покоління; 

– скорочення часу визначення працездатності цифрових ТЕЗ у 2–3 рази в порівнянні з 

відомими методами і, як наслідок, збільшення коефіцієнта готовності цифрового об‘єкта 

РЕЗО на 8...10%.  

У найпростішому випадку, коли ЛЕ всіх ІМС, які входять до складу ТЕЗ, знаходяться в 

справному стані і з‘єднані між собою послідовно, на виході антенного пристрою буде 

зафіксований імпульс конкретної напруги, будь-який імпульс іншої напруги буде означати, 

що ТЕЗ не працездатний. 

Елементарний електричний випромінювач у вигляді тонкого проводу, уздовж якого 

протікає гармонійно змінний у часі струм. Випромінювач зосереджений в ізотропному 

ідеальному  0  середовищі з параметрами 0  і 0 . Інших джерел електромагнітного поля 

в просторі, біля вібратора, немає. 

Для того, щоб визначити значення напруги імпульсу, що знімається антеною, необхідно 

знати електромагнітне поле в кожній точці простору біля випромінювача, а саме: визначити 

вектори E


 і H


.  
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1. Довжина випромінювача l у багато разів менша довжини хвилі електромагнітного 

поля, і розподіл струму вздовж випромінювача рівномірний   const;  xIl  . 

2. Діаметр провідника випромінювача значно менший від його довжини  S . 

3. Відстань від випромінювача до точки спостереження набагато більша довжини 

випромінювача lr  . 

Друге та третє припущення дозволяють вважати відстань від кожної точки 

елементарного випромінювача до точки спостереження практично однаковим. 

 
Рис.2 Випромінювач у прямокутній системі координат 

 

Шукані вектори поля 


E  і 


H  будуть рішенням основних рівнянь ЕМП:   

 


 EjHrot 0 , (2) 

 


 HjErot 0 , (3) 

 
0



Ediv , (4) 

 0


Hdiv . (5) 

Для спрощення рішення рівнянь (2) - (5) перетворимо їх у хвильові рівняння (рівняння 

Гельмгольца), використовуючи метод електродинамічних потенціалів. У цьому випадку 

задачу можна розбити на три кроки: визначення векторного потенціалу 


A  із рівнянь 

Гельмгольца, визначення напруженості магнітного поля 


H  за відомим вектором 


A , 

визначення напруженості електричного поля 


E  за відомим вектором 


H . 

1. Визначення векторного потенціалу 


A . 

Рівняння Гельмгольца для вектора 


A  має вигляд: 

 

                                                             


  0

22 AA ,                                                         (6) 

де: 
00

22   , 

 - щільність струму провідності; 

 - кругова частота коливань; 

0 , 0  - магнітна і діелектрична провідність середовища. 
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dsd
r

e
A

.
0

.

4




 

                                                             (7) 
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Враховуючи, що  

.
..

Ids , та виносячи множник 
r

e rj

за знак інтегралу, отримаємо: 

 .

0

4

rjl
z e

r

I
A 



  . (8) 

Вектор 


H  визначимо за відомим вектором 


A  із співвідношення: 

 

 ArotH
0

1


. (9) 

Підставивши значення виразу (8) у вираз (9), отримаємо: 

 

                                      




sin1
4

0

2



 rj
r

eI
H

rj

l   .                                                       (10) 

 

Вектор напруженості електричного поля 


E  визначимо із першого рівняння Максвела при 

умові , що в точці спостереження 0 : 

 

0j

H
rotE




 . (11) 

Підставимо значення виразу (10) в вираз (11), отримаємо: 

 

                    00 sin1
4

cos1
2

22

3

0

3

0













rrj

rÏ

eI
jrj

rÏ

eI
jE

rj

i

r

rj
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.                               (12) 

 

Враховуючи кількість ЛЕ та ІМС в цифровому ТЕЗ, знайдемо значення F, яке буде 

використовуватись при КТС: 

                                                        



n

i

iiUaF
1

,                                                             (13) 

де: а – і-ий ЛЕ; 

U – значення напруги, враховуючи знайдені вектори Е та Н для і-го елемента; 

F – сумарне значення напруги, яке порівнюється з еталонним. 

Таким чином, розрахунок ДП можна представити у вигляді наступного алгоритму дій: 

1. Перетворення основних рівнянь електромагнітного поля у хвильові рівняння 

(рівняння Гельмгольца) за допомогою методу електродинамічних потенціалів.  

2. Визначення векторного потенціалу вектора А із рівнянь Гельмгольца. 

3. Визначення напруженості магнітного поля вектора Н за відомим вектором А. 

4. Визначення напруженості електричного поля  вектора Е за відомим вектором Н. 

5. Знаходження результуючого значення напруги, що знімається антеною. 

Отримані результати необхідні для порівняння значення ДП з еталонним із метою 

визначення реального ТС цифрового ТЕЗ. 

Висновки: 

На сьогоднішній день існує багато методів контролю технічного стану: детерміновані 

методи діагностування, методи сигнатурного аналізу, енергодинамічний метод 

діагностування, метод периферійного сканування, але кожен з них має ряд недоліків. 

Вдосконаливши антенну систему та отримавши єдиний сигнал для визначення 

працездатності ТЕЗ ми отримали ряд переваг перед існуючими: 

– відсутня необхідність електричного контакту з контрольними точками; 

– виключений вплив на надійність об‘єкту, який перевіряється; 

– з`являється можливість застосування для перспективних зразків РЕТ; 

– скорочується на 11-15% середній час відновлення, що веде до збільшення коефіцієнта 

готовності зразка РЕТ до 10% 
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Удосконалений електромагнітний метод визначення працездатності може бути 

використаний у вбудованих системах контролю технічного стану об‘єктів РЕЗО. 
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        д. т. н.  Кувшинов О. В. (ВІТІ НТУУ „КПІ‖) 

 

АНАЛІЗ І ПРОГНОЗ РОЗВИТКУ СИСТЕМ МОБІЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ 

ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ 

Розглядаються основні тенденції прогнозування, етапи еволюції систем мобільного стільникового 

зв’язку по поколіннях і базові стандарти бездротової передачі даних. Наводяться технічні характеристики та 

порівняльний аналіз основних технологій. Прогнозується рік появи наступного 5-го покоління.  

Рассматриваются основные тенденции прогнозирования, этапы эволюции систем мобильной сотовой 

связи по поколениям и базовые стандарты беспроволочной передачи данных. Наводятся технические 

характеристики и сравнительный анализ основных технологий. Прогнозируется год появления следующего 5-

го поколения. 

The basic tendencies of  prognostication, stages of evolution of mobile cellular communication networks on 

generations and base standards of wireless communication of data, are examined. Technical descriptions and 

comparative analysis of basic technologies are pointed. The year of appearance of next 5th generation is determined. 

Ключові слова: прогнозування, бездротові технології, еволюція поколінь мобільного радіозв’язку, LTE 

(“Long Term Evolution”). 

Вступ 

Технології мобільного голосового зв‘язку й високошвидкісної бездротової передачі 

даних у даний момент переживають період бурхливого розвитку, темпи якого змушують 

замислитися про перспективи використання нових стандартів і систем радіозв‘язку вже в 

найближчому майбутньому. 

Сьогодні експертам і технічним фахівцям телекомунікаційних компаній, операторів 

зв‘язку й провайдерів послуг доводиться вирішувати складні завдання безболісного переходу 

на нові технології. При цьому необхідне виконання умов появи нових і співіснування з більш 

старими технологіями, їхнього раціонального використання в інтересах як операторів, так і 

користувачів. У зв‘язку з цим стає важливим огляд і детальний аналіз нинішнього стану 

сучасних систем і стандартів мобільного зв‘язку у світі в цілому й в Україні зокрема. 

Результати такого аналізу з урахуванням думок і висновків провідних українських і 

закордонних експертів дозволять спрогнозувати тенденції й подальші напрямки розвитку 

цих систем [1].  

1. Тенденції в розвитку мобільного зв’язку, цікаві в довгостроковій перспективі. 

Яке майбутнє чекає мобільні технології? 

Є дуже простий тренд, характерний для останнього десятиліття. Проводові й бездротові 

мережі зв‘язку швидко розвиваються, при цьому перші завжди залишаються приблизно на 

порядок швидше других. Потреби ж користувачів у пропускній здатності мереж ростуть 

трішки повільніше, ніж можливості бездротових мереж. Усе більше користувачів переводять 

із проводових мереж у бездротові свою активність, тому що останні наганяють їхній рівень 

потреб і при цьому значно зручніші у використанні. Проте, ті ж користувачі залишаються й 

користувачами проводових мереж для того класу послуг де потрібна надвисока швидкість. 

Таким чином, проводові мережі витісняються в преміальний сегмент, а мобільні мережі 

стають масовими. Ще 10 років тому все було навпаки.  

У середньостроковому майбутньому дуже малоймовірне витиснення всіх видів 

бездротового доступу якимсь одним, зате досить імовірний розвиток технології, що 

ненавмисно приховує від користувача те, яким видом доступу він користується. Просто 

мережа надає йому найкраще обслуговування, доступне в місці знаходження користувача.  

В галузі передачі даних багато перспективних напрямків. Наприклад, USB 3.0 – це 

технологія, що дозволяє підключати до комп‘ютера різного роду пристрої зі швидкістю 

передачі даних до 5 Гбіт/сек. Цікаво, що з розповсюджених сьогодні зовнішніх пристроїв, 

яким реально потрібна така швидкість, можна назвати, мабуть, тільки PON-модеми. 

Інфраструктура вже технічно готова до того, щоб доносити до кожного користувача більше, 
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ніж 1 Гбіт в секунду проводовими мережами. Це досить велика швидкість, і поки домашні 

комп‘ютери не навчаться „переварювати‖ гігабіти в секунду, стимул до нарощування 

швидкості проводових мереж трохи зменшиться. Ми очікуємо деякого розвитку стандартів у 

цій області в найближчі три-п‘ять років й зсуву фокуса стандартизації убік спеціалізованих 

технологій. Зате PON-технології очікує цілком безхмарне майбутнє в „преміальному‖ 

сегменті.  

Ще, мабуть, варто відзначити, що в галузі бездротових технологій у середньостроковій 

перспективі всі зосередяться на впровадженні 4G. З майбутньою технологією 5G і далі є 

поки багато незрозумілих питань. Для того, щоб наступні за четвертим покоління зв‘язку 

продовжили надавати користувачеві принципово нову споживчу якість, потрібні нові 

підходи. Теоретична межа спектральної ефективності, досяжної методиками кодування й 

модуляції, уже досить близька, тому зараз розвиток зосереджений на усуненні 

неоптимальностей, пов‘язаних з фізикою поширення сигналів. Надалі ми очікуємо 

відпрацьовування нових підходів до використання спектра (наприклад, досить перспективні 

дослідження в областях багатокористувальницького детектування надширокосмугового 

зв‘язку), а також освоєння нових областей спектра (міліметрових і субміліметрових) [2]. 

Досить перспективні дослідження з оптимізації використання ємності мереж через динамічне 

об‘єднання вільних каналів. 

На окрему увагу заслуговують бездротові технології передачі даних на малі відстані. 

Зараз розробляються стандарти, які призначені для високошвидкісної передачі даних на малі 

відстані: усередині „розумної‖ квартири або будинку, для створення мережі домашніх 

побутових пристроїв, для передачі високоякісного відео- і аудіопотоку бездротовою 

мережею, для заміни інтерфейсу HDMI, що використовується для підключення аудіо- або 

відеопристроїв один до одного й т.д.  

Чого варто очікувати в секторі користувальницьких пристроїв? 

Це підтримка пристроями різних типів мережі доступу з автоматичною передачею 

обслуговування між ними. Виглядати це буде так: користувач один раз входить в інтернет, 

наприклад, через EDGE, і починає працювати. Якщо при цьому він увійде в зону, де є HSPA, 

WiMAX, LTE або Wi-Fi, то пристрій сам перемкнеться на найбільш зручну доступну мережу. 

При цьому він, використовуючи певний алгоритм, у взаємодії з „інтелектом‖ мережі 

переконається, що зміна мережі доступу збільшить швидкість роботи або приведе до 

оптимізації завантаження мережі, але не збільшить витрати абонента. Користувач тільки 

може відчути, що інтернет став швидше працювати. У нього не розірветься сесія, йому не 

доведеться заново реєструватися в мережі, він хіба що помітить невелику затримку при 

перемиканні. Для того щоб реалізувати цю схему, потрібно вирішити дуже багато технічних 

завдань. Багато компаній по усьому світі (включаючи й нашу країну) зараз над  

цим працюють.  

Наступна ідея, що перебуває в розробці: якщо в нас є кілька мереж передачі даних і 

термінал перебуває в зонах їхньої дії, можна одночасно встановити з‘єднання з усіма 

мережами й скористатися спеціальною взаємною функцією слухавки й мережі для того, щоб 

об‘єднати канали передачі даних в один. Тобто, розпаралелити потік даних і передавати дані 

через кілька мереж одночасно. Якби термінали навчилися використовувати вільну ємність 

різних мереж доступу, то швидкість роботи в мережі зросла б (можливо у декілька разів), 

рідше стали б виникати відмови в обслуговуванні через перевантаження. Технічна реалізація 

дуже складна, тут одним терміналом не обійдешся, потрібно вводити нові елементи в самі 

мережі й змінювати їхню архітектуру, створювати інтегральну міжмережеву систему 

керування.  Розробники з Японії, США й інших країн вже займаються цією проблемою.  

Ще одна актуальна тенденція – розвиток М2М (Machine To Machine) – технологій 

передачі даних досяг якості, за якої стає доцільним широке використання онлайн передачі 

даних від пристроїв і датчиків, які людина носить на собі, у центр обробки даних. Галузі 

застосування: моніторинг стану в небезпечних умовах роботи, охоронно-пошукові системи, 

медичні додатки, такі як кардіомоніторинг, зокрема, діагностика аритмій та тиску. Може 
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бути впроваджений контроль місцезнаходження та ідентифікація осіб, що знаходяться під 

окремим наглядом (охороною, слідством) або мають підписку про невиїзд. Раніше цей 

напрямок погано розвивався, тому що датчики та системи передачі даних були занадто 

громіздкими й споживали занадто багато енергії, а покриття і якість мереж були 

недостатніми для забезпечення необхідної надійності системи, що виконує, у тому числі й 

функції виклику екстрених служб у критичних ситуаціях. Зараз рівень розвитку мережевих і 

мікроелектронних технологій досяг рівня, за якого можливе широке використання таких 

систем, і ми вже спостерігаємо початок швидкого розвитку цього сегмента. 

2. Групи й покоління стандартів мобільного зв’язку 

Зауважимо, що поряд із радіотехнологіями останнього покоління, функціонують і 

системи, що будуються на технологіях попередніх поколінь. У першому наближенні 

визначити рік появи наступного покоління можна за допомогою емпіричного виразу [3]: 
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Рис. 1. Зміна поколінь систем мобільного стільникового зв‘язку в часі 

 

Є всі підстави стверджувати, що таке покоління буде створено. Про це свідчить, 

зокрема, досвід, набутий протягом останнього десятиріччя.  

Згідно з наведеною закономірністю на появу чергового 5G покоління можна очікувати 

в 2016 році. 

З огляду на викладене, постає науково-технічне завдання проаналізувати основні 

особливості радіотехнологій за поколіннями та спрогнозувати властивості, що їх 

матимуть радіотехнології найближчих наступних поколінь. Тенденції їх розвитку можна 

простежити на прикладі еволюції стандартів мобільного зв’язку. 

Розглянемо стислу класифікацію найпоширеніших як у минулому, так і на 

сьогоднішній день стандартів і відповідних їм технологій мобільного зв‘язку [4]. 

Таблиця 1 дає подання про приналежність стандартів і технологій до сімейств і груп (із 

вказівкою поколінь), друга ж показує їхню приналежність до одного з поколінь. 

 Таблиця 1 

Стандарти мобільного зв’язку (по групах) 

Сімейство 

стандартів 

Базовий 

стандарт 

Покоління Стандарти і технології на основі базового стандарту 

3GPP 
GSM 2G GPRS, EDGE (EGPRS),EDGE Evolution, CSD, HSCSD 

UMTS/FOMA 3G HSPA, HSDPA, HSUPA, HSPA+, UMTS-FDD,UTRA-
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TDD,HCR, UTRA-TDD LCR, Super Charged 

3GPP Rel. 8 Pre–4G E-UTRA 

LTE Advanced 4G  

3GPP2 
CdmaOne 2G  

CDMA2000 3G EV-DO, UMB 

AMPS 
AMPS 1G TACS/ETACS 

D-AMPS 2G  

Інші 

немає 0G (Pre-

Cellular) 

PTT, MTS, IMTS, AMTS, OLT, MTD, Autotel/PALM, ARP 

немає 1G NMT, Hicap, CDPD, Mobitex, DataTAC 

немає 2G iDEN, PDC, CSD, PHS, WiDEN 

немає Pre-4G iBurst, HiperMAN, WiBro, GAN (UMA) 

 Таблиця 2 
Еволюція систем мобільного стільникового зв’язку 

Система Рік Коротка характеристика системи 

1 2 3 

Покоління 0G 

MTS 1946 Мобільний телефонний зв‘язок (Mobile Telephone Service). Система 

напівдуплексного радіозв‘язку операторського класу із забезпеченням виходу в 

PSTN (до 25 каналів, діапазон частот біля 150 МГц) 

AMTS 1965 Передова мобільна телефонна система зв‘язку (Advanced Mobile Telephone System)         

є портативною системою дуплексного радіозв‘язку, що використовується у Японії 

(діапазон частот біля 900 МГц) 

IMTS 1969 Удосконалена система мобільного телефонного зв‘язку (Improved Mobile Telephone 

Service) – дводіапазонна система дуплексного зв‘язку із забезпеченням виходу в 

PSTN (до 9 каналів у діапазоні 35 – 44 МГц, до 11 каналів у діапазоні 152 – 158 МГц, 

до 12 каналів у діапазоні 454 – 460 МГц; радіус зони обслуговування 60 – 100 км) 

Покоління 0,5G 

PALM 1971 Public Automated Land Mobile – автоматизована наземна мережа мобільного зв‘язку із 

забезпеченням виходу в PSTN. Перша система з використанням цифрових сигналів 

для передачі керуючих повідомлень й аналогових сигналів для передачі голосу 

ARP 1971 AutoRadioPuhelin – система автомобільної напівдуплексної (пізніше повно 

дуплексного) радіозв‘язку операторського класу з розміром зони обслуговування до 

30 км (до 80 каналів у діапазоні частот 150 МГц) 

Покоління 1G 

NMT 1979 Nordic Mobile Telephone – скандинавська дводіапазонна аналогова система мобільного 

стільникового телефонного радіозв‘язку операторського класу, орієнтована на покриття 

великих територій (ширина каналу 12,5 кГц, робочий діапазон частот біля 450 МГц й 900 МГц) 

AMPS 1981 Advanced Mobile Telephone System – удосконалена рухома телефонна система 

мобільного зв‘язку в діапазоні частот від 825 до 890 МГц (більше 600 дуплексних 

каналів, ширина каналу 30 кГц, потужність передавача БС – 45 Вт, потужність 

передавача автомобільної рухомої станції – 12 Вт, потужність передавача 

переносного апарата – 1 Вт) 

TACS 1983 Total Access Communication Systems – аналогова система радіозв‘язку загального 

користування в частотному діапазоні біля 900 МГц (ширина каналу 25 кГц, 

«Європейська версія» AMPS) 

Hicap 1985 Система мобільного стільникового радіозв‘язку – удосконалена версія системи NTT 

(Nippon Telegraph and Telephone, Японія) 

Mobitex 1988 Національна загальнодоступна мережа бездротової передачі даних – система 

передачі даних із загальним доступом, що включає мережеву службу 

двостороннього пейджингового зв‘язку (ширина каналу 12,5 кГц.) 

DataTac 1990 Дводіапазонна система бездротової передачі даних, (ширина каналу 25 кГц, 

діапазони частот 403 – 433 МГц й 806 – 870 МГц, пропускна здатність 19,2 кбіт/с) 

Покоління 2G 

PHS 1990 Personal Handy-phone System – розроблена в Японії система радіозв‘язку, заснована 

на використанні портативних телефонів, (TDMA-TDD, діапазон частот 1880 – 1930 

МГц, швидкість передачі даних до 32 кбіт/с) 
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GSM 1991 Global System for Mobile Communications – чотиридіапазонна глобальна система 

мобільного стільникового зв‘язку (TDMA; діапазони частот: 850 МГц, 900 МГц, 

1800 МГц й 1900 МГц; модуляція GMSK, ширина каналу 200 кГц) 

Digital- 

AMPS 

1991 Цифровий варіант аналогової системи AMPS (FDMA, діапазон 825 – 890 МГц, 

модуляція π/4—DQPSK, ширина каналу 30 кГц) 

PDC 1992 Personal Digital Cellular – стандарт персонального цифрового стільникового зв‘язку (TDMA, 

діапазон частот 800 МГц, ширина каналу 25 кГц). Використовується тільки в Японії 

CdmaOne 1995 Перша система з CDMA-доступом і прямим розширенням спектра, відома як 

стандарт IS-95 або TIA-EIA-95 (CDMA, робочий діапазон частот біля 800 МГц, 

ширина каналу 1.25 МГц, модуляція BPSK/QPSK) 

CSD 1997 Circuit Switched Data – технологія передачі даних з комутацією каналів, початково 

розроблена для систем GSM 

Покоління 2,5G 

WiDEN 1996 Wideband integrated Dispatch Enhanced Network – широкосмугова інтегрована диспетчерська 

вдосконалена мережа (до 4 каналів по 25 кГц, пропускна здатність 100 кбіт/с) 

GPRS 2000 General Packet Radio System – удосконалена технологія пакетної передачі даних для 

систем GSM (ширина каналу 200 кГц, максимальна пропускна здатність 171,2 кбіт/с) 

HSCSD 2000 High-Speed Circuit Switched Data – удосконалена технологія високошвидкісної 

передачі даних з комутацією каналів, сумісна з GSM. Максимальна швидкість 

передачі даних 57,6 кбіт/з (якість вище, ніж в GPRS) 

Покоління 2,75G 

cdma2000 2000 Еволюційний варіант розвитку стандарту СdmaOne (швидкість передачі даних 

збільшена до 2,4 Мбіт/с, нараховує на сьогоднішній день кілька модифікацій (Revision)) 

EDGE 2003 Enhanced Data rates for GSM Evolution – удосконалена цифрова технологія передачі 

даних для систем мобільного зв‘язку GSM (TDMA, модуляція 8-PSK, максимальна 

швидкість передачі даних до 384 кбіт/с, ширина каналу 200 кГц) 

Покоління 3G 

UMTS 1999 Universal Mobile Telecommunications System — універсальна система мобільного 

стільникового зв‘язку технології W-CDMA (діапазони частот: біля 850 МГц, 1900 

МГц, 2100 МГц; ширина каналу 5 МГц, швидкість передачі даних до 2 Мбіт/с) 

IxEV-DO 2000 Удосконалена версія системи cdma2000 (IS-856) (максимальна пропускна здатність 

по лінії ―донизу‖ – 307 кбіт/с, максимальна пропускна здатність по лінії ―наверх‖ – 

153 кбіт/с) 

FOMA 2001 Freedom of Mobile Multimedia Access – перший W-CDMA 3G сервіс японської 

торговельної марки NTT DoCoMo (W-CDMA/FDD, для смуг частот 1920–1980 МГц, 

2110 – 2170 МГц) 

GAN/ UNA 2006 Generic access network – мережа загального доступу, раніше відома як 

неліцензований мобільний доступ. Забезпечує мобільні послуги GSM й GPRS у 

неліцензованих діапазонах частот 

Покоління 3,5G 

HSDPA 2006 High-Speed Downlink Packet Access – удосконалена технологія високошвидкісної 

пакетної передачі даних по лінії ―донизу‖ для систем W-CDMA (швидкість передачі 

даних до 14.4 Мбіт/с) 

Покоління 3,75G 

HSUPA 2007 High-Speed Uplink Packet Access – удосконалена технологія високошвидкісної 

пакетної передачі даних по лінії ―наверх‖ для систем W-CDMA (швидкість передачі 

даних до 5.76 Мбіт/с) 

Покоління 4G 

Широке застосування технологій MIMO, MultiCarrier CDMA (MC-CDMA), WCDMA+, OFDMA, 

W-OFDMA, UWB і радіо що програмно реконфігурується (Software Defined Radio), LTE Advanced, 

Покоління 5G 

? 
 

Як видно з наведених таблиць, на сьогоднішній день створено чимало стандартів, і 

розібратися в них, на перший погляд, досить складно. Однак ситуація негайно прояснюється, 

якщо брати до уваги, що кожний з них, по суті, є не більш ніж сполученням принципів 

каналоутворення (організації доступу до середовища передачі) і модуляції сигналу, яких не 

так багато. Зрозуміло, кожен окремий стандарт може використати комбінацію із двох і 

більше названих принципів. 
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Не заглиблюючись у технічні деталі, можна відзначити, що перераховані стандарти 

розділяються на сімейства й покоління за декількома основними ознаками. Серед цих ознак 

можна виділити базовий стандарт, пропускну здатність каналів (обсяг інформації, що 

дозволяє передавати канал в одиницю часу), а також тип сигналу (аналоговий або 

цифровий).  
3. Розвиток технологій мереж стільникового зв’язку й широкосмугового доступу 

Без зайвих слів зрозуміло, що чим новіше покоління стандарту, тим кращими є 

характеристики системи на його основі.  

Перерахованим поколінням передувала передісторія становлення стільникового 

зв‘язку, іноді іменована „поколінням 0‖. Основні ідеї й технічні рішення систем 

стільникового зв‘язку були сформульовані в 40–50-х роках XX століття, однак їхня 

апаратурна реалізація залишалася неможливою до початку 80-х–до появи  

мікроелектронної техніки. Стандарти 1-го покоління (1G) дозволяли передавати в 

цифровому виді тільки сигнали керування, а мова передавалася в аналоговому. Про послуги 

передачі даних навіть мови не було – ні SMS, ні MMS, ні, тим більше, доступу в Інтернет. А 

мобільний телефон можна було використовувати винятково для розмов. Із часом й 

розвитком елементної бази з‘явилася можливість перевести системи мобільного зв‘язку 

повністю на цифрові сигнали, тобто, передавати й мову, і сигнали керування в цифровому 

виді. Це й було успішно реалізоване в стандартах 2-го покоління (2G). 

Основними сімействами стандартів, що активно розвиваються, починаючи із часів 

2-го покоління й донині, є стандарти на основі GSM й CDMA. З того часу, протягом двох 

поколінь мережі мобільного зв‘язку йшли еволюційним шляхом розвитку. На базі існуючих і 

тих, що використовуються, вводилися нові додаткові стандарти, які дозволяли збільшити 

ємність мережі й поліпшити якість обслуговування. Основною ж відмінною рисою мереж 

мобільного зв‘язку 2-го й 3-го поколінь (відповідно, 2G й 3G) стала можливість на додаток 

до передачі голосу передавати й дані. Кожен новий додатковий стандарт дозволяв збільшити 

пропускну здатність каналів передачі даних, організованих на базі вже існуючих мереж, які 

початково були орієнтовані на передачу голосу. І донедавна прихильникам еволюційного 

розвитку в особі проектів 3GPP (сімейство стандартів на базі GSM) і 3GPP2 (сімейство 

стандартів на базі CDMA), хоч із великими зусиллями, але вдавалося поспішати за швидко 

зростаючими потребами ринку мобільного зв‘язку в більших обсягах і швидкостях  

передачі даних. 

 Таблиця 3 

Дві стратегії освоєння ринку мобільного зв’язку 

Ознака Еволюційний підхід Революційний підхід 

Метод використання 

частотного ресурсу 
Робота в старих діапазонах Освоєння нових діапазонів 

Принцип надання послуг 
Поступове розширення асортименту 

послуг 

Нові послуги з початку 

розгортання 

Пропускна здатність Поступове нарощування Висока з самого початку 

Стратегія створення 

мережевої інфраструктури 

Повільний і поступовий перехід від 2G 

до 3G по мірі появи попиту на послуги 

Створення дослідних районів 

(―островів‖) з повним набором 

послуг 

Технологічний рівень 
Нові технології, що реалізуються в 

окремих елементах 
Всі технології – найновіші 

Архітектура мережі 
Максимальне використання існуючої 

інфраструктури 
Нова 

Комерційний ризик Низький Високий 

Склад операторів В основному ті ж, що і в 2G 
Оператори, які купили ліцензію на 

послуги 3G 

Глобальний роумінг З обмеженням Без обмежень 

Капітальні затрати Незначні Значні 
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Однак фахівцям давно було ясно, що прагнення підтримати зворотню сумісність зі 

стандартами попередніх поколінь помітно знижує швидкість подальшого розвитку. У зв‘язку 

із цим прийшло розуміння, що без революційного стандарту не обійтися. У результаті на 

стику 3-го й 4-го поколінь відбувся своєрідний розкол. Одна частина співтовариства 

операторів мобільного зв‘язку продовжила роботу над створенням удосконалених стандартів 

на основі GSM й CDMA, у той час як інша перейшла до розробки й впровадження 

принципово нових. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2. 

Характеристика систем бездротового зв‘язку: мобільність (V), швидкість передачі даних (R) 
 

Розвиток мультимедійних й інших інформаційно-ємнісних послуг вимагає підвищення 

ефективності використання радіоспектра (у біт/с/Гц) при зниженні питомої вартості 

переданих даних (у перерахунку на Мбіт/с).  

Технологія HSPA (High-Speed Packet Access) розроблена для збільшення продуктивності 

мережі UMTS шляхом підвищення спектральної ефективності при наданні послуг з високою 

швидкістю передачі пакетних даних (зобов‘язана своєю появою пакетним технологіям передачі 

даних GPRS й EDGE поколінь 2,5G/2,75G). Подібно EDGE у мережному середовищі GSM, 

HSPA являє собою ―надбудову‖ над WCDMA/UMTS, внаслідок чого може бути віднесена до 

покоління 3,5G. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Місце HSDPA/HSUPA серед технологій стільникового зв‘язку 

 
 

Реалізоване в НSDPA кодове мультиплексування каналів дозволяє вдвічі збільшити 

число користувачів на стільнику й майже втричі – обсяг передачі даних. Спільне 

використання загальних каналів підвищує ефективність використання ресурсів мережі з 

комутацією пакетів. Крім того, зменшення середньої затримки передачі пакетів з 10 мс до 2 

мс поліпшило якість мультимедійних послуг. 
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Наступним кроком на шляху еволюційного розвитку UMTS/HSDPA стала розробка 

технології HSUPA (High Speed Uplink Packet Access). 

Модернізація підсистеми радіодоступу UMTS до HSPA здійснюється шляхом 

завантаження відповідного програмного забезпечення. 

Концепція стільникового зв’язку четвертого покоління (4G) HSOPA (High Speed 

OFDM Packet Access) описується двома різними ідеями: 

1. Високошвидкісний мобільний бездротовий доступ з дуже високою швидкістю 

передачі даних до 20 Мбіт/с. Така швидкість співвідноситься з основними технологіями 

побудови бездротових мереж локального й регіонального масштабу (Wi-Fi, WiMax). 

2. Створенням всепроникаючих мереж (Pervasive networks). Дана концепція має на 

увазі можливість одночасного зв‘язку користувача з декількома різними технологіями 

бездротового доступу (Wi-Fi, WiMax, UMTS, EDGE і т.д.) і переміщення між ними. 

Концепція також передбачає технології інтелектуального радіо-телебачення, ефективне 

керування використанням спектра й переданою потужністю, використання протоколів 

коміркової маршрутизації (Mesh Routing Protocol) з різними шляхами між вузлами мережі. 

В недалекому минулому в Україні були перші спроби запуску революційної 

технології WiMax, які зазнали провалу [5]. 

Причиною провалу розвитку зв‘язку WiMax – бездротового інтернету четвертого 

покоління в Україні стали недосконалість технології й дорожнеча підключення.  

Кількість абонентів швидкісного мобільного інтернету в Україні за підсумками 

першого півріччя 2010 року склала близько 1,2 мільйони чоловік.  

При цьому на частку зв‘язку четвертого покоління (WiMax) доводиться ледве більше 25 

тисяч абонентів. Це як мінімум у чотири рази менше, ніж прогнозувало керівництво першого 

в країні 4G-оператора ―Українські Новітні Технології‖ (ТМ Freshtel) під час презентації 

проекту влітку 2009 року. 

Компанія запровадила в комерційну експлуатацію свою мережу в січні 2010 року, 

витративши на її будівництво 50 мільйонів доларів. Сьогодні покриття оператора є тільки в 

Києві (70 %). У травні цього року в Києві почала працювати друга бездротова мережа в 

стандарті мобільного WiMax – Intellecom. Запуск цього проекту, так само як й Freshtel, 

неодноразово переносився. Зараз мережа експлуатується тільки в столиці, і почато її 

розгортання в Харкові. 

Більшість експертів українського телекомунікаційного ринку споконвічно досить 

скептично оцінювали перспективи розвитку WiMax в Україні. Мізерна кількість абонентів 

цієї послуги підтверджує їхню правоту. Перший й основний фактор, що пояснює таке 

положення речей, – це недосконалість технології, що вимагає інсталяції великої кількості 

базових станцій.  

Але навіть це не  вирішить проблеми: значна частка абонентів WiMax постійно 

зазнають труднощів з наявністю сигналу в приміщенні, і ці проблеми не завжди вирішуються 

розміщенням радіомодемів, наприклад, на балконі. Російські 4G-оператори для розв‘язання 

цієї проблеми використовують спеціальне устаткування, що монтується в приміщеннях і 

посилює потужність сигналу. Але цей шлях вимагає додаткових грошових вкладень, 

окупність яких у нинішній ситуації не гарантована. 

В Україні зараз відразу дві компанії позиціюють себе як оператори 4G – Freshtel й 

Intellecom. Але із твердженням стандарту міжнародним союзом електрозв‘язку (МСЕ) 

очевидно, що ці заяви не відповідають дійсності – пікові швидкості WiMAX не перевищують 

20 Мбіт/с. Крім того, технологія повинна підтримувати можливість комутації між мережами 

різних поколінь і стандартів, реалізація чого тільки розпочата.  

Розглянемо технологію LTE.   Вона є спадкоємцем 3G й 2G сімейств стандартів. 

Вимоги до швидкості 4G Service Set – пікова швидкість завантаження 100 Мбіт/с для зв’язку 

високої мобільності (наприклад, з поїзда й автомобіля) і 1 Гбіт/с для зв’язку низької 

мобільності (таких, як пішоходи й стаціонарні користувачі).  
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LTE (“Long Term Evolution”) – це нова технологія, що пропонує вдосконалення 

існуючих технологій мобільного зв‘язку [6]. LTE є технологією 4G 4-го покоління, що 

покликана забезпечити більш високу якість обслуговування у порівнянні з іншими 3G й 

Wimax-технологіями. LTE називають конкурентом технології WiMAX через свою природу 

бездротового й мобільного зв‘язку.  

З 2009 року більшість мобільних телефонів й інших мобільних широкосмугових 

терміналів працюють за звичайними GSM (глобальна система мобільного зв‘язку) і CDMA-

системами.  

Тепер LTE пропонує більш низьку вартість для користувачів мобільних бездротових 

мереж з високошвидкісною передачею даних і підвищення пропускної здатності.  

LTE технологія перебуває в стадії початкової фази розвитку. Число абонентів 

широкосмугового доступу до 2013 року, як очікується, може досягти 1,8 млрд.  

Практично дві третини від цієї кількості будуть використовувати мобільний 

широкосмуговий доступ. Трафік передачі мобільних даних, як очікується, до 2012 року 

перевершить за обсягом трафік передачі мови, що висуває у майбутньому високі вимоги до 

мобільних мереж. 

 

 
 

Рис. 4. Зростання користування широкосмуговим доступом в 2005 – 2012 роках 

 

Основною ідеєю LTE є мінімізація кількості вузлів. [7]. Тому розроблювачі вибрали 

одновузлову архітектуру. Нова базова станція складніша, ніж Node B в WCDMA / HSPA 

мережі радіодоступу, і називається ENB. ENBs мають всі необхідні функціональні 

можливості для LTE – мережі радіодоступу в тому числі функції, пов‘язані з радіоресурсом. 

Високі пікові швидкості й зменшений час відгуку в мережах LTE дозволяють 

забезпечити підтримку додатків реального часу, таких, як геймінг й IPTV. 

У цій революційній технології буде використовуватися IPv6, який дасть змогу 

збільшити число IP-адрес. IPv6 усуває необхідність перетворення мережних адрес (NAT). 
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Рішення, у яких застосовується декілька анетен, відповідають вимогам до мобільних 

мереж наступного покоління відносно пікових швидкостей передачі даних, розширеного 

покриття й високої ємності. 

Високі пікові швидкості передачі даних, наприклад, можуть досягатися за рахунок 

використання багатошарових антенних решіток, таких як MIMO (Multiple-Input-Multiple-

Output) 22 або 44 [8].  

На відміну від колишніх систем стільникового зв‘язку, LTE може бути швидко 

розгорнута в різних частотних діапазонах. 

Інфраструктура LTE розроблена так, щоб бути як найпростішою у розгортанні й 

експлуатації, для чого розроблена гнучка технологія, здатна залишатися працездатною в 

великому наборі частотних діапазонів. LTE має на увазі можливість масштабування 

частотних діапазонів, може працювати в смузі від найменших частот до найбільших 

(5 МГц – 20 МГц), а також підтримує як парні частотні діапазони для FDD, так і одиночні – 

для TDD.  

Архітектура LTE-SAE скорочує число вузлів, підтримує гнучкі конфігурації мережі й 

забезпечує високий рівень доступності послуг. Крім того, LTE-SAE буде забезпечувати 

міжмережеву взаємодію з мережами GSM, WCDMA/HSPA, TD-SCDMA й CDMA [4]. 

Можливостями LTE-мережі можна буде скористатися не тільки за допомогою 

мобільного телефону, але також за допомогою ноутбука, нетбука, камери, камкордера, 

фіксованих бездротових терміналів й інших пристроїв, орієнтованих на використання 

мобільного широкосмугового доступу. Таким чином, технологія LTE була розроблена як 

гнучка „відкрита‖ технологія майбутнього, щоб поступово задовольняти зростаючі потреби 

користувачів [9]. 

Слід згадати про майбутню технологію покоління 5G, що буде спадкоємцем 4G 

стільникових технологій. У цей час 5G не є офіційним терміном використання для будь-якої 

конкретної специфікації, або в будь-яких офіційних документах. Однак 5G – це основа 

телекомунікаційної мережі, та рішення майбутніх проблем, які виникнуть на моделі 4G в 

найближчі 4 – 5 років. 

Висновки: 

1. В порівнянні з поколіннями розвитку військового радіозв‘язку [3], етапи розвитку 

яких з кожним роком значно зменшуються, у цивільних структурах все розвивається по 

іншому. На рис. 1 ми бачимо суттєве накладання поколінь в часі, що притаманне переважно 

для технологій загального користування. Це пояснюється: 

– неухильною конкуренцією між різними компаніями; 

– можливістю одночасного функціонування різних технологій; 

– постійним зростанням вимог до швидкості передачі.  

2. Виходячи з того, що нові покоління стандартів стільникового зв‘язку з‘являються 

все частіше, з першого 1G (NMT) 1979 року, 2G (GSM) 1991 року й 3G (W-CDMA/FOMA), 

що з‘явились в 2001 році, широке впровадження стандарту LTE можна чекати в 2013 році, а 

початок впровадження 5G – в 2016 році. 

3. Нічого революційного чекати не доведеться, крім поліпшення сервісів, що 

надаються стільниковим зв‘язком 3G. Це поліпшена якість відеодзвінків і голосу, більш 

високі швидкості доступу в Інтернет, ніж існуючі зараз, глобальний роумінг, зв‘язок 

корпоративних мереж. Тому можна вважати, що стандарт 4G розроблявся на далеку 

перспективу й всі його ресурси не будуть вичерпані ще досить довго. 

4. Можливо, однією з головних відмінних рис технології 5G від технології 4G буде 

запровадження алгоритмів демодуляції на базових станціях, що ґрунтуються на теорії 

багатокористувальницького детектування [2], що суттєво підвищить ступінь використання 

частотного ресурсу. 

За проміжок в 20 років стільниковий зв‘язок перетворився зі звичайного примітивного 

засобу зв‘язку у такий, що базується на множині високошвидкісних технологій, здатній 

значно спростити й поліпшити життя людей.  
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Прихід мереж четвертого покоління можна вважати новою віхою в розвитку не тільки в 

стільниковому зв‘язку, але й у житті багатьох людей, які одержать новий рівень мобільності 

й доступності.  

Не тільки бізнес, але й життя пересічної особи стануть по-справжньому 

контрольованими завдяки високим швидкостям передачі даних з мінімальними затримками, 

що дозволить оперативно уникати промахів в повсякденній діяльності і попереджати 

критичні ситуації. Життя без дроту – такий девіз двадцять першого століття. 
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УДК 621.391                     к.т.н. Каптур В.А. (ОНАЗ ім. О.С. Попова) 

  

УЗАГАЛЬНЕНА КЛАСИФІКАЦІЙНА МОДЕЛЬ ФІЛЬТРАЦІЇ КОНТЕНТУ В 

МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ 

 

Розглянуто процес одержання web-ресурсу на запит користувача з точки зору використання 

можливих засобів фільтрації на різних етапах проходження запиту або відповіді. Запропоновано узагальнену 

модель фільтрації web-контенту в мережі Інтернет, яка дозволяє провести класифікацію існуючих засобів, 

видів, методів та підходів до фільтрації. Проведено аналіз найбільш розповсюджених варіантів побудови 

систем обмеження доступу в контексті запропонованої моделі. 

Рассмотрен процесс получения web-ресурса на запрос пользователя с точки зрения использования 

возможных средств фильтрации на различных этапах прохождения запроса или ответа. Предложена 

обобщѐнная модель фильтрации web-контента в сети Интернет, которая позволяет провести 

классификацию существующих средств, видов, методов и подходов к фильтрации. Проведѐн анализ наиболее 

распространѐнных вариантов построения систем ограничения доступа в контексте предложенной модели. 

The process of receiving web-resource on the user's query in terms of possible means of filtration at different 

stages of the request or response. A generalized model for web-filtering content on the Internet, which allows for the 

classification of existing facilities, types, methods and approaches to filtering. The analysis of the most common 

variants of restriction access systems in the context of the proposed model. 

Ключові слова:фільтрація, обмеження доступу, proxy, dns. 

Стрімкий розвиток мережі Інтернет та лавиноподібне зростання кількості 

інформаційних ресурсів, поставили перед світовою спільнотою новий виклик – необхідність 

організації безпечного доступу до інформаційних ресурсів. З кожним роком все більша 

кількість людей потерпає від проблем пов‘язаних із нерегульованістю мережі Інтернет: 

батьки від неможливості огородити власних дітей від негативного контенту (змісту ресурсу); 

керівники підприємств та організацій – від неефективного використання робочого часу та 

зайвих витрат на оренду каналів доступу до мережі Інтернет; директори шкіл та ректори 

вищих навчальних закладів – від неможливості обмежити доступ  школярів та студентів до 

небажаних інформаційних ресурсів тощо. Зважаючи на ці обставини за ініціативи 

Міжнародного Союзу Електрозв‘язку [1], захист дітей в онлайн просторі (Child Online 

Protection) названо пріоритетом № 1 у 2009 році.  

Провідні виробники програмного забезпечення та оператори телекомунікацій активно 

розвивають власні програми присвячені захисту дітей в мережі Інтернет [2-5]. Результатом 

такої діяльності став ряд програмних продуктів та стандартів, які базуються на низці 

найбільш розповсюджених механізмів фільтрації web-контенту в мережі Інтернет. Активне 

використання створених рішень в більшості випадків дозволяє вирішити завдання фільтрації 

web-контенту та уберегтись від навмисного або випадкового потрапляння на небажані 

інформаційні ресурси. Однак, кількість та різноманіття цих рішень створило для споживачів 

нову проблему – проблему вибору оптимального для власних потреб або потреб своєї 

організації рішення. Складність порівняння та оцінки ефективності того чи іншого рішення, 

а також незрозумілість можливості (та доцільності) одночасного використання рішень різних 

виробників пояснюється, насамперед, відсутністю чіткої класифікаційної моделі фільтрації 

web-контенту в мережі Інтернет. 

Метою роботи є розробка класифікаційної моделі фільтрації web-контенту в мережі 

Інтернет на основі аналізу процесу одержання web-ресурсу на запит користувача. 

Як відомо, базовою ідеологією концепції Worl Wide Web є надання серверним 

процесом того чи іншого ресурсу на запит клієнтського [6]. З метою аналізу технологій 

фільтрації, які можуть використовуватись для обмеження доступу до небажаних 

інформаційних ресурсів, розглянемо процес одержання web-ресурсу на запит користувача 

(або програмного забезпечення) на різних етапах проходження запиту та відповіді (рис. 1). З 

метою спрощення відображення цього процесу будемо вважати, що під час запитів 

використовується лише протокол HTTP (HyperText Transfer Proocol) [7]. 

http://www.itu.int/osg/csd/cybersecurity/gca/cop/index.html
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Як показано на рис. 1 ініціатором запиту на одержання інформаційного ресурсу може 

виступати як звичайний користувач так і автоматизований засіб (менеджер завантажень, 

шкідливе програмне забезпечення тощо). Незалежно від джерела ініціативи для 

безпосередньої реалізації запиту використовується спеціалізований програмний засіб, який 

підтримує функціональність HTTP-клієнту – веб-клієнт. Найбільш розповсюдженою та 

відомою формою веб-клієнтів є веб-браузери. Однак з цією метою можуть 

використовуватись і будь-які програмні бібліотеки з підтримкою протоколу HTTP та 

можливістю встановлення TCP-з‘єднання з будь-яким вузлом мережі, відправлення HTTP-

запитів та одержання HTTP-відповідей. 

 
Рис. 1. Процес одержання web-ресурсу 

 

Слід зазначити що початковою точкою в якій може здійснюватися фільтрація запитів 

на одержання web-ресурсів або фільтрація контенту запитаних ресурсів може бути саме веб-

клієнт. Більшість розповсюджених веб-браузерів активно використовують цю можливість 

через блокування доступу до певних доменних імен, аналіз URL (Uniform Resource Locator) 

та/або завантаженого контенту на наявність заборонених слів (або частин слів). Слід однак 

зазначити, що важливим недоліком блокування доступу до інформаційних ресурсів за 

допомогою веб-браузера є можливість використання іншого веб-клієнта для обходу будь-

якого встановленого обмеження. 

Наступним можливим засобом для фільтрації запитів та одержаного контента може 

бути міжмережний екран встановлений на робочій станції користувача. Незважаючи на дещо 

більшу надійність (забезпечується незалежність від використаного веб-клієнта), такий спосіб 

блокування також має низку вагомих недоліків. Так, наприклад, переважна більшість 

міжмережних екранів підтримують лише блокування за IP-адресою, що може призвести до 

помилкового блокування ресурсу, який розміщується на одному сервері (з тією ж IP-
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адресою) з небажаним контентом.  Окремим недоліком блокування на міжмережному екрані 

робочої станції є різке збільшення навантаження на апаратну платформу при зростанні 

кількості записів в списках фільтрації. Це пояснюється тим, що при застосуванні 

міжмережних екранів фільтрації та обробці підлягає кожен IP-пакет, що проходить  

крізь екран.   

Запит на одержання веб-ресурсу представлено у вигляді URL основу якого складає 

доменне ім‘я (наприклад, www.copworldwide.org) або IP-адреса (наприклад, 193.186.15.1). В 

тому разі, якщо TCP-з‘єднання встановляються безпосередньо з вузлом на якому 

розміщується необхідний ресурс, а основою запитного URL є доменне ім‘я наступним 

етапом проходження HTTP-запиту є визначення IP-адреси цього доменного імені. 

Визначення здійснюється шляхом надсилання запиту до DNS-сервера налаштованого на 

робочій станції користувача. Слід зазначити, що DNS-сервер при цьому може також бути 

використаний для фільтрації HTTP-навантаження. Така фільтрація може бути забезпечена за 

рахунок того, що DNS-сервер може замість реальної IP-адреси запитаного ресурсу повернути 

робочій станції іншу адресу у разі, якщо запитане доменне ім‘я підпадає під політику 

фільтрації. Певним недоліком такого способу блокування є легкість обходу системи 

обмеження доступу на робочій станції шляхом конфігурування іншого DNS-сервера або за 

рахунок внесення необхідних записів до локальних файлів доменних імен (наприклад, hosts-

файлу в ОС Windows). Іншим недоліком є можливість одержання доступу до контенту, що 

підлягає фільтрації, шляхом використання IP-адрес в основі URL замість доменного імені.  

В залежності від налаштувань веб-клієнта (а в деяких випадках в залежності від 

налаштування мережі доступу) TCP-з‘єднання може встановлюватись з сервером-

посередником (проксі-сервером). В цьому випадку будь-який запит (на основі доменного 

імені або IP-адреси) оброблюється цим сервером. Така властивість proxy-серверів дозволяє 

створювати на їх основі надійні системи фільтрації. Певним недоліком таких систем 

фільтрації є неможливість фільтрації навантаження, відмінного від HTTP-навантаження (в 

цьому випадку, як правило, застосовується блокування інших видів навантаження на 

міжмережних екранах), а також необхідність застосування додаткових методів оптимізації 

обробки запитів при великій кількості робочих станцій, що працюють через один сервер. 

Слід також зазначити, що при використанні під час запиту URL на основі доменного імені 

proxy-сервер також здійснює звернення до DNS-сервера. Однак в цьому випадку proxy-

сервер звертається до DNS-сервера налаштованого адміністратором proxy-сервера. Така 

властивість може бути використана при створенні багатоступінчаті системи  

фільтрації контенту.  

Подальший шлях проходження запиту до необхідного ресурсу може включати в себе 

цілку низку міжмережних екранів, які розміщуються у провайдера (оператора) послуг 

доступу до мережі Інтернет з боку клієнта який надсилає запит, з боку сервера, який надає 

необхідний ресурс або з боку сервера-посередника. Крім цього міжмережні екрани можуть 

розміщуватись на будь-яких проміжних маршрутизаторах через які здійснюється 

проходження запиту. Кожен з цих міжмережних екранів може використовуватись для 

організації системи фільтрації контенту і при цьому мати різну політику блокування та 

використовувати різні методи та підходи до фільтрації.  

При надсиланні ресурсом відповіді на запит клієнта контент в зворотному порядку 

проходить ті самі кроки, що й запит (за виключенням DNS-серверів). При цьому, якщо при 

проходженні запиту аналізу підлягає лише URL запитаного ресурсу, то в цьому випадку 

системи фільтрації можуть здійснювати безпосередньо аналіз самого контенту (наприклад, 

аналіз наявності в тексті сторінки тих чи інших слів). За результатами обробки контент може 

бути заблокований або замінений на інший (наприклад, замість зображення порнографічного 

характеру може бути відображено затемнений прямокутних такого ж розміру).  

Як було показано вище між клієнтом та сервером в мережі Інтернет можуть 

використовуватись різні засоби фільтрації, які реалізовані на рівні веб-клієнтів, proxy-

серверів,  DNS-серверів або міжмережних екранів.  
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На рис. 2 представлено класифікаційну модель фільтрації веб-контенту в мережі 

Інтернет. Основу моделі складають чотири розглянуті вище засоби фільтрації: веб-клієнт, 

proxy-сервер, DNS та міжмережний екран. Кожен з цих засобів являє собою окремий рівень 

фільтрації та може мати різну архітектуру, використовувати різні види та підходи до 

фільтрації, а також мати різні методи формування списків блокування. Розглянемо більш 

детально кожну зі складових пропонованої моделі. 

З архітектурної точки зору кожен з наведених на рис. 2 засобів фільтрації може бути 

побудованим за централізованою або децентралізованою схемою. Централізована схема 

передбачає фільтрацію навантаження на центральному вузлі в режимі „online‖. Для цього 

будь-який з наведених вище засобів фільтрації може перенаправити все навантаження до 

центрального вузла для прийняття рішення про необхідність фільтрації. Незважаючи на те, 

що така схема має надвисоку ефективність (миттєве оновлення списків блокування, легкість 

підтримки тощо), вона має низку досить суттєвих недоліків: 

– обладнання, яке буде займатися обробкою, повинно мати відповідну потужність, щоб 

не вносити велику затримку та не створювати незручності користувачам; 

– центральний вузол повинен мати велику пропускну здатність каналів зв‘язку; 

–  у разі виходу з ладу центрального вузла, система перестає функціонувати. 

 

 
Рис. 2.  Класифікаційна модель фільтрації веб-контенту в мережі Інтернет 

 

Децентралізована схема передбачає фільтрацію навантаження безпосередньо на місцях. 

Це можуть буди як кінцеві робочі станції користувачів (веб-браузер, міжмережний екран 

робочої станції тощо), так і вузлове мережне обладнання підприємств та організацій (DNS-

сервер, proxy-сервер або мережний екран робочої маршрутизатора). Така схема дозволяє 

підвищити відмовостійкість, оскільки кожен вузол функціонує автономно, за рахунок 

ускладнення процесу обслуговування системи, однак заздалегідь передбачає збільшення 

витрат на її реалізацію.  

В будь-якій системі обмеження доступу можуть застосуватись таки види фільтрації, як 

фільтрація за адресою ресурсу та фільтрація за контентом (змістом ресурсу). Слід також 

зазначити, що певні системи можуть використовувати одночасно обидва види фільтрації. Як 

видно з рис. 1 технологічно фільтрація за адресою ресурсу застосовується вже на етапі 

надсилання запиту користувачем або автоматизованою системою, а фільтрація за контентом 

застосовується при передаванні інформації від ресурсу до користувача. Основними 

перевагами фільтрації за адресою ресурсу є відносно низька завантаженість вузла обмеження 

доступу (немає необхідності оброблювати великі масиви інформації), а також можливість 

фільтрації різномовних ресурсів, а також ресурсів, які практично не містять текстових частин 
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(наприклад, використовуються лише інтерактивні засоби – flash, java тощо). В свою чергу 

фільтрація за контентом часто дозволяє забезпечити значно більш надійний рівень фільтрації 

за рахунок виявлення на сторінці певних слів, або частин слів, що внесені до списку 

фільтрації. Слід також зазначити, що фільтрація за контентом може мати дуже велику 

кількість ступенів складності (аналіз текстової частини сторінки, аналіз зображень тощо), що 

може значно збільшити час обробки сторінки системою фільтрації. 

За своїми підходами до фільтрації контенту всі системи можна умовно поділити на два 

класи: „усе, що прямо не дозволено те заборонено‖ („білі‖ списки) та „усе що прямо не 

заборонено те дозволено‖ („чорні‖ списки). Застосування того чи іншого підходу залежить 

від обраної в системі політики обмеження доступу. Так, наприклад, використання „білих‖ 

списків більш притаманне військовим організаціям, а також країнам з законодавчо 

закріпленою цензурою. В свою чергу „чорні‖ списки широко використовуються в системах 

фільтрації, що використовуються в навчальних закладах та наукових установах. Слід 

зазначити, що певні системи фільтрації (незалежно від засобу фільтрації) контенту 

підтримують обидва підходи до фільтрації та дозволяють користувачу (або керівнику 

підприємства) самостійно обирати політику фільтрації. 

Незалежно від використаного підходу до фільтрації різні системи можуть 

використовувати різні методи формування списків („білих‖ та/або „чорних‖). Одним з 

найбільш розповсюджених методів формування списків є їх ручне наповнення за рахунок 

звернень користувачів або особистого пошуку негативного контенту розробниками системи 

обмеження доступу. Очевидним недоліком такого методу є велика тривалість формування 

списків та низька швидкість реагування на появу нових негативних ресурсів. 

Альтернативним до ручного наповнення є експертне (в тому числі на основі 

автоматизованих систем експертного оцінювання) формування списків на основі аналізу 

контента ресурсів, що були переглянуті користувачами системи обмеження доступу.  

Механізми, які використовує той чи інший засіб, для блокування (наприклад, спосіб 

оновлення та застосування списків блокування) залежать від програмної реалізації веб-

клієнта, міжмережного екрана, DNS або proxy-сервера. При цьому три останні засоби 

можуть використовуватись декілька разів в різній послідовності утворюючи цілий ланцюг 

систем обмеження доступу кожна ланка якого може використовувати різні види та підходи 

до фільтрації, а також різні методи формування списків блокування та бути побудованою за 

централізованою або децентралізованою схемою.  

Яскравими прикладами побудови системи фільтрації на основі веб-браузера можуть 

бути система фільтрації браузера Microsoft Internet Explorer (ICRA) [8], а також система 

фільтрації основана на використанні веб-браузера Buddy Browser [9]. При цьому якщо 

система фільтрації Microsoft Internet Explorer працює за децентралізованою схемою, то Buddy 

Browser пропускає навантаження користувачів через власну централізовану систему 

фільтрації. В якості прикладу побудови систем фільтрації на основі proxy-серверів можна 

навести Всеукраїнську систему обмеження доступу до нецільових ресурсів мережі Інтернет 

[10, 11]. В основу системи покладено принцип встановлення в кожній організації власного 

proxy-серверу, який має базу даних заборонених ресурсів (децентралізована схема). Постійне 

оновлення бази організоване за рахунок централізованої експертної обробки службових 

журналів зазначених серверів на базі інформаційного центру з подальшим періодичним 

формуванням оновленої редакції бази даних заборонених ресурсів та її розсиланням (в 

автоматичному режимі) по всіх proxy-серверах.  

Типовим представником систем фільтрації на основі DNS-серверів є система OpenDNS 

[12]. Систему побудовано за централізованою схемою з використанням виключено аналізу 

адреси для прийняття рішення про необхідність фільтрації, а також на основі використання 

„чорних‖ списків.   

Таке розмаїття технологій породжує велику кількість варіантів побудови систем 

фільтрації кожен з яких може вважатися оптимальним для тих чи інших умов. Крім 

технологічних аспектів при виборі тієї чи іншої системи користувачі часто спираються й на 
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інші критерії: вартість та складність впровадження та підтримки, сумісність системи 

фільтрації із іншими мережними сервісами тощо.   

Висновки та результати 

1. Розглянутий процес одержання веб-ресурсу на запит користувача дозволяє виділити 

чотири основних засоби фільтрації (веб-клієнт, proxy-сервер, DNS-сервер та міжмережний 

екран), які можуть бути покладені в основу сучасних систем обмеження доступу до 

нецільового контенту. 

2. Запропонована класифікаційна модель фільтрації веб-контенту в мережі Інтернет 

дозволяє провести декомпозицію будь-якої системи обмеження доступу на окремі складові 

(архітектура, підходи та види фільтрації, метод формування списків), що в подальшому 

спростить процес порівняння системи із іншими аналогічними продуктами. 

3. З появою нових продуктів на ринку систем фільтрації нецільового контенту все 

більш актуальним стає питання створення методики вибору оптимального варіанту, а 

наявність певних недоліків в кожного з перелічених вище засобів фільтрації змушує 

розробників програмного забезпечення комбінувати різні варіанти та підходи з метою 

створення комплексних систем обмеження доступу, що працюють практично на всіх рівнях 

та підтримують широкий спектр видів та підходів до фільтрації. 

Під час подальших досліджень автор планує розширити запропоновану модель на інші 

види отримання контенту в мережі Інтернет (за допомогою електронної пошти, через 

файлові сховища та пірингові мережі тощо), провести оптимізацію моделі шляхом 

застосування методів об‘єктно-класифікаційного моделювання складних систем, а також 

розробити відповідну методику вибору оптимальної для конкретного об‘єкта (підприємства, 

організації тощо) системи фільтрації нецільового контенту.  
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ДОСЛІДЖЕННЯ  ПРОЦЕСУ  ЗАКРІПЛЕННЯ  ФАРБИ  НА  ПАПЕРІ   

З ВОДЯНИМИ  ЗНАКАМИ 

 
Досліджено процес перенесення і закріплення фарби на папері, зокрема, в області  водяного знака. 

Розроблено модель процесу закріплення фарби на папері з водяними знаками і підтверджено її коректність. 

 

Исследовано процесс перенесения и закрепления краски на бумаге, в частности, на участке водяного 

знака. Разработано модель процесса закрепления краски на бумаге с водяными знаками и подтверждено ее 

корректность. 

 

The process of ink transference and fixing on a paper, in particular, on the area of watermark is examined. The 

model of process of ink fixing on a paper with watermarks is developed and its correctness is confirmed. 

 
Ключові слова: водяний знак, закріплення фарби, офсетний друк, цінні папери, документи суворого 

обліку, захист від підроблення. 

 

Актуальність досліджень 

Захист цінних паперів та документів суворого обліку (ЦПДСО) від підроблення та 

фальсифікації є пріоритетним завданням держав усього світу. В підробленні ЦПДСО 

провідна роль належить поліграфічним технологіям [1-3].  Ідеологія захисту ЦПДСО від 

підроблення полягає у застосуванні багаторівневої системи технічно складних методів 

захисту та комбінуванні різних компонентів цієї системи [4]. 

В роботі [5] проаналізовано тенденції досліджень та розробок у сфері захисту ЦПДСО. 

Аналіз показав, що одними з найважливіших напрямів досліджень та розробок є методи, що 

пов‘язані з захистом паперового полотна, котрим присвячено майже 20% всіх розробок у 

сфері  захисту ЦПДСО. Виготовлення паперу з водяними знаками є одним з найбільш дієвих 

методів захисту паперового полотна [4]. 

Отже, папір з водяними знаками є основним матеріалом для виготовлення ЦПДСО. 

Однак, дослідження закріплення фарби під час друку на такому папері, що, звичайно, має 

певні особливості через різні характеристики матеріалу на ділянках без водяного знаку та в 

області водяного знаку, вивчене недостатньо і тому є актуальним.    

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 

Розробка та дослідження паперу з водяними знаками ідуть у напрямку розробки різних 

видів водяних знаків та способів їх виготовлення [6], в тому числі у вигляді багатошарового 

захищеного паперу [7, 8].  

В роботах [9, 10] досліджено структуру поверхні паперу з водяними знаками та 

виявлено, що шорсткість паперу на ділянках з негативними водяними знаками є більшою, 

ніж на звичайній ділянці паперу, що впливає на процес перенесення та закріплення фарби. 

Гладкість паперу більша з лицьової сторони аркуша. 

Авторами  [11] проаналізовано процес закріплення фарби під час офсетного друку на 

офсетному папері та встановлено, що під час висихання фарби значна частина зв'язуючого та 

частина пігменту проникають в структуру паперу. Ступінь такого проникнення залежить від 

властивостей паперу, насамперед, шорсткості, всотуваності, пористості, поверхневої 

вбирності. В цій же роботі запропоновано модель закріплення фарби на офсетному папері. 

Також встановлено [12], що під час друку однією й тією ж фарбою на офсетному та  

банкнотному (з водяними знаками) папері спостерігаються відмінності оптичної густини 

відбитків. 

Таким чином, явища, що відбуваються під час висихання фарби на папері з водяними 

знаками, потребують вивчення. Тому було поставлено наступну мету дослідження.  

Мета дослідження. 

http://teacode.com/online/udc/65/655.531.html
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Метою даної роботи є дослідження процесу переходу фарби на папір з водяним знаком 

та впливу різних технологічних параметрів на якість кольоровідтворення. 

Викладення основного матеріалу дослідження. 

Поверхня паперу завжди має нерівності, які утворюються внаслідок впливу низки 

чинників. Розрізняють мікро- і макронерівності поверхні паперу. Мікронерівності — це 

нерівності поверхні, пов'язані з первинними елементами структури: нещільним приляганням 

структурних елементів паперу (волокон, частинок наповнювача), розмірами самих волокон. 

Вони не порушують рівності паперу, але роблять його поверхню шорсткою. 

Макронерівностями називаються нерівності з великим кроком, які поширюються на великі 

ділянки поверхні паперу. Вони порушують загальний рівень поверхні і придають їй 

нерівність. Каландрування хаотично сформованого паперу вирівнює його товщину, але 

створює папір з неоднорідною щільністю та здатністю поглинати фарбу.  

Розрізняють також систематичні макронерівності, до яких відносять водяні знаки [4]. У 

місці розташування водяного знаку змінюється структура паперу,  відповідно змінюється і 

характер переходу фарби в процесі друкування, і відповідність кольорових характеристик 

відбитку щодо оригіналу [13].  

Для некрейдованого паперу існує взаємозалежність між масою м
2
, товщиною та 

ступенем каландрування. Жодна з цих властивостей не може бути змінена без зміни однієї чи 

двох інших зазначених. Наприклад, якщо маса м
2
 зменшується, а товщина зберігається без 

змін, тоді волокниста структура має вийти більш пористою, з кращою абсорбцією фарби, 

оскільки менша кількість волокон міститься в тій самій товщині на одиницю площі. Це 

призводить до того, що папір виходить більш шорстким. Подібний взаємозв‗язок 

спостерігається на ділянках паперу із негативними водяними знаками. На місці, де 

розташовані позитивні водяні знаки, маса м
2
 збільшується, товщина аркуша зберігається без 

змін, пористість та абсорбція фарби зменшується, а поверхня аркуша стає більш  

гладкою [14, 15]. 

Досить важливим є розподіл складових частин фарби у поверхневих та об‗ємних шарах 

паперу. Глибина проникнення всієї фарбової системи для різних видів паперу відрізняється 

незначно, але глибина проникнення зв‗язуючого та пігменту суттєво відрізняється. В папір 

машинної гладкості пігмент проникає вдвічі глибше, ніж у каландрований. Різний характер 

проникнення окремих компонентів суттєво впливає на оптичні характеристики відбитку і на 

характер закріплення фарби. 

Рівна ( з точки зору мікрошорсткості) поверхня високо каландрованого паперу з 

тонкими капілярами сприяє збільшенню концентрації пігменту у верхньому шарі внаслідок 

часткової  фільтрації зв‗язуючої речовини. Таке підвищення концентрації при наявності 

сольватної масляної плівки плівкоутворювача підвищує інтенсивність відбитка, міцність 

закріплення і не викликає осипання пігменту. Крупнопориста структура поверхні призводить 

до більш глибокого проникнення фарби в цілому та до зниження поверхневої концентрації 

пігменту, а отже, і до зниження оптичної густини відбитка [13,16]. 

Оскільки при формуванні водяного знаку на папероробній машині змінюється товщина 

паперу, а каландрування неоднаково впливає на різні ділянки аркуша, можна припустити, що 

різний характер проникнення окремих компонентів фарби спостерігається і для паперів з 

водяними знаками. Каландри спричиняють найбільший тиск на позитивні водяні знаки, і 

мінімальний – на негативні. Каландрування різко зменшує розміри пор і збільшує їх загальну 

кількість. Тому, ділянки з позитивними водяними знаками матимуть властивості подібні до 

висококаландрованих паперів, а основний папір та негативні водяні знаки – до друкарських 

паперів машинної гладкості.  

На основі викладеного нами розроблено модель закріплення фарби на паперах з 

водяними знаками (рис. 1).  
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Рис. 1. Модель закріплення фарбового шару на папері,  

захищеному водяними знаками 

 

Таким чином, закономірністю є те, що на негативних водяних знаках оптична густина 

відбитку буде нижчою ніж на позитивних, тобто, чим темніший водяний знак на просвіт, тим 

більшої насиченості кольору можна на ньому досягти.  

Для підтвердження коректності розробленої моделі було досліджено величину 

колірного зсуву на ділянках з водяним знаком і без. 

В якості об‗єкту дослідження було обрано захищений від підроблення папір з 

позитивними водяними знаками для друку цінних паперів. Зразок обирався з урахуванням 

вимоги щодо величини водяного знаку. Його ширина має становити не менше 4,5 мм, щоб 

вимірювальна апертура спектрофотометра могла охопити лише його межі.  

За допомогою лабораторного друкарського приладу IGT Reprotest B.V.C1 на обраний 

вид паперу наносилися сумішеві фарби, виготовлені за допомогою програми Ink Formulation 

на основі базових фарб серії Irocart фірми Hartman. На зразки  наносилася різна товщина 

фарбового шару, яка визначалась ваговим методом. Для визначення різниці колірних 

характеристик на різних ділянках паперу були виміряні координати кольору ділянок з 

водяними знаками і без, визначено величину колірного зсуву між ними (табл. 1). У даній 

роботі використовувався спектрофотометр SpectroEye фірми Gretag Macbeth. Дані 

вимірювання проводилися із поляризаційним світлофільтром за умови денного освітлення 

(D65) при куті споглядання 2°. 

Координати кольорів відбитків, отриманих фарбами №327 та 190 при товщині 

фарбового шару 0,66 та 0,56 мкм відповідно, показано в колірному просторі CIE Lab (рис. 2). 
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Таблиця 1 

Колірні характеристики відбитків на ділянках з водяними знаками і без 

 Товщина 

шару 

фарби, 

мкм 

Ділянка без вод. 

знаку (-) або з 

позитив. вод. 

зна-ком (ВЗ+) 

L* a* b* D ΔE* між 

ділянками 

з ВЗ і без 

Папір -  93,82 -1,02 4,46 0,07  

Фарба 

№ 327 

(зелена) 

0,66  ВЗ+ 52,31 -36,83 -3,68 0,50 16,07 

- 64,4 -26,29 -2,76 0,35 

0,92  ВЗ+ 50,26 -38,31 -3,79 0,53 9,74 

- 57,33 -31,64 -3,10 0,44 

1,31  ВЗ+ 47,59 -40,31 -3,84 0,57 6,50 

- 53,26 -37,18 -3,35 0,51 

Фарба 

№ 190 

(рожева) 

0,56 ВЗ+ 72,78 40,47 1,49 0,56 18,90 

- 81,62 23,76 1,32 0,32 

0,65 ВЗ+ 70,34 43,89 1,74 0,62 14,70 

- 77,65 31,16 1,00 0,42 

1,08 ВЗ+ 67,43 48,14 1,98 0,80 10,14 

- 72,17 39,24 0,87 0,56 

 

Свернуть все окна.scf  
 

Рис. 2. Координати кольорів відбитків, отриманих фарбами №327 та 190  

на ділянках з водяним знаком і без. 

 

З табл. 1 видно, що при збільшенні шару фарби колірні відмінності між ділянкою 

водяного знаку і без нього зменшуються, але все ж значення кольорового зсуву між різними 

ділянками дуже суттєве.  

Висновки 

1.На основі детального розгляду процесу формування структури паперу з водяними 

знаками вперше було розроблено модель закріплення фарби на папері з водяними знаками. 

При формуванні водяного знаку на папероробній машині каландри спричиняють найбільший 

тиск на позитивні водяні знаки, і мінімальний – на негативні, в результаті чого  

каландрування різко зменшує розміри пор і збільшує їх загальну кількість. Тому, ділянки з 

позитивними водяними знаками мають властивості подібні до висококаландрованих паперів, 
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а основний папір та негативні водяні знаки – до друкарських паперів машинної гладкості. 

Така модель, на відміну від розроблених раніше для офсетного паперу, дозволяє 

обґрунтувати зміни колірності відбитків на ділянках позитивного та негативного  

водяних знаків.  

2. Експериментально підтверджено коректність розробленої модель закріплення фарби 

на папері з водяними знаками.. Недостатньо насичений колір на ділянках негативних 

водяних знаків свідчить про глибоке проникнення ( так зване «провалювання») пігменту 

фарби вглибину структури паперу, а більша насиченість кольору на ділянках із позитивними 

водяними знаками говорить про утримання значної кількості пігменту на поверхні паперу, 

що пояснюється ущільненням структури паперу в даній ділянці та зменшенням пористості. 

Напрямком подальших досліджень є встановлення відмінностей для процесу 

закріплення фарби на одношаровому та двошаровому папері з водяними знаками. 
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АНАЛІЗ МЕТОДІВ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ВСЕНСОРНИХ РАДІОМЕРЕЖАХ 

 

Сенсорні радіомережі (СР) складаються з невеликих вузлів з інтегрованими функціями моніторингу 

зовнішнього середовища, обробки та передавання даних. Вузли СР мають обмежені енергетичні ресурси. 

Складність знаходження балансу між ефективністю енергозбереження та продуктивністю передачі 

інформаційних потоків вимагає розробки нових інтелектуальних методів енергозбереження в СР. 

Сенсорные радиосети (СР) состоят из небольших узлов с интегрированными функциями мониторингу 

внешнего пространства, обработки и передачи данных. Узлы СР имеют ограниченные энергетические 

ресурсы. Сложность нахождения баланса между эффективностью энергосбережения и 

производительностью передачи информационных потоков требует разработки новых интеллектуальных 

методов энергосбережения в СР. 

Wireless sensor networks (WSN) consist of small sensor nodes with the integrated functions of environmental 

monitoring of, data processing and transfer. WSN nodes has the independent power supply. Complexity of finding of 

balance between the efficiency of power saving and transmission productivity of information flows demands 

development of new power saving intellectual methods.  

 
Ключові слова: сенсорна радіомережа, вузли мережі, енергозберігання,  

 

Перспективна мобільна компонента тактичних мереж зв‘язку буде включати сенсорні 

радіомережі (СР) спеціального призначення, що складаються з маленьких сенсорних вузлів з 

інтегрованими функціями моніторингу навколишнього середовища, обробки і передачі 

даних [1]. Основними елементами сенсорних вузлів є: датчики контролю зовнішнього 

середовища, мікрокомп‘ютер, батарея живлення, прийомопередавач.  

Сенсорні радіомережі спеціального призначення повинні відповідати наступним 

вимогам: децентралізоване функціонування, енергозберігання, великий час функціонування 

мережі, достатня пропускна здатність, малий час затримки передачі, мобільність, 

масштабування, адаптування до зміни щільності та кількості вузлів, протидія засобам 

радіоелектронної боротьбі (РЕБ), передача неоднорідного и пріоритетного трафіка тощо.  

Вузли СР мають автономне джерело електроенергії обмеженої ємності, тому 

характерними вимогами до них є мінімізація витрат енергетичних ресурсів вузлів та 

максимізація часу функціонування мережі. Ці задачі вирішують методи управління 

енергоспоживанням в мобільних радіомережах (МР) [2], які  можуть бути реалізовані в 

підсистемі управління енерговитратами системи управління вузлів МР. Для сенсорних 

радіомереж задача мінімізації енерговитрат є першочерговою, що вимагає розробки окремих 

методів енергозбереження вузлів СР [3]. 

Метою статті є проведення аналізу методів енергозбереження в сенсорних 

радіомережах, їх класифікації та визначення можливості застосування в автоматизованих 

системах спеціального призначення тактичної ланки управління.  

Складність знаходження балансу між ефективністю енергозберігання та 

продуктивністю передачі інформаційних потоків вимагає розробки ряду методів 

енергозбереження вузлів СР. Для визначення напрямків подальших досліджень проведемо 

загальну класифікацію існуючих методів енергозбереження вузлів СР. Для цього будемо 

використовувати структуру передачі даних від вузлів СР до адресата, представлену на рис.1.  

Збір інформації сенсорною радіомережею здійснюється через один або декілька окремих 

шлюзів, які в свою чергу передають інформацію адресату з використанням зовнішньої 

мережі зв‘язку. 
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Рис. 1. Структура передачі даних від вузлів СР до адресата 

 

Склад підсистем окремого вузла СР містить (рис. 2): підсистему датчиків, підсистему 

обробки інформації, телекомунікаційну підсистему та підсистему електроживлення. В 

окремих випадках вузол СР може включати зовнішнє електроживлення (сонячну батарею 

тощо), підсистему руху (змінення положення вузла або орієнтації антени), підсистему 

визначення положення в просторі (відносно інших вузлів або глобального) тощо. 
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Рис.2. Структура вузла СР 

 

Явно видно, що використання енергетичних ресурсів вузлів залежить від взаємодії його 

окремих підсистем, розміщення вузла в мережі та його функцій (кінцевий збирач інформації, 

ретранслятор, шлюз). Загальні співвідношення енергоспоживання вузлів наступні [4]: 

у телекомунікаційної підсистеми набагато більше споживання енергії ніж у підсистеми 

обробки інформації (передача 1 біта використовує кількість енергії, достатньої на 

проведення тисячі і більше операцій мікропроцесора [4]); 

в режимі прийому та очікуванні прийому телекомунікаційна підсистема вузла 

використовує приблизно однакову кількість енергії, тому енергозбереження буде ефективне 

тільки при періодичному повному відключенні прийомопередавача; 

використання енергії вузлів суттєво залежить від режимів роботи підсистеми датчиків.  

Зростанню енергоспоживання в СР також сприяють наступні фактори: 

– колізії, які передбачають додаткові передачі пакетів; 

– „підслуховування‖, коли вузли приймають пакети, які їм не адресовані; 
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– витрати протоколів більш високого рівня на передачу службової інформації, які в 

БСМ можуть досягати 70 % глобального трафіка [3]; 

– передача пакетів в час, коли вузол-адресат не готовий до прийому: при цьому 

здійснюються повторні передачі; 

– розмір пакетів: з одного боку, при передачі пакетів малого розміру витрачається 

більше енергії на передачу службової інформації (заголовків пакетів тощо), з іншого –  

передача великих пакетів потребує більше енергії; 

– флуктуації трафіка: різке збільшення глобального трафіку в мережі може призвести 

до значного збільшення кількості колізій. 

Для зменшення енерговитрат вузлів необхідно використовувати комплекс методів 

енергозбереження. Провівши аналіз енергоспоживання в СР,  всі методи енергозбереження 

можна поділи на такі напрямки: 

– організацію режимів роботи вузлів (сон, прослуховування, передача) з періодичним 

відключенням прийомопередавачів; 

– управління потужністю передач; 

– зменшення обсягу передачі даних; 

– використання мобільності вузлів. 

Загальна класифікація енергозберігаючих методів в СР представлена на рис.3 
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Рис. 3. Класифікація методів енергозбереження вузлів СР 

 

Розглянемо детально енергозбереження за напрямками. 

1.Організація режимів роботи.  

Енергозберігаючі методи організації режимів роботи спрямовані на забезпечення 

зменшення споживання енергетичних ресурсів вузлів СР за рахунок періодичного 

відключення вузлів мережі або їх прийомопередавачів.  

В методах циклічного відключення надлишкової кількості вузлів використовується 

повне відключення окремих надлишкових вузлів СР на визначений довгий період часу. Дані 

вузли зберігають ресурс батарей і в подальшому можуть замінити вузли, які більше інших 

витрачають енергетичний ресурс. Основна задача методів даного класу полягає в виборі тих 

вузлів СР, які на черговому циклі роботи можуть бути відключені. Для цього можуть бути 

використані дані про розташування (координат) вузлів або їх зв‘язність. 

Наприклад, метод GAF (Geographical Adaptive Fidelity) [5]  розбиває мережу на окремі 

чарунки  за ознакою місця розташування таким чином, що вузли сусідніх чарунок завжди 

можуть зв’язатися між собою. Вузли в окремій чарунці вважаються рівнозначними, з них 

вибирається один (з більшим енергетичним ресурсом), який функціонує на черговому циклі 

роботи мережі.  
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Метод GeRaF (Geographic Random Forwarding) [6] використовує адаптивну випадкову 

схему включення/відключення вузлів СР. При необхідності передачі вузол взаємодіє з 

множиною вузлів, що включені,  з яких для подальшої передачі вибирається вузол, 

координати якого ближче до адресата. 

Метод Span [7] адаптивно вибирає «координаторів вузлів мережі» з використанням 

інформації про зв’язність вузлів. «Координатори» функціонують на черговому циклі роботи 

мережі і здійснюють маршрутизацію інформаційних потоків. Інші вузли основний час 

відключені і періодично включаються для перевірки необхідності стати «координатором». 

Для підтримання потрібної кількості „координаторів” використовуються наступні основні 

правила: 

1) якщо вузол не може зв’язатись з сусідом безпосередньо, або через один чи декілька 

„координаторів”, то він вирішує стати „координатором”; 

2) перед тим, як стати „координатором”, вузол вичікує випадковий проміжок часу, 

зворотно пропорційний  його енергетичному ресурсу; 

3) вузол перестає бути „координатором”, якщо всі вузли, з якими він зв’язаний 

доступні між собою безпосередньо, або через інші „координатори”. 

Метод Span отримує дані про зв’язність вузлів з протоколів мережевого рівня і тому 

його використання залежить від діючих методів маршрутизації. 

Метод ASCENT [8] (Adaptive Self-Configuring sEnsor Networks Topologies) на відміну 

від методу Span не залежить від методів маршрутизації. Основна його суть в тому, що 

неактивні вузли знаходяться в режими прослуховування. Якщо кількість активних вузлів в 

мережі недостатня,  вузли, які виявили втрату пакетів, починають передавати інформацію 

про це в мережу. Неактивні вузли приймають цю інформацію і за відповідним алгоритмом 

переходять в активний стан. 

Метод Naps [9] пропонує децентралізований алгоритм відключення/включення вузлів. 

В цьому методі цикли роботи кожного вузла розділяються та випадкові інтервали часу 0..Т. 

Після свого включення, вузли передають широкомовний запит. Якщо вузол отримує 

відповіді від своїх сусідів, він відключається до наступного циклу. Якщо відповідь не 

отримана (сусіди відключені  або вийшли з ладу),  вузол переходить в активний стан. 

Математично та за допомогою моделювання доказано, що вибравши відповідні параметри 

режимів роботи окремих вузлів, можна знайти прийнятний баланс між показниками 

енергоефективності та продуктивністю заданої СР [9]. Крім цього методи цього класу гнучкі 

та легко масштабуються.  

Методи циклічного відключення надлишкової кількості вузлів можуть збільшити час 

функціонування мережі, їх доцільно використовувати разом з іншими методами 

енергозбереження в якості допоміжних. При цьому необхідно враховувати їх можливий 

вплив на ефективність застосування інших методів збереження енергоресурсів вузлів. 

Методи відключення прийомопередавачів вузлів можуть реалізовувати функції 

енергозбереження як на прикладному рівні відповідно моделі взаємодії відкритих систем OSI 

(методи сна/пробудження), так і на канальному рівні (енергозберігаючі методи множинного 

доступу). 

Методи сна/пробудження можуть включати прийомопередавачі за вимогою, за 

розкладом або асинхронно. 

Методи сна/пробудження за вимогою ефективні в СР, в яких основний час не 

здійснюється передача інформації (наприклад, мережі спостереження і виявлення окремих 

подій). В такій мережі вузли більшу частину часу знаходяться в контролюючому стані з 

відключеними прийомопередавачами з гарантованою обмеженою затримкою можливого 

переходу в стан передачі.   

Так метод STEM (Sparse Topology and Energy Management) [10] для виявлення ініціації 

передачі використовує додатковий радіоканал активації меншої потужності.  При цьому 

окремий вузол включає прийомопередачач кожний період включення Твкл на час активації 

Такт . Якщо вузлу необхідно передати пакет він передає серію спеціальних маяків по каналу 
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активації. При прийомі маяка вузол-адресат передає підтвердження прийому і активує канал 

прийому даних.  Любий з двох вузлів, виявивши колізію, активує канал передачі даних. 

Якщо час на передачу маяка дорівнює Тм, а час передачі підтвердження прийому Тпідтв, то для 

коректного прийому запиту на передачу вузли періодично повинні бути активовані на час 

Такт > 2Тм + Тпідтв.  Твкл в низькошвидкісних мережах повинно бути достатньо великим для 

забезпечення енергозбереження і сумування всіх періодів часу на мультитранзитному шляху 

проходження пакету даних може дати велику затримку. Існують різновиди методу STEM з 

використанням конвеєрного пробудження, які зменшують вплив цих недоліків [3]. 

Методи сна/пробудження за розкладом пропонують періодичне одночасне включення 

прийомопередавачів всіх вузлів. Головна перевага цих методів в тому, що якщо вузол 

передає дані, то гарантовано всі вузли на даний момент знаходяться в режимі прийому. Це 

дає можливість широкомовної передачі всім сусідам. Основним недоліків даних методів є 

необхідність використання складних механізмів синхронізації. Для цього розробляються 

окремі методи синхронізації вузлів СР. Крім цього, одночасний вихід зі сну може привести 

до одночасної ініціації передачі декількома вузлами, що призведе до колізій. Тому існують 

різновиди даних методів зі складними схемами включення. Методи сна/пробудження за 

розкладом практично реалізовані в платформах TinyDB [11] та TASK [12]. 

Асинхронні методи сна/пробудження не потребують синхронізації і гарантують 

перекриття активних періодів вузлів в межах визначеної кількості циклів. Прикладом є 

метод, реалізований в протоколі 802.11 PSM  (Power Saving Mode) [13]. Існують методики 

складання асинхронних схем включення вузлів заданих СР з необхідними характеристиками 

[14]. Методи даного класу гнучкі та адоптовані до зміни топології мережі, однак неефективні 

для мереж низької щильності. 

Енергозберігаючі методи множинного доступу реалізують функції енергозбереження 

на канальному рівні моделі OSI, де самим ефективним є мінімізація кількості повторних 

передач пакетів та часу знаходження вузлів в режимі прослуховування каналу. Сладність 

знаходження балансу між ефективністью енергозберігання та продуктивності передачі 

інформаційних потоків призвело до розробки ряду енергозберігаючих методів МД [15–17].   

Енергозберігаючі методи множинного доступу можна поділити на методи з 

плануванням, методи без планування, гібридні та багаторівневі. 

Методи МД без планування (випадкові) прості в реалізації, масштабовані та адаптовані 

до зміни топології мережі, але піддані всім вказаним вище факторам, що заважають 

ефективному енергозберіганню. Ці методи базуються на CSMA або CSMA/CA і 

використовуються в мережах невеликої розмірності без жорстких вимог з 

енергоефективності та продуктивності. Так, наприклад, в операційній системі сенсорних 

вузлів TyniOS [11] використовується метод B-MAC (Berkeley MAC) [16–17]. Цей метод 

поєднує властивості методів доступу до каналу CSMA/CA та асинхронних методів 

сна/пробудження. Метод S-MAC (Sensor-MAC) [16–17] використовує схему 

сна/пробудження за розкладом. Метод D-MAC [16–17] адаптований для мереж зі 

деревовидною структурою. 

Методи з плануванням основані на методах часового розподілу доступу до каналу. Ці 

методи мінімізують вплив основних факторів, що заважають ефективному енергозберіганню, 

але більш складні в реалізації, потребують застосування складних механізмів синхронізації 

вузлів, масштабування та адаптації до зміни топології мережі. Дані методи 

використовуються в мережах великої розмірності та інтенсивного трафіку.  

Так, наприклад, метод TRAMA [16–17] поділяє час доступу до каналу на час 

випадкового доступу та час запланованого доступу. Часові проміжки випадкового доступу 

використовуються для резервування часових слотів, а час запланованого доступу – 

безпосередньо для передачі даних. Метод  L-MAC [16–17] не витрачає час на резервування, а 

використовує схему випадкового вибору вільного слота .  
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Стандарт IEEE 802.15.4 дозволяє використовувати два типи доступу: з маяками (з 

плануванням) та випадковий. В даному стандарті розподіл слотів здійснює провідний вузол 

кластера тільки в межах одного кластера на одній ділянці передачі. 

Гібридні методи об‘єднують переваги та зменшують вплив недоліків вищевказаних 

методів, більш складні в реалізації та ефективні для окремих типів топологій мереж. Основна 

суть даних методів – застосування переключення різних механізмів доступу в залежності від 

рівня конкуренції в мережі. Так метод Z-MAC [16–17], на попередньому етапі, за допомогою 

розподіленого алгоритму розподіляє часові слоти між вузлами сенсорної радіомережі таким 

чином, щоб в межах двох ретрансляційних ділянок вони не повторювались. Після розподілу 

кожний вузол має карту розподілу слотів за їх „власниками”. На етапі функціонування вузли 

„не власники” можуть передавати по чужим каналам, якщо виявляють їх низьку 

завантаженість. При виділенні слота для передачі перевагою користується його „власник”. 

Такий підхід дозволяє підвищити рівень використання каналів при низькій конкуренції 

доступу. 

В багаторівневих методах МД здійснюється взаємодія на різних рівнях моделі OSI, що 

дозволяє підтримувати баланс між енергозберіганням та продуктивністю мережі для 

підтримки QoS в залежності від характеристик інформаційних потоків. Приклади: MAC-

CROSS, Q-MAC, EQ-MAC, CoCo [15-16]. 

2. Управління потужністю передачі.  

Енергозберігаючі методи управління потужністю передачі спрямовані на забезпечення 

зменшення споживання енергетичних ресурсів за рахунок зменшення потужності 

випромінювання антенами окремих вузлів СР.  Методи даного класу поділяються [18]: 

- методи зменшення потужності передач між сусідніми вузлами зі збереженням 

необхідних параметрів радіоканалу: визначеного рівня відношення сигнал/завада, 

нормованого на біт SINR = Eb/N0 (где Eb – енергія сигналу, N0 – спектральна потужність 

шуму), ймовірність бітової помилки (ВЕR) тощо. 

- методи управління топологією припускають перерозподіл потужностей  передач 

вузлів Pi і/або спрямованості їхніх антен i. Збільшення потужностей передач вузлів 

приводить до збільшення ймовірності успішної передачі пакетів (за рахунок збільшення 

SINR), скороченню часу їхньої доставки та обсягу службової маршрутної інформації 

(внаслідок зменшення діаметра мережі), однак вимагає більшої витрати енергії батарей і 

визначає високий рівень взаємних перешкод (що приводить до різкого зниження пропускної 

здатності мережі). Зменшення потужності передачі дозволяє збільшити пропускну здатність 

мережі (за рахунок просторового рознесення каналів і зниження рівня взаємних перешкод), 

але приводить до збільшення часу доставки повідомлення й обсягу службового трафіка. 

- методи застосування спрямованих антен і системи позиціювання дозволяють 

знизити рівень взаємних перешкод і збільшити енергетику радіоканалів. Дані методи на 

даний час складні в реалізації, але дозволяють зменшити витрачання потужності до 90% [18].  

- методи управління потужністю передачі на мережевому рівні OSI застосовують 

вибір маршрутів за метриками, що враховують споживання енергоресурсу при 

передачі/прийомі повідомлень та/або ємність батарей і реалізуються в підсистемі 

маршрутизації системи управління вузлів СР [18]. 

3. Зменшення обсягу передачі даних.  

Методи зменшення обсягу передачі даних поділяються на два класи. Методи першого 

класу дозволяють зменшити обсяг вже зібраної вузлами СР інформації для її подальшої 

передачі адресату. Методи другого класу дозволяють організувати енергоефективний  

збір даних.  

Методи зменшення обсягу зібраної інформації зменшують надлишковість вибірок 

зібраних даних. Так мережеві методи [19] спрямовані на виключення надлишкових вибірок в 

проміжних вузлах на шляху передачі адресату (наприклад, кластерних вузлах). Застосування 

цих методів залежить від принципів збору даних в мережі та здійснюється відповідно на 

прикладному рівні моделі OSI.  
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Методи стиснення даних зменшують обсяг зібраних вузлом даних з використанням 

загальних методів кодування зі стисненням.  

Суть методів прогнозування даних полягає в створенні абстракції явища, дані про яке 

збирають датчики вузла СР – моделі, яка характеризує зміну даних в часі. Якщо зібрані дані 

зі заданою точністю відповідають визначеній моделі, безпосередньо виміряні значення не 

передаються. Якщо дані не відповідають моделі, застосовується інша модель [3]. Так 

стохастичні методи використовують ймовірнісні математичні моделі. Методи часових серій 

використовують моделі зміни даних в часі.  

Алгоритмічні моделі застосовують складні евристичні моделі зміни даних, що 

збираються, на окремих ділянках або у всій СР. Так метод PREMON [3] розроблений на 

основі загальних методів кодування відеосигналів. Загальна “картина” даних розділяється на 

окремі ділянки і в подальшому передається характер їх змін. 

Методи організації енергоефективного збору даних дозволяють не тільки зменшити 

надлишковість даних, що збираються, але й зменшити енергоспоживання підсистеми 

датчиків вузлів СР, яке може бути суттєвим (при використанні активних датчиків тощо) [3]. 

Так методи адаптивної вибірки скорочують кількість вибірок даних з використанням 

просторово-часових кореляцій. Методи ієрархічної вибірки припускають використання 

датчиків різного типу (різної точності, енергоспоживання) для виявлення подій і 

вимірювання їх ознак. Методи активної вибірки аналогічні методам прогнозування даних 

при зменшенні обсягу зібраної інформації, але в них моделі використовуються для 

зменшення безпосередньо вибірок даних. 

Методи організації енергоефективного збору даних цілком залежать від алгоритмів 

збору даних в СР і реалізуються на прикладному рівні моделі OSI. 

4. Використання мобільності вузлів.  

Методи енергозбереження з використанням мобільності вузлів СР дозволяють 

зменшення кількості ретрансляцій повідомлень при переміщенні вузлів на місцевості. Ці 

методи можна поділити на два класи: методи мобільного шлюза та методи мобільних 

ретрансляторів [3]. 

Методи мобільного шлюзу використовують використовують той факт, що збір даних в 

СР здійснюється в окремому напрямку – через шлюз до адресата. При відомому характері 

зміни положення шлюзу можна спланувати передачі даних в мережі з мінімальною кількістю 

ретрансляцій [20]. Методи мобільних ретрансляторів використовують мобільність окремих 

вузлів СР. В якості мобільних ретрансляторів можуть використовуватись безпілотні літальні 

апарати, транспортні засоби, що рухаються за маршрутами тощо. Так схема пере 

направлення повідомлень [21] використовує „пароми‖ повідомлень – мобільні 

ретранслятори, за допомогою яких здійснюється безпосередня передача даних між вузлами 

СР, за рахунок чого зменшується кількість ретрансляцій. 

Методи енергозбереження з використанням мобільності вузлів залежать від характеру 

збору даних в мережі, від наявності та руху мобільних вузлів, тому можуть застосовуватись в 

якості додаткових до інших методів енергозбереження. 

Розглянуті вище за напрямами методи енергозбереження дозволяють зменшити 

використання енергетичного ресурсу вузлів СР. Умови функціонування СР спеціального 

призначення накладають додаткові обмеження на застосування окремих методів 

енергозберігання. Тому для ефективного енергозбереження необхідно застосовувати 

сукупність методів енергозберігання в залежності від умов функціонування СР. Доцільність 

застосування окремих методів необхідно оцінювати з застосуванням імітаційного 

моделювання.  

В якості показника ефективності методів енергозбереження пропонується 

використовувати відносний приріст часу життя мережі æδt [22]. Тоді  

0æ

æ
æδ

t

t
t  , 
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де æt – час життя  мережі з застосуванням методу енергозбереження, 
0æt – час життя мережі 

без застосування методу енергозбереження. 

Якщо час життя визначається функціонуванням всіх вузлів мережі, тоді 

 itt ææ min , Ni ,1 , 

де itæ – час життя i-го вузла, N – кількість вузлів. 

Час життя в залежності від покладених на СР задач може визначатись через відсоткову 

кількість вузлів, які вийшли з ладу, втрату «зони покриття» моніторингу тощо.  

Взагалі час життя СР можна визначити як проміжок часу, впродовж якого СР може 

виконувати покладені на неї задачі. В процесі функціонування і поступового виходу з ладу 

окремих вузлів (а саме, вичерпання їх енергетичних ресурсів) СР може втратити зв‘язність 

між своїми ділянками, що не дозволить передачу даних адресату окремими вузлами мережі. 

Тому в подальшому при проведенні досліджень під часом життя мережі пропонується 

використовувати час функціонування мережі зі збереженням можливості ретрансляції 

повідомлень від діючих вузлів до адресата.  

Висновки 
Результати моделювання для мереж різної розмірності, інтенсивності трафіку та його 

обсягу не дають однозначної переваги окремих методів одного класу [3,15].  Аналіз методів 

енергозбереження вузлів СР показав, що єдиного універсального методу на даний час не 

існує. Крім того, для комплексів та засобів зв‘язку та автоматизації тактичної ланки 

управління висуваються особливі вимоги зі стійкості, безпеки та прихованості. Більшість 

розглянутих в статті методів не відповідають цим вимогам і не можуть використовуватись 

для побудови СР спеціального призначення.  

Тому актуальною є задача розробки нових методів енергозбереження та методик їх 

застосування в сенсорних радіомережах спеціального призначення, які повинні 

забезпечувати зберігання енергетичних ресурсів вузлів при забезпеченні заданої якості (QoS) 

передачі інформаційних потоків та адаптуватись до умов функціонування мережі. Дані 

методи пропонується розробляти з організацією взаємодії між вузлами СР на різних рівнях 

моделі OSI та використанням інтелектуальних методів управління в умовах 

невизначеності [23]. 
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ЗАСТОСУВАННЯ БАГАТОАГЕНТНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ MIMO В СИСТЕМАХ 

МОБІЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ СПЕЦИФІКАЦІЙ LONG TERM EVOLUTION 
 

В останній специфікації групи стандартизації 3GPP була визначена нова високошвидкісна технологія 

мобільного зв’язку Long Term Evolution (LTE). Більшість світових операторів та виробників устаткування 

активно беруть участь в розробці та розгортанні систем LTE, розглядаючи дану специфікацію як шлях до 

систем 4G. Технології МІМО, які використовуються у LTE, є ключовими компонентами надання високої пікової 

швидкості при покращеній ефективності системи. В даній роботі представлені різні технології МІМО, які 

використовуються в LTE. 

В последней спецификации группы стандартизации 3GPP определена новая высокоскоростная 

технология мобильной связи Long Term Evolution (LTE). Большинство мировых операторов и производителей 

оборудования активно участвуют в разработке и развертывании систем LTE, рассматривая данную 

спецификацию как преддверие систем 4G. Технологии MIMO, использующиеся в LTE, являются ключевыми 

компонентами предоставления высокой пиковой скорости при улучшенной эффективности системы. В 

настоящей работе представлены различные технологии MIMO, которые применяются в LTE. 

3rd Generation Partnership Project (3GPP) has recently defined the specification of the Long Term Evolution 

(LTE) standard. Majority of the world's operators and vendors are already committed to LTE deployments and 

developments, considering LTE as the leader in the upcoming evolution to 4G systems. Multiple input multiple output 

(MIMO) technologies introduced in LTE are key components for providing higher peak rate at a better system 

efficiency. In this paper, we introduce various MIMO technologies employed in LTE. 

Ключові слова: багатоагентна технологія МІМО, мультимедійний трафік. 

 

Актуальність. Зростання об‘ємів пакетного мультимедійного трафіка в системах 

мобільного зв‘язку вимагає більш надійної підтримки високих швидкостей передачі даних 

[1]. У зв'язку з цим, велику цікавість спеціалістів з мобільного зв‘язку викликає 

багатоагентна технологія MIMO (Multiple Input-Multiple Output), яка дозволяє формувати 

множину просторових рівнів, у яких множина потоків даних передається в певному 

частотно-часовому ресурсі. Це дає можливість збільшувати пропускну спроможність каналу 

лінійно зі збільшенням антенних елементів на передавальній та приймальній сторонах [2–9]. 

Застосування технології MIMO рекомендується практично у всіх нових стандартах систем 

безпровідного зв‘язку. У своїй останній специфікації група стандартизації 3GPP визначила 

нову специфікацію мобільного зв‘язку E-UTRA (Enhance - UMTS Terrestrial Radio Access), 

також відому як Long Term Evolution (LTE). Вона заснована на технології мультиплексування 

з ортогональним розділенням частоти OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) і 

підтримує безпровідні широкосмугові послуги передачі даних зі швидкостями до 300 Мбіт/с 

в прямому каналі і до 75 Мбіт/с у зворотних каналах [10].  

В LTE для збільшення пікової швидкості прямого каналу і середньої пропускної 

спроможності стільника широко використовується технологія MIMO, яка включає 

рознесення по передачі, однокористувальницьке MIMO – SU-MIMO (Single User MIMO), 

багатокористувальницьке MIMO – MU-MIMO (Multiuser MIMO), однорангове попереднє 

кодування зі зворотним зв‘язком, а також спеціальне формування променя [11–14].  

Схеми однокористувальницького MIMO визначені для конфігурацій з двома або 

чотирма передавальними антенами в прямому каналі, які підтримують передачу множини 

просторових рівнів (до чотирьох) до даного користувальницького обладнання. Схема 

рознесення передачі визначена для конфігурації із двома або чотирма передавальними 

антенами у зворотних каналах, та з двома передавальними антенами в прямому каналі. 

Багатокористувальницькі схеми MIMO дозволяють призначити різні просторові рівні різним 

користувачам в одному частотно-часовому ресурсі і такий поділ підтримується при передачі 

як у прямому, так і у зворотному каналах. Схема однорангового попереднього кодування зі 

зворотним зв'язком використовується для поліпшення покриття при передачі даних з 

використанням однокористувальницького MIMO, ґрунтуючись на загальному опорному 
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сигналі, індивідуальному для кожного стільника й введенні керуючого повідомлення з 

малою кількістю службової інформації. Спеціальне формування променів використовується 

для розширення покриття, коли абонентським терміналом підтримується демодуляція даних 

на основі спеціального опорного сигналу. 

Для надання конкурентоздатних пропозицій для IMT-Advanced 3GPP розпочали 

дослідження під назвою „LTE-Advanced‖ [15]. В „LTE-Advanced‖ існуючі технології 

багатокористувальницького MIMO розширяються до можливості підтримки конфігурації з 

кількістю антен при передачі в прямому каналі до 8 і при передачі в зворотних каналах до 

чотирьох антен. Також розглядаються і оцінюються багатостільникова багатоточкова 

координована передача COMP (Multicell Coordinated Multipoint Transmission) [16].  

Різноманіття пропонованих підходів, складність розглянутих технологій і, особливо, їх 

комбінацій, вимагають їхньої аналітичної оцінки з єдиних позицій для прискорення розробки 

й впровадження LTE-Систем. Тому, аналіз різних технологій МІМО та підходів до їх 

реалізації, які пропонуються в рамках форму LTE-Advanced, є актуальним завданням на 

даному етапі розвитку систем мобільного зв'язку. 

Прямий канал однокористувальницького MIMO. Схема однокористувальницького 

MIMO застосовується в прямому каналі, який є загальним каналом фізичного рівня, для 

передачі даних від мережі до абонентського терміналу (АТ). При використанні просторового 

мультиплексування в схемі однокористувальницького MIMO LTE-Система повинна надати 

пікову швидкість 150 Мбіт/с з двома передавальними антенами та 300 Мбіт/с з чотирма 

передавальними антенами [17]. Існують два види просторового мультиплексування, які 

використовуються в однокористувальницькому MIMO: зі зворотним та без зворотного 

зв'язку. При використанні просторового мультиплексування зі зворотним зв'язком на базовій 

станції (БС) (яка позначається в LTE як eNode) сигнал, який передається, піддається 

попередньому кодуванню в просторовій області, беручи до уваги індикатор матриці 

попереднього кодування PMI (Precoding Matrix Indicator), що передається від АТ так, щоб 

переданий сигнал відповідав просторовому каналу АТ. Схема просторового 

мультиплексування з М рівнями й N передавальними антенами (N > M) при наявності 

зворотного зв'язка зображена на рис. 1. 

 
 

Попереднє 

кодування 

W 

М рівнів N антен 

Зворотний 

зв'язок 

x0 

xM-1 

y0 

yN-1 

 

Рис. 1. Просторове мультиплексування з М рівнів та N антен за наявності зворотного зв'язку 

Для підтримки роботи в прямому каналі даної схеми АТ повинен зворотним каналом 

передавати індикатор рангу RI (rank indicator), індикатор матриці попереднього кодування 

PMI та індикатор якості каналу CQI (channel quality indicator). Індикатор рангу RI показує 

кількість просторових рівнів, які може забезпечити поточний канал даного АТ. БС визначає 

ранг передачі М, використовуючи індикатор рангу, переданий від АТ, а також інші фактори, 

такі як модель трафіка, доступна потужність передавача і т.д. Індикатор якості каналу CQI 

вказує, яку комбінацію схеми модуляції й швидкості кодування каналу варто 

використовувати БС для того, щоб імовірність появи блоку помилок на АТ не  

перевищувала 10%. 

Операція попереднього кодування в схемі просторового мультиплексування зі 

зворотним зв'язком визначається в матричній формі як 
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,y Wx       (1) 

де
T

0 1,..., Ny y y , yn – комплексний символ, який передається n-й антеною; 
T

0 1,..., Mx x x , 

xm – модулюючий символ, який передається в m-му рівні; W – матриця попереднього 

кодування розмірності NМ. При передачі з використанням двох антен матриця W 

вибирається з табл. 1, де кожен вектор стовпчик представлений як   
T

1 exp j k  , 

помножений на коефіцієнт масштабування. 

 

Таблиця 1 

Індексований список попереднього кодування при передачі з використанням двох антен 

Індекс 
Кількість рівнів М 

1 2 

0 
1

1/ 2
1

 – 

1 
1

1/ 2
1

 
1 1

1/ 2
1 1

 

2 
1

1/ 2
j

 
1 1

1/ 2
j j

 

3 
1

1/ 2
j

 – 

 

При передачі з використанням чотирьох антен матриця попереднього кодування W 

вибирається з табл. 2, де 
 1... mc c

iW позначає матрицю, яка визначається стовпцями с1,…,сm 

матриці H H

4 4 2 /i i i i i W I u u u u . Схема попереднього кодування для чотирьох антен 

базуються на перетворенні Хаусхолдера (Householder transformation) [18], яке дозволяє 

зменшити складність обчислень на АТ, а також спростити пошук матриць попереднього 

кодування, які підходять. Слід зазначити, що опорний сигнал прямого каналу є загальним 

для всіх АТ, які входять належать стільнику, який розглядається, і, отже, не піддається 

попередньому кодуванню за допомогою матриці W. АТ одержує інформацію від БС про 

матрицю попереднього кодування й використовує її при демодуляції одержуваних даних. 

 

Таблиця 2 

Індексований список попереднього кодування при передачі з використанням чотирьох антен 

Індекс ui Кількість рівнів М 

1 2 3 4 

0 
T

0 1 1 1 1   u  
 1
0W  

 14

0 / 2W  
 124

0 / 3W

 

 1234

0 / 2W

 

1 
T

1 1 1j j  u  
 1
1W  

 12

1 / 2W  
 123

1 / 3W

 

 1234

1 / 2W

 

2 
T

2 1 1 1 1 u  
 1
2W  

 12

2 / 2W  
 123

2 / 3W

 

 3214

2 / 2W

 

3 
T

3 1 1j j  u  
 1
3W  

 12

3 / 2W  
 123

3 / 3W

 

 3214

3 / 2W

 

4 
4 1 ( 1 ) / 2 (1 ) / 2

T

j j j    u
 1
4W  

 14

4 / 2W  
 124

4 / 3W
 1234

4 / 2W
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5 
5 1 (1 ) / 2 ( 1 ) / 2

T

j j j   u  
 1

5W  
 14

5 / 2W  
 124

5 / 3W

 

 1234

5 / 2W

 

6 6 1 (1 ) / 2 ( 1 ) / 2
T

j j j    u

 

 1
6W  

 13

6 / 2W  
 134

6 / 3W

 

 1324

6 / 2W

 

7 
7 1 ( 1 ) / 2 (1 ) / 2

T

j j j   u  
 1

7W  
 13

7 / 2W  
 134

7 / 3W

 

 1324

7 / 2W

 

8 
8 1 1 1 1

T
 u  

 1
8W  

 12

8 / 2W  
 124

8 / 3W

 

 1234

8 / 2W

 

9 
9 1 1

T
j j   u  

 1
9W  

 14

9 / 2W  
 134

9 / 3W

 

 1234

9 / 2W

 

10 
10 1 1 1 1

T
 u  

 1
10W  

 13

10 / 2W  
 123

10 / 3W

 

 1324

10 / 2W

 

11 
11 1 1

T
j j u  

 1
11W  

 13

11 / 2W  
 134

11 / 3W

 

 1324

11 / 2W

 

12 
12 1 1 1 1

T
  u  

 1
12W  

 12

12 / 2W  
 123

12 / 3W

 

 1234

12 / 2W

 

13 
13 1 1 1 1

T
  u  

 1
13W  

 13

13 / 2W  
 123

13 / 3W

 

 1324

13 / 2W

 

14 
14 1 1 1 1

T
  u  

 1
14W  

 13

14 / 2W  
 123

14 / 3W

 

 3214

14 / 2W

 

15 
15 1 1 1 1

T
u  

 1
15W  

 12

15 / 2W  
 123

15 / 3W

 

 1234

15 / 2W

 

 

Індексований список попереднього кодування розроблений для задоволення наступних 

критеріїв: підтримка постійного коефіцієнта потужності, використання властивості 

вкладеності й обмеженість алфавіту. 

Сталість коефіцієнта потужності виражається в тому, що на всіх передавальних антенах 

підтримується постійний рівень потужності передачі незалежно від використовуваної 

матриці попереднього кодування для максимізації ефективності використання  

підсилювача потужності. 

Для кожної матриці попереднього кодування з підмножини кодових слів більш 

високого рангу завжди можна знайти хоча б одну матрицю попереднього кодування з 

підмножини кодових слів більш низького рангу, яка буде являти собою підматрицю для 

матриці більш високого рангу. Ця властивість вкладеності включена для забезпечення 

коректної продуктивності у випадку, коли БС відхиляє отримане значення індикатора рангу 

й вирішує вести передачу з більш низьким рангом, ніж зазначений ранг в отриманому 

індикаторі рангу. Також, ця властивість дозволяє зменшити обчислювальну складність 

підрахунку індикатора якості каналу, тому що деякі процедури вибору матриць 

попереднього кодування можуть бути загальними для матриць, які відповідають різному 

рангу передачі. Наприклад, у табл. 2 для матриці попереднього кодування 
 124

0 / 3W  з 

індексом 0 у підмножині кодових слів М = 3 можна знайти матрицю попереднього кодування 
 14

0 / 2W  з індексом 0 у підмножині кодових слів М = 2, яка є підматрицею
 124

0 / 3W . 

У випадку використання двох антен складання матриці попереднього кодування з 

використанням обмеження алфавіту по ФМ4  1, j   (крім коефіцієнта масштабування 
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1/ 2  або 1/2) дозволяє уникнути необхідності перемножування матриць при використанні 

попереднього кодування до матриці каналу без значної втрати продуктивності попереднього 

кодування. У випадку використання чотирьох антен обмеження алфавіту символами ФМ4 є 

обмежуючим чинником для збільшення спектральної ефективності від використання 

додаткових антен. Так само слід зазначити, що при використанні приймача з мінімальною 

середньоквадратичною помилкою більша частина обчислювальних витрат на розрахунок 

індикатора якості каналу йде на перемножування матриць, необхідного для підрахунку 

інверсії миттєвої матриці коваріації, а не на перемножування матриць каналу й попереднього 

кодування. Тому тут для елементів вектора ui використовується алфавіт ФМ8 

    1, , 1 / 2, 1 / 2j j j        як компроміс між обчислювальною складністю й 

досяжною продуктивністю індексованого списку, розробленого для чотирьох  

передавальних антен. 

Для просторового мультиплексування множина кодових слів може бути розподілена за 

декількома рівнями залежно від рангу передачі обраного на БС. У прямому каналі LTE 

використовується процедура гібридного автоматичного запиту на повторну передачу HARQ 

(hybrid automatic repeat request) для кожного кодового слова. Кожна процедура HARQ 

вимагає передачі позитивної/негативної квитанції каналом зворотного зв‘язку. Для 

зменшення об‘ємів переданої службової інформації з каналу зворотного зв‘язка передаються 

тільки максимум два кодових слова, хоча в підкадрі прямим каналом може передаватися 

більше двох рівнів, для чого потрібна наявність правила, яке дозволяє розподілити кодові 

слова за рівнями. В LTE кодові слова розподіляються за рівнями відповідно до табл. 3, де 

( )kd i  – i-й модуляційний символ k-го кодового слова, ( )lx i  – i-й модуляційний символ l-го 

рівня, Slayer 
– кількість модуляційних символів на кожному рівні, Sk – кількість модуляційних 

символів k-го кодового слова. Якщо є тільки один рівень, то передається тільки одне кодове 

слово. Якщо є два рівні, то звичайно кожен рівень переносить по одному кодовому слову. 

Ситуація, у якій на двох рівнях передається тільки одне кодове слово, з‘являється тільки 

тоді, коли початкова передача від БС із чотирма антенами складається із двох кодових слів, і 

одне кодове слово, розподілене за двома рівнями, має потребу в повторній передачі. У 

випадку передачі трьома рівнями, перший рівень несе перше кодове слово, тоді як другий і 

третій рівні несуть друге кодове слово, тоді друге кодове слово буде мати у два рази більше 

модуляційних символів. Якщо запланована передача чотирма рівнями, то передаються два 

кодових слова, кожне з яких розподілене двома рівнями. Як видно з табл. 3, модуляційні 

символи кодового слова рівномірно розподіляються між двома рівнями. 

Таблиця 3 

Розподіл кодових слів за рівнями для просторового мультиплексування 

Кількість рівнів 
Кількість 

кодових слів 

Розподіл кодових слів за рівнями, 

i = 0, 1, …, Slayer – 1 

1 1    0 0x i d i  0layerS S  

2 2 
   

   

0 0

1 1

x i d i

x i d i




 0 1layerS S S   

2 1 
   

   

0 0

1 0

2

2 1

x i d i

x i d i



 
 0 / 2layerS S  

3 2 

   

   

   

0 0

1 1

2 1

2

2 1

x i d i

x i d i

x i d i





 

 0 1 / 2layerS S S   
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4 2 

   

   

   

   

0 0

1 0

2 1

3 1

2

2 1

2

2 1

x i d i

x i d i

x i d i

x i d i



 



 

 0 1/ 2 / 2layerS S S   

 

При використанні просторового мультиплексування зі зворотним зв‘язком БС у 

прямому каналі передає до АТ інформацію про використовувану матрицю попереднього 

кодування як частину керуючої інформації, використовуючи при цьому трьох бітове 

інформаційне поле для двох антен і шести бітове інформаційне поле для чотирьох антен. Це 

інформаційне поле позначається як індикатор переданої матриці попереднього кодування 

TPMI (transmit precoding matrix indication). Для підтримки частотно-вибіркового 

попереднього кодування без збільшення кількості службової інформації в прямому каналі 

TPMI указує, що матриці попереднього кодування, отримані з індикатора матриць 

попереднього кодування планованого АТ, використовуються для частотного ресурсу, який 

відповідає їм. Якщо TPMI указує матрицю попереднього кодування, то дана матриця 

застосовується до всіх розподілів частотного ресурсу. Для боротьби із ситуацією, у якій 

просторове мультиплексування не можливе через зміну каналу, БС може миттєво спланувати 

передачу в прямому каналі з використанням рознесення по передачі, навіть якщо АТ працює 

в режимі просторового мультиплексування. Використання рознесення по передачі вказується 

за допомогою того ж TPMI. 

Просторове мультиплексування без зворотного зв‘язку може використовуватися у 

випадку, коли відсутній надійний зворотний канал для передачі індикатора матриці 

попереднього кодування, наприклад, коли швидкість АТ занадто висока або коли зворотним 

каналом передається занадто багато службової інформації. Просторове мультиплексування 

без зворотного зв‘язку з М рівнями й N антенами (N > M) представлене на рис. 2. 

 
 

ММ DFT 

попереднє 

кодування  

U 

ММ   

CDD D(i) 

з великою 

затримкою 

NМ  

попереднє 

кодування  

W(i) 

М-рівнів 

x0(i) 

xM-1(i) 

N-антен 

y0(i) 

yN-1(i) 

 

Рис. 2. Просторове мультиплексування з N антенами та М рівнями без зворотного зв'язку 

У випадку використання просторового мультиплексування без зворотного зв'язку 

інформація, передана зворотним каналом, містить індикатори рангу і якості каналу. БС 

визначає тільки ранг передачі й циклічно застосовує постійний набір матриць попереднього 

кодування на всіх піднесучих даної частотної області. 

Попереднє кодування для режиму просторового мультиплексування без зворотного 

зв'язку можна описати наступним чином 

 

( ) ( ) ( ) ( ),i i i iy W D Ux      (2) 

 

де 
T

0 1( ) ( ),..., ( )Ni y i y iy , yn(i) – i-й комплексний символ, який передається з n антени; 

T

0 1( ) ( ),..., ( )Mi x i x ix , ( )mx i  – i-й модуляційний символ переданий m-м рівнем; W(i) – 

матриця попереднього кодування розмірності NM; U – матриця попереднього кодування з 

дискретним перетворенням Фур'є розмірності ММ; D(i) – матриця розмірністю ММ, яка 
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використовується для підтримання рознесення циклічної затримки CDD (cyclic delay 

diversity) при великих затримках. Дані матриці визначені в табл. 4. 

 

Таблиця 4 

Матриця попереднього кодування U з дискретним перетворенням Фур'є та матриця D(i) для 

рознесення циклічної затримки 

Кількість 

рівнів М 

Матриці 

U D(i) 

 

2 
1 11

1 exp( 2 / 2)2 j 
 

 

1 0

0 exp( 2 / 2)j i 
 

 

3 2 / 3 4 / 3

4 / 3 8 / 3

1 1 1
1

1
3

1

j j

j j

e e

e e

 

 

 

 

 
 

2 / 3

4 / 3

1 0 0

0 0

0 0

j i

j i

e

e









 

 

4 2 / 4 4 / 4 6 / 4

4 / 4 8 / 4 12 / 4

6 / 4 12 / 4 18 / 4

1 1 1 1

11

12

1

j j j

j j j

j j j

e e e

e e e

e e e

  

  

  

  

  

  

 

2 / 4

4 / 4

6 / 4

1 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

j i

j i

j i

e

e

e













 

 

При передачі кількох рівнів з допомогою D(i)U модуляційні символи одного кодового 

слова розподіляються за декількома рівнями для кожного i циклічно з періодом М зі 

збільшенням індексу i. Для двох антен W(i) визначається як 

 

1 01
( ) .

0 12
i W

     (3)
 

 

Для випадку чотирьох антен з метою підтримки стійкості до змін просторового каналу 

W(i) циклічно присвоюється набір матриць попереднього кодування зі збільшенням індексу i 

відповідно до співвідношення 

 

( ) ki W C
,     (4)

 

 

де   / mod 4 1;k i M   Ck (k = 1, 2, 3, 4) для різних значень рангу наведена в табл. 5. Слід 

зазначити, що в режимі відкритого просторового мультиплексування, у випадку, коли ранг 

передачі рівний одиниці, система переходить в режим рознесення передачі. 

Таблиця 5 

Значення Ck для різної кількості рівнів 

Ck Кількість рівнів М 

2 3 4 

С1 
 12

12 / 2W  
 123

12 / 3W  
 1234

12 / 2W  

С2  13

13 / 2W  
 123

13 / 3W  
 1324

13 / 2W  

С3  13

14 / 2W  
 123

14 / 3W  
 3214

14 / 2W  

С4 
 12

15 / 2W  
 123

15 / 3W  
 1234

15 / 2W  
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Рознесення за передачею. В LTE схеми рознесення за передачею можуть бути 

застосовані до всіх фізичних каналів: загального прямого PDSCH (Physical Downlink Shared 

Channel), широкомовного PBCH (Physical Broadcast Channel), відображення формату 

керування PCFICH (Physical Control Format Indicator Channel), прямого керуючого PDCCH 

(Physical Downlink Control Channel), відображення гібридного запиту на повторну передачу 

PHICH (Physical Hybrid ARQ Indicator Channel). У той час як в інших системах схеми MIMO 

застосовуються тільки до загального прямого фізичного каналу PDSCH.  

АТ може визначити кількість передавальних антен БС (1, 2 або 4) за допомогою сліпого 

декодування PBCH, тому що для цього не потрібно ніякої сигналізації. Слід зазначити, що в 

LTE не задані схеми рознесення за передачею для основного й допоміжного сигналів 

синхронізації [12]. Після обчислення кількості передавальних антен на БС визначається 

конкретна схема рознесення за передачею, яка застосовується до всіх прямих фізичних 

каналів. Схеми рознесення за передачею, визначені для прямого каналу LTE, показані на 

рис. 3 і 4. 

0 1

* *

1 1

S S

S S

 
Антена 0 

Антена 1 

Піднесучі 
 

 

а 

0 1

2 3

* *

1 0
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0 0
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Піднесучі 
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б 

Рис. 3. Просторово-частотне блокове кодування в прямому каналі з використанням двох антен (а) і 

комбінація просторово-частотного блокового кодування з рознесенням за передачею із частотним 

перемиканням для випадку використання чотирьох передавальних антен (б) 
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Рис. 4. Змінене просторово-частотне блокове кодування з рознесенням за передачею із частотним 

перемиканням у прямому PHICH каналі з використанням чотирьох антен двох типів: а – 1; б – 2 

На рис. 3, а показаний просторово-частотний блоковий код SFBC (space-frequency block 

code), який використовується при наявності в БС двох антен передачі. У випадку БС із 

чотирма антенами використовується комбінація просторово-частотного блокового кодування 

й рознесення за передачею із частотним перемиканням FSTD (frequency-switched transmit 

diversity) як показано на рис. 3, б. Це робиться для захисту від збільшення кореляції між 

каналами різних передавальних антен і для більш простої реалізації приймача АТ. Дана 

схема рознесення за передачею використовується для всіх прямих каналів крім PHICH. 

Схема рознесення за передачею, яка використовується для PHICH, показана на рис. 4. У 
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даній схемі чотири різних біти позитивної/негативної квитанції мультиплексуються з 

використанням ортогональних кодів з коефіцієнтом розширення рівним 4 за чотирма 

піднесучими. Результуюча група повторюється три рази в частотній області для досягнення 

виграшу за рознесенням по частоті. Перемикання антен не використовується під час 

повторення для підтримки ортогональності між різними кодами при кожному повторенні 

чотирьох піднесучих. Замість цього може бути використана спеціальна схема зміни антен 

різних повторень, показана на рис. 4. Для підтримки рівномірного розподілу потужності на 

передавальних антенах БС при передачі декількох PHICH бажане використання і першого, і 

другого типів рознесення для різних PHICH. 

При наявності в БС декількох антен – АТ настроюється в один з можливих режимів 

передачі: рознесення за передачею, однокористувальницьке MIMO, 

багатокористувальницьке MIMO, однорангове попереднє кодування зі зворотним зв'язком і 

спеціальне формування променя. Якщо буде потреба БС поміняти режим передачі не завжди 

можна передати на АТ необхідне керуюче повідомлення, використовуючи вже встановлений 

режим, наприклад однокористувальницьке MIMO для сигналізації про зміну режиму, тому 

що стан каналу більше не є сприятливим для поточного режиму. Для надійної зміни режиму 

передачі незалежно від обраного режиму АТ завжди можна використовувати рознесення за 

передачею для доставки керуючого повідомлення до АТ. Отже, АТ завжди перебуває в 

очікуванні одержання такого керуючого повідомлення з використанням рознесеної передачі. 

Для зворотного каналу в стандарті визначена схема рознесення з автовибором 

передавальної антени для АТ із двома антенами. У випадку вибору передавальної антени при 

наявності зворотного зв'язку БС вибирає антену, яку варто використовувати для передачі 

зворотним каналом, і передає цю інформацію на АТ, використовуючи контрольне 

повідомлення для зворотного каналу. У випадку вибору передавальної антени без наявності 

зворотного зв'язку АТ самостійно вибирає антену, яка буде використана для передачі без 

втручання БС. Слід зазначити, що схема передачі із просторово-частотним блоковим 

кодуванням не використовується у зворотному каналі LTE для зменшення витрат пов'язаних 

з установкою двох підсилювачів потужності в АТ. 

Однорангове попереднє кодування зі зворотним зв'язком. У режимі однорангового 

попереднього кодування зі зворотним зв'язком БС працює за схемою SU-MIMO зі зворотним 

зв'язком, заснованої на загальному опорному сигналі, індивідуальному для кожного 

стільника з обмеженням на вибір матриці попереднього кодування першого рангу для 

передачі до АТ з визначених у табл. 1 для двох передавальних антен і в табл. 2 для чотирьох 

передавальних антен для поліпшення покриття не залежачи від опорного сигналу, 

індивідуального для кожного АТ. Так як в даному режимі ранг передачі встановлюється 

рівним одному, кількість відповідної службової керуючої інформації для прямого каналу 

менша ніж при використанні схеми SU-MIMO зі зворотним зв'язком, у якій керуюча 

сигналізація дозволяє вільно вибирати ранг передачі із всіх можливих значень рангу. 

Багатокористувальницьке MIMO в LTE. Схеми МU-MIMO у стандарті LTE 

підтримуються і у прямому, і у зворотному каналі [19]. У зворотному каналі, БС може 

призначити для передачі більше одного АТ в одному часово-частотному ресурсі, що 

дозволяє утворити конфігурацію передачі МU-MIMO. Однак, для того щоб БС могла 

коректно розрізнити й демодулювати сигнали від цих АТ їй необхідно призначити 

ортогональні опорні сигнали для АТ, обрані для МU-MIMO передачі. На рис. 5 показана 

структура слотів у зворотному каналі, у якій опорний сигнал передатися за допомогою 

четвертого символу, а дані передаються за допомогою тих, що залишилися. Для заданого 

слота й підкадра в кожному стільнику в якості базової послідовності опорного сигналу у 

зворотному каналі використовується послідовність Задова-Чу [12]. Циклічно зсунуті 

реалізації заданої послідовності Задова-Чу формують ортогональний набір послідовностей. 

Кожному АТ, обраному для MU-MIMO передачі, призначаються різні значення циклічного 

зсуву й АТ комбінує це значення циклічного зсуву з відомою базовою послідовністю Задова-

Чу для формування опорної послідовності, що є ортогональною для опорних послідовностей 
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інших АТ. Слід зазначити що значення циклічного зсуву завжди містяться в керуючих 

сигналах, які АТ необхідно одержати для передачі даних у зворотному каналі, не залежно від 

наявності або відсутності MU-MIMO. 

У прямому каналі, якщо АТ налаштований у режим MU-MIMO передачі, може бути 

призначена тільки однорангова передача до АТ. БС може передавати на декілька АТ, 

налаштованих для MU-MIMO передачі, в одному частотно-часовому ресурсі 

використовуючи різні матриці попереднього кодування першого рангу з табл. 1 для двох 

передавальних антен і табл. 2 для чотирьох передавальних антен. Слід зазначити, що АТ 

одержує інформацію тільки про свою матрицю попереднього кодування. АТ декодує 

отримані дані використовуючи загальний опорний сигнал разом з інформацією про 

попереднє кодування, які він одержує з керуючого сигналу. При цьому АТ передає 

індикатори PMI і CQI каналом зворотного зв'язку без наявності інформації про інших АТ, 

призначених для передачі. Отже, може бути невідповідність між переданим і реальним CQI 

через відсутність інформації про перешкоди, викликані іншим АТ, який передає одночасно. 

В LTE для підтримки можливості прийому сигналу з модуляцією більш високого порядку, 

такий як КАМ-16 і КАМ-64, без ускладнення складності АТ рівень переданої потужності для 

кожного АТ задається з довгостроковою перспективою. У режимі MU-MIMO передачі 

підтримувати встановлений рівень потужності для кожного АТ важко, тому що підсилювачі 

потужності БС повинні забезпечувати декілька АТ в одному частотно-часовому ресурсі. 

Тому введено однобітову сигналізацію, яка показує падіння потужності на 3 дБ по 

відношенню до встановленого для кожного АТ рівня потужності при роботі АТ у режимі 

MU-MIMO передачі. 

 

Один слот 

Час 

Частота 

SC-FDMA символ 

для даних 

SC-FDMA символ для 

опорного сигналу 

12 піднесучих  

Рис. 5. Мультиплексування даних і опорного сигналу у вибраному каналі 

Спеціальне формування променя в LTE. Спеціальне формування променя 

використовується для збільшення покриття у випадку коли АТ підтримує демодуляцію 

даних, використовуючи індивідуальні опорні сигнали. БС формує промінь використовуючи 

антенні решітки з декількома антенними елементами (наприклад решітка з 8 антенними 

елементами) і потім застосовує однакове попереднє кодування для даних, які передаються, і 

для індивідуального опорного сигналу АТ, який передається цим променем.  

Слід зазначити що індивідуальні опорні сигнали для АТ передаються таким чином, що 

їхнє часово-частотне розташування не накладається на опорний сигнал стільника. 

Канал зворотного зв'язку LTE. Для підтримки передачі даних у прямому каналі 

каналом зворотного зв'язку передаються RI, PMI, і CQI. Індикатор рангу RI указує на 

кількість рівнів, які може забезпечити поточний просторовий канал даного АТ.  

При оцінці продуктивності LTE було показано, що передача частотно-селективного RI 

не давала істотного приросту продуктивності, тому передається тільки широкосмуговий RI 

для всієї смуги частот. З іншого боку, передача PMI і CQI може бути як частотно-

селективною, так і широкосмуговою. Підрахунок PMI проводиться залежно від відповідного 

значення RI, тоді як підрахунок CQI проводиться залежно від відповідних RI і PMI. При RI = 
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1, передається тільки один CQI на кожну одиницю частоти, яка може бути або 

широкосмуговою або піддіапазоном у випадку частотно-селективної передачі. При RI > 1, у 

випадку просторового мультиплексування зі зворотним зв‘язком CQI передається для 

кожного кодового слова, так як різні кодові слова перебувають на різних рівнях, тоді як при 

просторовому мультиплексуванні без зворотного зв‘язку передається тільки один CQI, тому 

що одне кодове слово перебуває на всіх рівнях. PMI вказує на кращий варіант попереднього 

кодування для відповідної одиниці частоти, певний піддіапазон або всю смугу частот, і 

вибирається з можливих варіантів попереднього кодування табл. 1 для двох передавальних 

антен і табл. 2 для чотирьох передавальних антен відповідно до RI. CQI указує на 

комбінацію максимального розміру переданих даних і одну зі схем модуляції, таких як ФМ4, 

КАМ-16 і КАМ-64, які можуть забезпечити ймовірність появи блокових помилок не більше 

0.1 за умови, що передані ранг і матриця попереднього кодування застосовуються в часово-

частотному ресурсі.  

У такий спосіб визначивши CQI, PMI, і RI, АТ може передати на БС максимальний 

розмір даних які він може одержати й демодулювати, з огляду на можливості його приймача. 

У випадку частотно-селективної передачі PMI/CQI, АТ передає PMI/CQI для кожного 

піддіапазону. При широкосмуговій передачі PMI/CQI АТ передає один широкосмуговий 

PMI/CQI, який відповідає всій смузі частот. У режимі частотно-селективної передачі CQI як 

різницеве значення стосовно відповідного широкосмугового CQI для зменшення 

навантаження на канал зворотного зв'язку.  

У режимі передачі частотно-селективного CQI передаються й широкосмугове CQI і 

CQI для піддіапазону, після чого  широкосмугове CQI є основою для відновлення стану 

прямого каналу для всього діапазону. 

Наслідком частотно-селективної передачі є більше навантаження на канал зворотного 

зв'язку. У випадках, коли навантаження на зворотний канал є обмежуючим чинником, БС 

може перейти в режим широкосмугової передачі. Для боротьби з різними станами каналу й 

різними конфігураціями антен, при підтримці кількості сигнальної інформації на 

необхідному рівні були визначені різні режими зворотного зв'язку щодо частотної 

селективності переданих CQI і PMI [14]. 

Для сигналізації каналом зворотного зв'язку використовуються такі фізичні канали як 

керуючий фізичний зворотний канал PUCCH (Physical Uplink Control Channel) і загальний 

фізичний зворотний канал (PUSCH).  

Зворотний зв‘язок по PUSCH використовується для передачі великої кількості 

сигнальної інформації під час одного сеансу передачі, тому що PUSCH спроектований для 

передачі інформаційних пакетів даних великого обсягу. Наприклад, передача по PUSCH 

може включати RI, широкосмуговий CQI для кожного кодового слова, і PMI для кожного 

піддіапазону, як показано в табл. 6, де ДО – кількість піддіапазонів. 

Таблиця 6 

Передача широкосмугового CQI та PMI для піддіапазону з допомогою PUSCH 

Поле 

Розмір, біт 

2 антени 4 антени 

Ранг = 1 Ранг = 2 Ранг = 1 Ранг > 1 

RI 1 2 

Широкосмугове CQI для 0 кодового слова 4 4 4 4 

Широкосмугове CQI для 1 кодового слова 0 4 0 4 

PMI 2К К 4К 4К 

Слід зазначити, що індикатор рангу кодується окремо від інших полів, використовуючи 

один біт у випадку двох антен і два біти у випадку чотирьох антен. Розмір у бітах інших 

полів визначається відповідно до індикатора рангу.  

Іншим прикладом може бути передача RI, широкосмугового PMI, широкосмугового 

CQI для кожного кодового слова, і різницевого CQI для піддіапазону кожного кодового 

слова, як показано в табл. 7. 
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Таблиця 7 

Передача широкосмугового PMI и різницевого CQI для піддіапазону з допомогою PUSCH 

Поле 

Розмір, біт 

2 антени 4 антени 

Ранг = 1 Ранг = 2 Ранг = 1 Ранг > 1 

RI 1 2 

Широкосмугове CQI для 0 кодового слова 4 4 4 4 

Різницеве CQI для піддіапазону для 

кодового слова 0 
2К 2К 2К 2К 

Широкосмугове CQI для 1 кодового слова 0 4 0 4 

Різницеве CQI для піддіапазону для 

кодового слова 1 
0 2К 0 2К 

PMI 2 1 4 4 

 

Необхідно сказати, що одночасна передача різницевого CQI для піддіапазону й PMI для 

піддіапазону не підтримується через надмірне навантаження на канал зворотного зв'язку. 

З іншого боку, канал PUCCH розроблений для передачі невеликої кількості 

контрольної інформації. Отже, у режимі передачі по PUCCH для передачі RI, 

широкосмугових CQI/PMI, і CQI для піддіапазону, обраного АТ, використовуються різні 

часові інтервали. Приклади передачі широкосмугових CQI/PMI і CQI для піддіапазону з 

використанням каналу зворотного зв'язку на основі PUCCH показані в табл. 8 і 9, відповідно. 

Різницевий просторовий CQI являє собою різницю між індикаторами якості каналу 

двох кодових слів, і визначається для широкосмугових CQI і CQI для піддіапазону. У 

випадку передачі каналом зворотного зв'язку CQI для піддіапазону, кожен інтервал передачі 

відповідає групі піддіапазонів, з яких АТ вибирає піддіапазон з найкращим CQI. Завдяки 

даним властивостям БС може настроїти періодичну передачу обмеженого обсягу службової 

інформації з PUCCH, тоді як запуск передачі великого обсягу службової інформації з АТ по 

PUSCH буде здійснюватися у випадку, якщо передавачу необхідна точна інформація про 

канал для передачі великого обсягу даних у прямому каналі. 

Таблиця 8 

Передача широкосмугових CQI/PMI з допомогою PUCCH 

Поле 

Розмір, біт 

2 антени 4 антени 

Ранг = 1 Ранг = 2 Ранг = 1 Ранг > 1 

Широкосмуговий CQI 4 4 4 4 

Різницевий просторовий CQI 0 3 0 3 

PMI 2 1 4 4 

 

Таблиця 9 

Передача CQI для піддіапазону з допомогою PUCCH 

Поле 

Розмір, біт 

2 антени 4 антени 

Ранг = 1 Ранг = 2 Ранг = 1 Ранг > 1 

CQI для піддіапазону 4 4 4 4 

Різницевий просторовий CQI 0 3 0 3 

Ідентифікатор піддіапазону 1 або 2 1 або 2 1 або 2 1 або 2 

Схеми MIMO в LTE-Advanced. Для підтримки пікової спектральної ефективності 

30 біт/с/Гц у прямому каналі й 15 біт/с/Гц у зворотному каналі відповідно до вимог LTE-

Advanced вивчаються схеми просторового мультиплексування з конфігурацією антен 88 для 

передачі прямим каналом й 44 для передачі зворотним каналом. Тут NN конфігурацію з N 

передавальними й N приймальнями антенами. 
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На додаток до задоволення вимог зі спектральної ефективності важливим аспектом, 

який досліджується форумом LTE-advanced, є середня пропускна здатність стільника, а 

також пропускна здатність користувача на краях стільника. Для цього можливе 

використання технології координованої багатоточкової передачі/прийому, у якій декілька БС 

використовуються таким чином, що приймальні/передавальні антени, які обслуговують 

стільники (а також сусідні стільники) сприяють поліпшенню якості прийнятого сигналу на 

АТ/БС, а так само для зменшення впливу канальних перешкод від сусідніх стільників. 

Застосування координованої багатоточкової передачі в прямому каналі зображене на рис. 6. 

 

Стільник 1 

Н11 

Н21 

Н31 

Стільник 3 

Стільник 2 

 

Рис. 6. Координована багатоточкова передача в прямому каналі 

Прикладом може служити схема в якій для даного АТ формується промінь за 

допомогою передавальних антен стільників 1, 2, і 3, і кожен стільник передає однаковий 

набір даних до АТ і спеціальний опорний сигнал даного АТ використовується для 

демодуляції переданої інформації. Для спільної передачі стільниками 1, 2, і 3 сигналу, що 

відповідає комбінованому каналу АТ, може бути необхідне надання інформації зі зворотного 

каналу про стан прямого просторового каналу для кожного стільника без будь-яких 

припущень про передавач БС і приймач АТ. Інформація, передана зворотним каналом, 

необхідна для отримання повної уяви про просторовий канал для кожного стільника вимагає 

більшої кількості службових даних ніж інформація, передана зворотним каналом, визначена 

в LTE, така як CQI, PMI, і RI. 

Інші напрямки можливих досліджень форуму LTE-Advanced включають: 

1. Подальше покращення прямого каналу MU-MIMO для збільшення пропускної 

спроможності системи в порівнянні з уже досягнутою в LTE; 

2. Впровадження рознесення передачі в зворотному каналі з використанням до 

чотирьох антен; 

3. Розширення рознесення передачі в прямому каналі до восьми антен. 

 

Оцінка продуктивності. На рис. 7 показана продуктивність прямого каналу LTE у 

режимі SU-MIMO за середньою пропускною спроможністю стільника й пропускною 

спроможністю на краю стільника, отримані за допомогою системного моделювання, де N х L 

означає конфігурацію з N передавальними антенами на БС і L приймальнями антенами на 

АТ. Параметри моделювання були обрані, керуючись даними з [3]. 
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0          5         10       15         20        25  Сср_ стільника, Мбіт/с 
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44 SU-MIMO-SIC 

44 SU-MIMO-MMSE 

42 SU-MIMO-SIC 

42 SU-MIMO-MMSE 

22 SU-MIMO-SIC 

22 SU-MIMO-MMSE 

12 SIMO-IRC 

12 SIMO-MRC 

 

Рис. 7. Продуктивність прямого каналу LTE в режимі SU-MIMO  
(середня ПС стільника Сср_стільника – білий колір; ПС користувача на краю стільника Скрай_ стільника – сірий колір) 

Було використане припущення використання в якості передавальних антен БС лінійної 

антенної решітки з інтервалом між елементами рівним 10λ, де λ означає довжину хвилі 

несучої частоти. У першому випадку на рис. 7 показані результати для невеликого міського 

макростільника з обмеженими перешкодами з несучою частотою 2 ГГц, відстанню між БС 

500 м, шириною смуги 10 МГц, і швидкістю АТ 3 км/год. Було розглянуте розміщення 

стільників другого рівня із загальною кількістю стільників рівною 57, і на кожен стільник 

доводилося по 10 користувачів. 

Для режиму один вхід багато виходів SIMO (single input multiple output), 

використовуються два лінійних методи прийому: додавання диференціально-зважених 

сигналів кожного каналу MRC (maximal ratio combining) і додавання з придушенням 

перешкод IRC (interference rejection combining). Для SU-MIMO використовуються приймачі з 

мінімальною середньоквадратичною помилкою MMSE і MMSE з послідовним усуненням 

перешкод MMSE-SIC (successive interference cancellation). Так як IRC і SIC розроблені для 

зменшення або усунення впливу перешкод, їхня продуктивність значно вища, ніж у MRC і 

MMSE, відповідно, тому що при їх розробці приймався до уваги тільки корисний сигнал. 

Результати моделювання для конфігурацій антен 22 і 44 показують на скільки 

просторове мультиплексування, введене в LTE, збільшує продуктивність системи. 

Порівнюючи MIMO-SIC з SIMO-IRC можна побачити виграш за середньою пропускною 

здатністю стільника в розмірі 14% і 87% від застосування схеми 22 і 44, відповідно. 

При конфігурації антен 42 можна побудувати до двох рівнів, використовуючи схеми 

попереднього кодування, розроблені для чотирьох антен. Порівнюючи продуктивність між 

конфігураціями антен 42 і 22 можна побачити виграш від попереднього кодування з 

ростом кількості передавальних антен. Результати на рис. 7 показують виграш в 8,2% за 

середньою пропускною здатністю стільника конфігурації 42 у порівнянні з варіантом 22. 

 

Висновки 

В статті розглянуті особливості застосування основних схем MIMO у системах LTE, 

зокрема: SU-MIMO, рознесення передачі, однорангове попереднє кодування зі зворотним 

зв‘язком, MU-MIMO, спеціальне формування променя. При цьому були проаналізовані 

технічні особливості зазначених технологій з урахуванням вимог, висунутих LTE. 

Представлено механізм установлення зворотного зв‘язку для покращення підтримки 

технологій MIMO у прямому каналі систем LTE, а також були проаналізовані схеми MIMO, 

які пропонуються форумом LTE-Advanced.  

Подальші дослідження будуть спрямовані на покращення прямого каналу MU-MIMO з 

метою збільшення пропускної спроможності системи в порівнянні з уже досягнутою в LTE 
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УДК 621.396                                                               д. т. н.  Кувшинов О. В. (ВІТІ НТУУ „КПІ‖) 

к. т. н.  Жук О. В. (ВІТІ НТУУ „КПІ‖) 

 

СИНТЕЗ АЛГОРИТМІВ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ КАНАЛУ ЗВ’ЯЗКУ ПРИ ВПЛИВІ  

НАВМИСНИХ ЗАВАД  

 
Показана можливість синтезу ефективних обчислювальних алгоритмів динамічного контролю якості 

багатопроменевих каналів зв’язку з навмисними завадами на основі застосування методів теорії оптимальної 

лінійної фільтрації. Основними особливостями алгоритмів, що синтезуються, є врахування не тільки 

енергетичних, але і кореляційних параметрів сигналів і завад   

 

Показана возможность синтеза эффективных вычислительных алгоритмов динамического контроля 

качества многолучевых каналов связи с преднамеренными помехами на основе использования методов теории 

оптимальной линейной фильтрации. Основными особенностями синтезированных алгоритмов является учет 

не только энергетических, но и корреляционных параметров сигналов и помех. 

 

Possibility of effective computational algorithms synthesis for dynamic quality control of multitrace 

communication channels with intentional interferences using optimal linear filtration theory methods is shown. The 

basic features of the synthesized algorithms consist in accounting not only power but also correlated parameters of 

signals and interferences. 

 

Ключові слова: канал зв’язку, навмисні завади, завмирання сигналів. 

Сучасні системи і засоби радіозв‘язку функціонують в складній радіоелектронній 

обстановці. Основними факторами, що впливають на якість радіозв‘язку, є природні і навмисні 

завади, що діють в каналі та завмирання сигналів внаслідок багатопроменевого поширення 

радіохвиль [1, 2]. При цьому одним з основних завдань при проектуванні систем і засобів 

радіозв‘язку є вибір придатного алгоритму оцінювання стану каналу зв‘язку [3, 4]. Можливості 

сучасної обчислювальної техніки стимулювали широке застосування методів статистичного 

аналізу часових рядів при побудові і вдосконаленні апаратури, що здійснює аналіз якості 

каналів. Застосовують дві групи методів аналізу часових рядів, які застосовуються при оцінці 

стану каналу зв‘язку. До першої групи відносяться методи сумісної обробки вимірювань – 

найменших квадратів, максимальної правдоподібності, найменших модулів, непараметричні 

методи тощо [5, 6], які для отримання результату (оцінки) вимагають накопичення деякої 

вибірки об‘ємом n-вимірювань (як правило, n >> 1) і досить поширені на практиці. Другу 

групу утворюють методи, що використовують послідовну (по мірі надходження вимірювань) 

обробку даних. Їх теоретичною базою є оптимальна лінійна і нелінійна фільтрація [7–9]. 

Важливо відзначити, що методи, засновані на оптимальній фільтрації вимірювань, 

можуть застосовуватися при більш загальних припущеннях (нестаціонарний характер 

процесів, що аналізуються, випадковість різних факторів тощо). Ця обставина разом з 

істотними перевагами обчислювального порядку, що проявляються при рішенні задач 

оцінювання по мірі надходження вимірювань (особливо для великих масивів даних), робить 

доцільним і вельми актуальним використання методів оптимальної фільтрації для синтезу 

алгоритмів динамічного контролю якості робочих і резервних каналів зв‘язку. 

Тому метою статті є синтез алгоритмів контролю якості багатопроменевих каналів 

зв‘язку з навмисними завадами. 

Розглянемо питання статистичного синтезу ефективних обчислювальних алгоритмів 

динамічного контролю якості радіоканалів на основі застосування методів теорії 

оптимальної лінійної фільтрації. Основними особливостями алгоритмів, що синтезуються, є 

врахування не тільки енергетичних, але і кореляційних (швидкісних) параметрів сигналів і 

завад, а також рекурентний характер обробки інформації.  

Динамічний контроль якості робочих радіоканалів в умовах впливу навмисних завад 

найдоцільніше здійснювати за співвідношенням сигнал/завада. При цьому обчислення 

відповідних оціночних значень може проводитися або за допомогою спеціальних 

вимірювальних сигналів, або безпосередньо в процесі передачі оперативної інформації. 
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Розглянемо методику рішення задачі синтезу рекурентного алгоритму обчислень 

оптимальних за середньоквадратичним критерієм роздільних оцінок згладжених рівнів 

сигналу і завади, які можна використовувати при контролі якості каналів за усередненим 

співвідношенням сигнал/завада. 

Нехай сигнал, що приймається на аналізованій частоті, Ас(t) і адитивна з ним 

зосереджена завада Вз(t) є марківськими квазістаціонарними нормальними випадковими 

процесами з симетричним спектром. При зроблених допущеннях ці процеси можна 

представити через квадратурні складові [10] 

ttYttYtÀ sc ccc sin)(cos)()(                                    (1) 

і 

,sin)(cos)()( ççç ttXttXtÂ sc                                      (2) 

де Y c ( t ) ,  X c ( t )  –  синфазні, a Y s ( t ) ,  X s ( t )  –  ортогональні квадратурні складові сигналу і завади 

відповідно; c  і ç  –  середні частоти спектрів сигналу і завади. 

Надалі будемо вважати, що 0çc  , при цьому 0  точно визначена. 

У разі релеївських завмирань, які найбільш характерні для каналів з багатопроменевим 

розповсюдженням радіохвиль, квадратурні складові сигналу Y c ( t ) ,  Y s ( t )  і завади X c ( t ) ,  X s ( t )  

є попарно незалежними нормальними марківськими випадковими процесами з нульовим 

середнім і дисперсіями ,2
c

22 
sc YY  

2
ç

22 
sc XX  [10]. Кореляційні функції квадратур при 

цьому можна представити у вигляді 
 


 c

êâ
e)()()( 2

ñYYY RRR
sc

                                          (3) 
 

і 

,e)()()( ç

êâ

2
ç


 XXX RRR

sc
                                 (4) 

де 

ñ
ñ

1


 , 

ç
ç

1


  –  параметри кореляційних функцій, що характеризують відповідно 

швидкості зміни сигналу і завади в квадратурних каналах приймання.  

Для отримання оцінок згладжених за інтервал оцінки напруг сигналу і завади 

( )(
~

lg20)( c tÀty   і )(
~

lg20)( ç tÂtx  ), можна скористатися їх залежностями через відповідні 

оцінки згладжених за той же інтервал часу квадратурних складових: 

 

)(
~

)(
~

lg20)( 22 tYtYty sc  ,                                                  (5) 

 

)(
~

)(
~

lg20)( 22 tXtXtx sc 
 
.                                                (6) 

Оцінка співвідношення згладжених напруг (рівнів) сигналу і завади визначається з 

виразу 

),()()( txtyts                                                            (7) 

Модель, що визначає зміну згладжених складових сигналу )(
~
êâ tY  і завади )(

~
êâ tX  в 

кожному квадратному каналі вимірювань, в дискретному часі задається в двовимірному 

просторі станів векторним різницевим стохастичним рівнянням виду 

),(
~

)1(Γ)(
~

)1()1(
~

kkkkk UXΦX                            (8) 

де 
T

êâêâ )1(
~

),1(
~

)1(
~

 kXkYkX  – вектор стану складових сигналу і навмисної завади; 
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xyk
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T

21 )(
~

),(
~

)(
~

kUkUk U  – вектор білого гауссівського шуму з нульовим математичним 

очікуванням і коваріаційною матрицею 

;
)(12

)(1
;

)(12

)(1
diag)(

22

t

t
xx

t

t
yy

x

x

y

y

e

e

e

e
kQ
















  

2
y  і 2

x  – дисперсії, а y  і x  – параметри кореляційних функцій згладжених 

квадратурних складових сигналу і завади відповідно. 

Рівняння (8) отримано в припущенні, що )(
~
êâ kY і )(

~
êâ kX  є кореляційно-марківськими 

нормальними випадковими послідовностями, квазістаціонарними в часі. 

Сигнал і завада в кожному квадратурному каналі вимірювань спостерігаються в 

адитивній суміші з шумом вимірювань 

 

),1(
~

)1(
~

)1()1(
~

êâêâ  kNkkkZ XA                                         (9) 

 

де ,1,1)1( kA а )1(
~

êâ kN  – гауссівська біла послідовність з нульовим математичним 

очікуванням і коваріаційною функцією lklkR ,
2
øø ),(  .  

Рішення задачі оптимальної фільтрації для моделі стану і спостереження, що 

описується рівняннями (8) і (9), призводить до наступного рекурентного обчислювального 

алгоритму: 

  .)(
~
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~

)1(
~
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 KX
                          (10) 

У виразі (10) матричний ваговий коефіцієнт визначається у вигляді 

                                      (11) 

 

 

 

де 

),(1)()(
222

1111
t

y
t yy eekPt


  

,)()(
)(

1212
txyekPt


                                                (12) 

 

).e(1e)()(
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2222
t

x
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В виразах (12) P11(k), P22(k), P12(k) = P21(k) – елементи матриці середньоквадратичних 

помилок оцінки після k-кроків вимірювань. 

Розглянутий обчислювальний алгоритм (10) – (12) може бути використаний при аналізі 

якості радіоканалів за допомогою спеціальних тестових сигналів. 

При контролі якості радіоканалів безпосередньо в процесі передачі інформації 

доводиться зустрічатися з невизначеністю щодо наявності або відсутності сигналів в каналах 

приймання. Одним з найбільш конструктивних підходів до рішення цієї проблеми в даній 

ситуації є синтез обчислювальних алгоритмів контролю, заснованих на сумісному 

застосуванні процедур виявлення сигналів і оцінювання параметрів як сигналів, так і 

навмисних завад. 

,
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Розглянемо методику синтезу оптимальних за середньоквадратичним критерієм 

алгоритмів роздільної оцінки амплітудних значень сигналів і завад при використанні даного 

підходу. 

Нехай двійкові сигнали )2,1()()(
c ltÀ l  мають однакову енергію і є, як і адитивна 

завада Вз(t) харківськими квазістаціонарними випадковими процесами з симетричним 

спектром. Зокрема, частотно-маніпульовані сигнали )2,1()()(
c ltÀ l  можна представити 

через квадратурні складові 

.sin)(cos)()( 00
)(

ñ ttYttYtÀ lslc
l 

                                     
 (13) 

 

Не зменшуючи загальності, розглянемо випадок симетричного впливу навмисної 

завади на сигнали: 

.sin)(cos)()( 00ç ttXttXtÂ lslc 
                                     

 (14) 

 

Для райсівського і релеївського каналів радіозв‘язку динаміку зміни квадратурних 

складових сигналу і завади в дискретні моменти часу tk (k = 0, 1, 2, …) по аналогії з виразом 

(8) представити системами стохастичних векторних різницевих рівнянь 

 
),()1()()1()1( )()( kkkkk scsc UΓXΦX                               (15) 

 

де 
T

)1(),1()1(  kXkYk ñññX ; 
T

)1(),1()1(  kXkYk sssX ; 

T

21 )(),()( kUkUk U ; матриці Ф(k + 1), Г(k + 1) і Q(k) формально мають той же вид, що і 

в формулі (8), проте замість параметрів y , x  і 2
y , 2

x  в них використовуються відповідно 

параметри ñ , ç  і 2
ñ , 2

ç . 

Відзначимо, що інтервал дискретизації в часі ...),2,1,0(1   kttt kk  в даному 

випадку вибирається з умови ),min( çc t . Згідно із статистичними даними значення 

інтервалів кореляції амплітуд завмираючих сигналів (завад) в каналах радіозв‘язку 

складають десяті долі – одиниці секунд [11, 12]. 

Скалярні рівняння спостереження сигналів і завад на фоні шуму запишемо наступним 

чином: 

 
 

               (16) 
 

 

де A = ||l, 1||; χ – випадкова величина, причому  
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P, Q – апріорні ймовірності передачі сигналів )()(
c tU l  (зокрема, P = Q = 0,5); )1( kN  – 

нормальний білий шум з нульовим середнім і функцією коваріації lklkR ,
2
øø ),(  . 

Оптимальне вирішальне правило за критерієм ідеального спостерігача для 

рівноймовірних сигналів у момент часу Tа = n∆t визначається нерівністю 
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де логарифм відношення правдоподібності знаходиться в послідовній формі 
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причому   0)0(  z . 

Апостеріорні щільності ймовірностей   ),(/)1( kzkzw  у виразі (18) є гаусівськими і в 

даному випадку мають вигляд 
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kkkzkzw

ll
              (19) 

де 
T

ññ )(ˆ),(ˆ)( kXkYkñ X ; 
T

ss )(),(ˆ)( kXkYks X  – вектори оцінок квадратурних складових 

сигналу і навмисної завади, процедура обчислення яких аналогічна алгоритму (10); 

)/1( kk P  – перехідна матриця помилок оцінки. 

На підставі виразів (17) – (19) приходимо до наступного рекурентного 

обчислювального алгоритму сумісного виявлення і оцінювання: 
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               (20) 

 

Особливістю синтезованого алгоритму є залежність точності оцінок від якості 

реального каналу зв‘язку (відношення сигнал/завада): при достатньо високій ймовірності 

ухвалення помилкових рішень може спостерігатися зміщеність одержуваних оцінок і, як 

наслідок, зниження точності контролю якості каналу. 

Для більш строгого судження про якість інформаційних каналів, особливо в умовах дії 

завад, структура яких схожа із структурою сигналу, необхідно здійснювати роздільну 

поточну оцінку амплітуд радіосигналу і навмисної завади без попереднього винесення 

рішень про приймання інформаційних символів. Для цього потрібно мати в своєму 

розпорядженні відомості про функції часової автокореляції маніпульованих сигналу і завади 

на виході каналу радіозв‘язку. Така оцінка дозволить зрештою встановити ступінь впливу 

співвідношення швидкостей маніпуляції сигналу і завади, швидкості зміни характеристик 

середовища розповсюдження сигналу і завади на якість радіоканалу і тим самим видати 

рекомендації по вибору оптимальних робочих частот  та інших параметрів сигналу засобів 

радіозв‘язку з урахуванням кореляційних властивостей каналу, сигналу і завади.  

Висновки. 

1. Таким чином, показана можливість синтезу ефективних обчислювальних алгоритмів 

динамічного контролю якості радіоканалів на основі застосування методів теорії 

оптимальної лінійної фільтрації. Основними особливостями алгоритмів, що синтезуються, є 

врахування не тільки енергетичних, але і кореляційних (швидкісних) параметрів сигналів і 

завад, а також рекурентний характер обробки інформації. 

2. Особливістю запропонованого методу оцінки якості каналу зв‘язку з навмисними 

завадами є залежність точності оцінок від якості реального каналу зв‘язку (відношення 

сигнал/завада): при достатньо високій ймовірності ухвалення помилкових рішень може 
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спостерігатися зміщеність одержуваних оцінок і, як наслідок, зниження точності контролю 

якості каналу. 
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УДК 621.396                                                               д. т. н.  Кувшинов О. В. (ВІТІ НТУУ „КПІ‖) 

Вознюк Р.М.(НУОУ) 

 

ОЦІНКА СТРУКТУРНОЇ СКРИТНОСТІ ШИРОКОСМУГОВИХ СИГНАЛІВ  

 

Запропоновано шляхи підвищення структурної скритності сигналу OFDM, проведено оцінку 

потенціальної скритності сигналу OFDM з додатковим розширенням спектру за допомогою квазіортогональних 

псевдовипадкових послідовностей та методом псевдовипадкового перестроювання робочої частоти.   

Предложены пути повышения структурной скрытности сигнала OFDM, проведена оценка структурной 

скрытности сигнала OFDM с дополнительным расширением спектра с помощью квазиортогональных 

псевдослучайных последовательностей и методом псевдослучайной перестройки рабочей частоты. 

The ways of OFDM-signal structural security increase are offered. Structural security estimation of OFDM-

signal with additional spectrum spreading by quasiorthogonal pseudorandom sequences and by the method of 

pseudorandom operation frequency tuning is appraised. 

Ключові слова: широкосмуговий сигнал, структурна скритність, арсенал сигналів. 

 

Однією з важливих характеристик систем і засобів радіозв‘язку, які функціонують в 

умовах радіоелектронного подавлення є їх скритність. Під скритністю розуміють здатність 

систем і засобів радіозв‘язку протистояти дії радіотехнічної розвідки [14]. 

Радіотехнічна розвідка передбачає послідовне виконання трьох основних задач: 

виявлення факту роботи системи (засобу) радіозв‘язку (виявлення сигналу); визначення 

структури виявленого сигналу і його основних параметрів; розкриття інформації, яка 

міститься в сигналі. Відповідно до цих задач можна визначити основні види скритності: 

енергетичну, структурну, інформаційну просторову і часову. 

Структурна скритність спрямована на виключення або суттєве утруднення розкриття 

структури (виду) сигналів системи (засобу) радіозв‘язку. 

Одним з основних методів підвищення структурної скритності є використання 

широкосмугових сигналів з великою базою. Оцінка потенційної скритності різних видів 

сигналів, які застосовуються в радіозв‘язку проведена в [24]. Так, в [2] отримано вирази для 

потенційної структурної скритності широкосмугових сигналів на основі М-послідовностей, 

сегментів М-послідовностей, сигналів у вигляді випадкових двійкових послідовностей, 

багатопозиційних імпульсних послідовностей на основі реалізації шуму. В [3] оцінена 

структурна скритність сигналів з псевдовипадковим перестроюванням робочої частоти 

(ППРЧ). Але в сучасних безпроводових стандартах [5, 6] використовуються складні види 

широкосмугових сигналів, такі як сигнали OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing 

 ортогональне частотне розділенням з мультиплексуванням) у поєднанні з ППРЧ, та 

сигнали OFDM з додатковим розширенням спектру за допомогою квазіортогональних 

псевдовипадкових послідовностей. 

Тому метою роботи є оцінка потенціальної структурної скритності сигналу OFDM з 

додатковим розширенням спектру за допомогою квазіортогональних псевдовипадкових 

послідовностей та методом псевдовипадкового перестроювання робочої частоти. 

Методика розрахунку потенційної структурної скритності, що не потребує знання 

алгоритму розкриття сигналу на станції радіотехнічної розвідки, дана в роботі [2]. 

Структурна скритність визначається кількістю двійкових вимірювань (дв. вим.), які 

необхідно провести для розкриття структури сигналу. Загальний вираз для потенційної 

скритності має вигляд 

S = log2A,                                                                  (1) 

 

де А – кількість (арсенал) всіх можливих значень якого-небудь параметра сигналу. Таким 

параметром може бути несуча частота, структура коду, час приходу сигналу тощо. У 

загальному випадку скритність залежить від способу побудови конкретного виду сигналу. А 

кількість всіх можливих значень параметра сигналу дорівнює його базі [2] 
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А = В = FТ,                                                             (2) 

де F – ширина спектра сигналу, Т – тривалість сигналу.  

Сигнали OFDM широко використовується в сучасних системах радіозв‘язку [5–7]. Ідея 

ортогонального частотного розділення з мультиплексуванням полягає в тім, що потік переданих 

даних розподіляється по множині частотних підканалів і передача ведеться паралельно у всіх 

цих підканалах. Сигнал OFDM являє собою систему з багатьма піднесучими, засновану на 

використанні швидкого перетворення Фур‘є при формуванні сигналу при передачі та 

демодуляції при прийманні. 

У загальному випадку вираз для OFDM-сигналу записується таким чином [5, 8]: 
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де f0 – центральна частота групового сигналу; N – кількість піднесучих; Δfр – рознесення 

частот між піднесучими; Ар – амплітуда р-ї  піднесучої; φр  поточна фаза р-ї  піднесучої. 

Схематичне подання сигналу OFDM у частотній області показане на рис. 2.4. 

Амплітуди Ар і фази φр групового сигналу (3) визначаються характером модуляції та 

інформацією, переданою по каналу зв‘язку. Наприклад, при передачі сигналів з фазовою 

модуляцією амплітуди є константами, а фази – випадковими величинами. Статистичні 

властивості ансамблю величин φр визначаються характером переданої інформації. Якщо 

джерело інформації має високу ентропію, і в системі не використовується завадостійке 

кодування, то випадкові величини φр можна вважати незалежними і рівномірно 

розподіленими на інтервалі (0…2π). 

Оцінимо структурну скритність сигналу OFDM. База сигналу OFDM приблизно 

дорівнює кількості від несучих N. Потенційна скритність сигналу при цьому є досить 

низькою і дорівнює SOFDM = log2 N. 

Арсенал сигналів OFDM можна підвищити такими способами. 

1. Посимвольна перестановка частотних підканалів зі збереженням відносності зсуву 

фаз. Підканали повинні змінюміняти своє положення за погодженою між приймачем і 

передавачем програмою, наприклад відповідно до генератора випадкових чисел. Кількість 

(арсенал) таких перестановок при N підканалах дорівнює А1 = N! 

2. Довільне перемеження символів інформації переданого повідомлення від одного 

символу OFDM до іншого. Розглянемо окремий випадок такої перестановки, коли 

перемеження переданої інформації здійснюється незалежно усередині кожного символу 

OFDM. Як і в першому випадку потрібна погодженість роботи передавача й приймача. 

Арсенал при цьому дорівнює А2 = N!  

Таким чином, вираз для скритності OFDM-сигналу при застосуванні віщерозглянутих 

заходів має вигляд 

SOFDM = log2 (N! N!) = 2log2 N!                                              (4) 

 

Як видно з формули, скритність OFDM-сигналу швидко зростає зі збільшенням 

кількості підканалів.  

 0 1 

A0 

N-3 N-2 N-1 

AN-1 

Рис. 1. Спектр сигналу OFDM 

Δfр Δfр 
f1 f3 f2 

··· ··· 
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Рис. 2. Скритність сигналів OFDM-КАМ 
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В підканалах системи OFDM використовуються сигнали з багатопозиційною фазовою 

маніпуляцією (ФМ-М) та багатопозиційною квадратурною амплітудною маніпуляцією 

(КАМ-М), де М = 2
n 

– розмірність ансамблю сигналів, n = 2, 3, ...8 [9–12].  

Для сигналів КАМ-М кількість варіантів відповідності кожної точки сигнального 

ансамблю символу, що складається з n біт дорівнює М! Відповідно, скритність сигналів 

КАМ-М розраховується за формулою 

SКАМ = log2 М!                                                            (5) 

Ці значення вносять додатковий вклад у збільшення загального показника скритності 

сигналу OFDM. На рис. 2 наведено графіки залежностей структурної скритності сигналу 

OFDM-КАМ від кількості піднесучих для різних значень розмірності ансамблю сигналів. 

Як видно з графіків скритність сигналу підвищується зі зростанням кількості 

піднесучих OFDM-сигналу. Крім того, на величину S суттєво впливає розмірність КАМ-

сигналу. Але слід пам‘ятати, що збільшення розмірності КАМ-сигналу призводить до 

погіршення завадостійкості приймання сигналів. Тому в каналах з низьким відношенням 

сигнал/завада в основному застосовуються сигнали КАМ-4 та КАМ-16. 

Врахуємо вплив на скритність структури сигналу OFDM посимвольного 

псевдовипадкового перестроювання робочої частоти (ППРЧ). Скритність сигналу з ППРЧ 

обчислюється за формулою [3] 

SППРЧ = 0,693BППРЧ log2 BППРЧ,                                           (6) 

де BППРЧ – база сигналу з ППРЧ. 

Арсенал складеного сигналу OFDM-КАМ з ППРЧ буде добутком арсеналів кожної 

складової, тому вираз загальної скритності буде сумою скритностей: 

SOFDM-ППРЧ = SOFDM + SКАМ +  SППРЧ =  2log2 N! + log2 М! + 0,693BППРЧ log2 BППРЧ.           (7) 

Залежності структурної скритності сигналу OFDM-КАМ-4 з ППРЧ зображено на рис. 3. 

Порівняння чотирьох випадків (N = 8, N = 16, N = 32; N = 64) дозволяє зробити висновок, що 

при фіксованій базі сигналу для підвищення скритності варто підвищувати кількість 
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Рис. 3. Скритність сигналів OFDM з ППРЧ 
 

N = 8 

N = 16 

N = 64 
 

N = 32 

піднесучих OFDM-сигналу й, відповідно, зменшувати кількість стрибків сигналу з ППРЧ. Це 

пояснюється тим, що скритність сигналу OFDM приблизно в 2 рази більше скритності 

сигналу ППРЧ (вирази (4) і (6)). 

Широке застосування в системах широкосмугового зв‘язку знайшли так звані М-

послідовності [13]. Формування М-послідовності відбувається за допомогою багатократних 

лінійних фільтрів у вигляді регістрів зсуву з зворотнім зв‘язком. Для формування М-

послідовностей з періодом 12  lL  може використовуватись регістр зсуву  

довжиною l розрядів. 

Набір М-послідовностей має гарні кореляційні властивості, однак має порівняно 

невеликий арсенал можливих варіантів 12  lLÂÀ . Якщо змінити розташування 

відводів у регістрі зсуву, з яких знімаються сигнали зворотного зв‘язку на суматор за 

модулем 2, то одержимо генератор інших М-послідовностей тієї ж довжини L (9.10). 

Кількість таких різних генераторів дорівнює  

B

Â

2log

)(
 , 

де (В) функція Ейлера від бази сигналу (кількість цілих чисел у ряді 1,2, ..., B – 1, що 

взаємно простими з числом B). 

Арсенал М-послідовностей з урахуванням можливих варіантів реалізації їх генератора 

дорівнює  

А = В(В). 

Тоді для вираз для скритності М-послідовностей має вигляд 

                SL =  log2 L+ log2 (В).                                                         (8)  

Підвищення скритності арсеналу М-послідовностей за рахунок комутації зворотних 

зв‘язків у їх генераторі є порівняно невеликим. Значно ефективнішим та технічно простішим 

є застосування сегментів досить довгої М-послідовності.  
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Рис. 4. Скритність сигналів OFDM з додатковим розширенням спектру за допомогою 

сегментів М-послідовностей 
 

N = 8 

N = 16 

N = 64 
N = 32 

Для формування цього типу широкосмугового сигналу з базою B використовується М-

послідовність довжиною  L >> B, з якої вибираються сегменти, що не перекриваються, 

довжиною B мікроімпульсів, які й використовуються в якості широкосмугових сигналів.  

В [14] показано, що задовільні кореляційні властивості сегментів М-послідовностей 

забезпечуються за умови 2LÂ  .  

Прийнявши в граничному випадку 2LÂ  , одержимо наступний вираз для 

необхідної тривалості вихідної М-послідовності    

L = 2B
2
.  

Враховуючи те, що для величини L повинна виконуватися умова 12  lL . З однієї 

отриманої послідовності можна утворити 2B сегментів. Шляхом циклічних зсувів з вихідної 

М-послідовності можна утворити ще L = 2B
2 

послідовностей. Крім того, за рахунок різних 

варіантів реалізації генератора кількість можливих варіантів М-послідовностей збільшується. 

Вираз для арсенальної скритності сегментів М-послідовностей має вигляд [2] 

                SсегмL =  12log2 В + log2 [(2B
2
)].                                               (9)  

Додаткове розширення спектру сигналу OFDM за допомогою М-послідовностей 

створює технологію MC-CDMA (Multi Carrier Code Division Multiple Access). Скритність 

складеного сигналу OFDM-КАМ з розширенням спектру за допомогою М-послідовностей 

можна розрахувати за формулою 
 

SOFDM-L = SOFDM + SКАМ +  SсегмL =  2log2 N! + log2 М! + 12log2 В + log2 [(2B
2
)].      (10) 

 

Залежності структурної скритності сигналу OFDM-КАМ-4 з додатковим розширенням 

спектру за допомогою М-послідовностей зображено на рис. 4. Аналіз отриманих 

залежностей показує, що сигнали з ППРЧ мають більший арсенал можливих значень ніж  М-

послідовності, і, відповідно, більшу структурну скритність. 

Таким чином, на основі проведеної оцінки структурної скритності розглянутих 

складних широкосмугових сигналів можна зробити наступні висновки. 
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1. Стандартний OFDM сигнал має низьку структурну скритність. Підвищити 

структурну скритність OFDM сигналу можна підвищити за рахунок посимвольної 

перестановки частотних підканалів зі збереженням відносності зсуву фаз або довільного 

перемеження символів інформації переданого повідомлення від одного символу OFDM до 

іншого.  

2. Скритність OFDM-сигналу підвищується зі зростанням кількості піднесучих. Крім 

того, на величину структурної скритності суттєво впливає розмірність ансамблю сигналів, 

який застосовується в підканалах системи. 

3. Для підвищення структурної скритності OFDM-сигналу можна використовувати 

додаткове розширення спектру за допомогою М-послідовностей або псевдовипадкового 

перестроювання робочої частоти. Сигнали з ППРЧ мають більший арсенал можливих 

значень ніж  М-послідовності, і, відповідно, більшу структурну скритність. 
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УДК 621.391.82                                                          д. т. н. Кувшинов О.В.  (ВІТІ НТУУ „КПІ‖)  

 

ОЦІНКА ЗАВАДОСТІЙКОСТІ ЗАСОБІВ РАДІОЗВ’ЯЗКУ З ППРЧ ПРИ ВПЛИВІ 

НАВМИСНИХ ШУМОВИХ ЗАВАД 

 

Здійснено оцінку завадостійкості засобів радіозв’язку з псевдовипадковим перестроюванням робочої 

частоти при передачі сигналів методом відносної фазової маніпуляції в умовах впливу шумової завади в 

частині смуги. Розглянуто шляхи підвищення завадостійкості за рахунок зміни параметрів сигналу. 

Проведена оценка помехоустойчивости средств радиосвязи с псевдослучайной перестройкой рабочей 

частоты при передаче сигналов методом относительной фазовой манипуляции в условиях воздействия 

шумовой помехи в части полосы. Рассмотрены пути повышения помехоустойчивости за счет изменения 

параметров сигнала. 

The estimation of pseudorandom frequency hopping radio equipment noise immunity during signals transmission 

using differential phase keying method in the conditions of influence of noise interference in part of frequency band is 

conducted. The ways of noise immunity increase at the expense of the signal parameters change are considered. 

Ключові слова: засіб радіозв’язку, псевдовипадкове перестроювання робочої частоти, шумова завада в 

частині смуги. 

 

Одним з ефективних методів підвищення завадозахищеності засобів радіозв‘язку при 

впливі навмисних завад є застосування псевдовипадкового перестроювання робочої частоти 

(ППРЧ) [1–4]. У системах з ППРЧ розширення спектра в межах заданої смуги частот 

здійснюється за допомогою стрибкоподібної зміни частоти сигналу за псевдовипадковим 

законом, який невідомий постановнику завад. При цьому сигнал займає смугу частот fс 

значно ширшу в порівнянні зі смугою Fс, яка мінімально необхідна для передачі 

інформації. 

До засобів радіозв‘язку, які функціонують в умовах апріорної невизначеності щодо 

умов ведення зв‘язку, сигнальної і завадової обстановки, пред‘являються високі вимоги по 

завадозахищеності та пропускної здатності. Постійне вдосконалення засобів радіорозвідки та 

радіозавад, впровадження автоматизованих комплексів радіоелектронного подавлення (РЕП) 

призвело за останні роки до істотного підвищення можливостей по радіоподавленню засобів 

радіозв‘язку [5, 6]. 

В умовах радіоелектронного подавлення (РЕП) найбільш універсальною і стійкою до 

різних способів обробки сигналів є шумова загороджувальна завада зі спектральною 

щільністю потужності 

 

ñçç fPG  , 

 

де Рз  потужність шумової завади. 

Потужність шумової завади може бути використана більш ефективно за рахунок 

зосередження її в обмеженій смузі частот, значно меншій, ніж діапазон частот системи 

передачі з ППРЧ. Таку заваду називають шумовою завадою в частині смуги [1, 7, 8] (рис. 1). 

На рис. 1 коефіцієнт  характеризує частину смуги пропускання засобу радіозв‘язку, яка 

займається завадою (0    1). З метою підвищення ефективності системи РЕП спектр 

шумової завади в частині смуги стрибкоподібно за випадковим законом переміщають по 

всьому діапазону частот, який займає система передачі з ППРЧ.  



Збірник наукових праць ВІТІ НТУУ „КПІ‖ № 1 – 2011 

════════════════════════════════════════════════════════ 

 113 

 
 Gз 

 f 

Рис. 1. Спектр шумової завади в частині 

смуги 

 0 

 fс 

fс 

 

Метою роботи є оцінка завадостійкості засобу радіозв‘язку з ППРЧ при передачі 

сигналів методом відносної фазової маніпуляції (ВФМ) в умовах впливу шумової завади в 

частині смуги. 

Для оцінки завадостійкості системи передачі дискретних повідомлень в умовах впливу 

навмисних завад кращим показником кількісної міри оцінки завадостійкості є середня 

імовірність помилки на біт інформації Рб [1, 4, 9–11].  

Середня імовірність помилки на біт при впливі шумової завади в частині смуги в 

загальному вигляді може бути подана у вигляді [1] 

 

21á )γ1(γ ÐÐÐ  ,                                                   (1) 

 

де Р1  середня імовірність помилки на біт при впливі шумової завади; Р2  середня 

імовірність помилки на біт при відсутності завад на вході демодулятора. 

Значення Р1 визначається тільки власними шумами приймального пристрою і при 

некогерентному прийманні сигналів з ВФМ дорівнює 

 

2

2

1
2

QåÐ  ,                                                           (2) 

 

де 0c
2 GEQ    відношення енергії сигналу до спектральної щільності потужності власних 

шумів приймача. 

При впливі навмисної шумової завади в частині смуги вираз (2) можна переписати у 

вигляді 

γ
1

ç0

ñ

2

1 GG

Å

åÐ




 .                                                      (3) 

 

Підставивши вирази (2) і (3) у формулу (1) і виконавши необхідні перетворення, 

одержимо 
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де ccc FfK   коефіцієнт розширення спектра сигналу; Fс = 1/і  ширина спектра 

первинного інформаційного сигналу; і  тривалість імпульсу двійкового сигналу;       Рс = 

Ес/і  потужність сигналу. 

Відповідно до виразу (4) на рис. 2 наведені графіки залежності Рб() при            Q
2
 = 

10,34 дБ (що відповідає значенню імовірності помилки Рб = 10
-5

 при відсутності завад) для 

різних значень .
ç

ññ2
åêâ

P

PK
Q   

Ефективність завад у частині смуги стає очевидною, якщо судити по різниці між 

максимальним значенням середньої імовірності помилки на біт і значенням середньої 

імовірності помилки на біт при  = 1 для кожного графіка. 

При умові, що Gз >> G0, Ec >> G0 і вирішуючи рівняння 0
γ

á 
d

dÐ
 стосовно до виразу 

(4), одержимо оптимальне значення : 

 

 1.   ,γ
ññ

ç
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ç
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Ð
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Ð
 

 

Тоді максимальне значення середньої імовірності помилки на біт при ВФМ дорівнює 
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Рис. 2. Завадостійкість приймання сигналів ППРЧ при різних 

значеннях 2
åêâQ  
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На рис. 3 подані графіки залежностей )( 2
åêâá QP  для різних значень . Штриховою лінією 

показана максимальна середня імовірність помилки на біт при  = опт. З рис. 3 видно, що 

середня імовірності помилки на біт при заданому відношенні 0c GE  при збільшенні 

відношення 2
åêâQ  наближається до величини Рб = 10

-5
.  

На рис. 4 зображені графіки залежностей Рб() при Q
2
 = 10,34 дБ  для значень          Кс 

=512 і Кс = 1024, Рс/Рз = 0; 5; 10 дБ. З графіків чітко видно залежність значення середньої 

імовірності помилки на біт від зміни коефіцієнта розширення спектра сигналу. 
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Рис. 3. Завадостійкість приймання сигналів ППРЧ при різних 
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коефіцієнта розширення спектру сигналу 

0 дБ 

5 дБ 

10 дБ 

Кс = 512 

Кс = 1024 



Збірник наукових праць ВІТІ НТУУ „КПІ‖ № 1 – 2011 

════════════════════════════════════════════════════════ 

 116 

Таким чином, при впливі шумової завади в частині смуги для будь-якого відношення 

сигнал/завада існує оптимальне значення частини смуги пропускання опт, при якій 

завадостійкість системи передачі з ППРЧ буде мінімальною (див. рис. 2). При       = опт 

експоненціальний характер залежності середньої імовірності помилки на біт змінюється на 

лінійний (див. рис. 3), що призводить до значного зменшення завадостійкості засобу 

радіозв‘язку з ППРЧ у порівнянні з подавленням такого ж засобу радіозв‘язку у всьому 

діапазоні частот (при  = 1). Завада з такими параметрами є найгіршою для системи 

передачі. Однак з метою оптимізації поточної ширини спектра завади в частині смуги і 

потужності завади в складі системи РЕП необхідно мати станцію радіотехнічної розвідки 

для вимірювання параметрів сигналів засобу радіозв‘язку, який подавлюється. 

Таким чином, проведений аналіз показує, що завадостійкість засобів радіозв‘язку з 

ППРЧ може бути підвищена за рахунок збільшення відношення сигнал/завада 2
åêâQ  (див. рис. 

2, 3) і збільшення величини коефіцієнта розширення спектра сигналу (див. рис. 4). 

Перспективним напрямком вирішення задачі підвищення завадостійкості приймання 

сигналів в каналах зв‘язку з навмисними завадами є розробка адаптивних алгоритмів 

формування та обробки сигналів. 
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МЕТОД УПРАВЛІННЯ ТОПОЛОГІЄЮ МЕРЕЖІ ПОВІТРЯНИХ РЕТРАНСЛЯТОРІВ 

ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ СТУКТУРНО-ІНФОРМАЦІЙНОЇ ЗВ’ЯЗНОСТІ 

БЕЗПРОВОДОВИХ ЕПІЗОДИЧНИХ МЕРЕЖ 

 

В роботі дано визначення структурно-інформаційної зв’язності безпроводових епізодичних мереж, що 

враховує наявність не тільки структурного з’єднання, а й гарантованого інформаційного обміну між заданою 

парою відправник-адресат. Для кількісної оцінки ступеню структурно-інформаційної зв’язності БЕМ 

запропоновано два показники: пропускна здатність мережі та k- зв’язність. Розроблено метод управління 

топологією мережі повітряних ретрансляторів для підвищення кожного із запропонованих показників. 

В работе дано определение структурно-информационной связности беспроводных эпизодических сетей, 

которое учитывает наличие не только структурного соединения, но и гарантированного информационного 

обмена между заданной парой отправитель-адресат. Для количественной оценки степени структурно-

информационной связности предложено два показателя: пропускная способность сети и k- связность. 

Предложен метод управления топологией сети воздушных ретрансляторов для повышения каждого из 

предложенных показателей. 

In this paper we define the structural information connectivity of wireless ad-hoc networks, which takes into 

account not only the structural connections, but also ensure information exchange between a given pair of sender-

recipient. To quantify the degree of structural information connectivity suggested two indicators: the capacity of the 

network and k- connectivity. Proposed a method for controlling the topology of the network overhead of aerial 

repeaters to improve each of the proposed indicators. 

Ключові слова: безпроводові епізодичні мережі, безпілотні літальні апарати, зв’язність, управління 

топологією. 

 

Вступ 

В умовах відсутньої або зруйнованої наземної інфраструктури (стихійні явища, 

військові конфлікти тощо) широкого використання набувають безпроводові епізодичні 

мережі (БЕМ), що мають змогу оперативно розгортатися для організації інформаційної 

взаємодії особового складу підрозділів МНС, військовослужбовців та ін. Зазвичай такі 

мережі представляють собою беспроводові локальні мережі, в яких вузли мають однаковий 

статус (однорангові) та мають змогу взаємодіяти однин з одним безпосередньо – в зоні 

радіовидимості, або з ретрансляцією повідомлень через інші вузли, утворюючи таким чином 

багатострибкові мережі довільної структури [1]. Однак мобільність вузлів, швидка зміна 

характеру місцевості, обмежена енергетика радіоліній призводять до нестабільності з‘єднань 

між вузлами та, як наслідок, до погіршення (або втрати) зв‘язності БЕМ. Отже постає 

актуальна наукова проблема підвищення зв‘язності БЕМ. Одним із способів підвищення 

зв‘язності БЕМ може бути застосування телекомунікаційних систем на основі платформ 

повітряного базування (літаки, гелікоптери, дирижаблі тощо) [2,3]. Приклад архітектури 

таких мереж із використанням мініатюрних безпілотних літальних апаратів (БЛА) показано 

нижче (рис.1). 

Перший (наземний) рівень такої мережі складає мережа мобільних абонентів (МА), що 

взаємодіють один з одним, утворюючи БЕМ. Другий (повітряний) рівень складає мережа 

БЛА, що працюють в якості вузлів-ретрансляторів та забезпечують кращу зв‘язність 

проблемних ділянок мережі (як показано на рис.1).  

Одною з ключових задач управління мережею БЛА є задача управління топологією 

мережі БЛА, тобто знаходження необхідної кількості БЛА, розміщення та переміщення їх у 

просторі [4]. Недостатньо розв‘язаною на сьогодні є задача оптимального управління 

топологією мережі БЛА за критерієм підвищення зв‘язності БЕМ. Шляхи забезпечення 

зв‘язності роз‘єднаних районів наземних вузлів представлені у роботах [4-6]. Підвищення 

зв‘язності мережі з‘єднаних вузлів за допомогою одного БЛА досліджується в роботі [7]. 
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Отже, метою даної роботи є вивчення проблеми підвищення зв‘язності за допомогою групи 

БЛА. Та першим кроком дослідження є кількісне визначення зв‘язності заданої БЕМ. 

 
 

Рис.1 Приклад архітектури БЕМ із використанням БЛА 

 

1. Визначення структурно-інформаційної зв’язності БЕМ 

Загальне визначення зв’язності. Під зв’язністю мережі слід розуміти здатність будь-

якої пари вузлів здійснювати інформаційний обмін, використовуючи проміжні вузли в якості 

ретрансляторів [4]. Оскільки інформаційна взаємодія проходить на різних рівнях еталонної 

моделі взаємодії відкритих систем (ЕМ ВВС), тоді під зв‘язністю можемо розуміти вдале 

функціонування протоколів окремих рівнів ЕМ ВВС (у вузькому змісті) або ж реалізацію 

умов і протоколів різних рівнів для гарантованого обміну інформацією між вузлами мережі 

(у широкому змісті) [1]. На фізичному рівні між парою вузлів відправник-адресат 

Nbaab ,1,,  , де N – кількість МА у мережі, має існувати фізичний радіоканал або маршрут 

abm послідовно з‘єднаних радіоканалів, що характеризуються протяжністю радіолінії між 

кожною парою сусідніх вузлів Njimjid abij ,1,,,,   або потужністю передавача кожного 

вузла маршруту abi mip , . У випадку виконання умов abij mjidd  ,,{: 0
1  

)},( 0
abi mipp  , де 00 , pd  - допустимі значення радіусу (потужності) передачі, можемо 

говорити про наявність фізичного з‘єднання або структурної зв’язності пари відправник-

адресат ab. На канальному та мережному рівні гарантований інформаційний обмін 

здійснюється згідно обраного протоколу множинного доступу (МД) та протоколу 

маршрутизації, що з одного боку характеризуються системними параметрами, такими як 

пропускна здатність обраного маршруту передачі даних )( abms , та з іншого боку – 

параметрами користувача, такими як середня затримка передачі пакету даних між парою 

відправник-адресат ab (або кількістю ретрансляцій в маршруті )( abml ). Інтенсивність 

вихідних потоків abij mjig  ,,  при цьому визначається матрицею тяжіння ,)(tГ jk  

ji
N

i

N

j
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)}( abijij msg  , будемо говорити про наявність гарантованого інформаційного обміну або 

інформаційної зв’язності пари відправник-адресат ab. Зазначимо, що наявність 

інформаційної зв‘язності можлива лише за наявності структурної зв‘язності. 

Тоді структурно-інформаційну зв‘язність мережі загалом можна визначити за 

допомогою матриці зв‘язності: 





 

 

інакше

абоумовиявиконуютьсякщо
A

,0

,1
][ 1

21
,                                     (1) 

Якщо для всіх пар відправник-адресат ab виконується вище вказані умови (всі елементи 

матриці дорівнюють 1), тоді мережу будемо вважати зв‘язаною структурно або 

інформаційно. Але таке визначення зв‘язності відображає лише наявність зв‘язності та не дає 

інформації щодо стійкості зв‘язності такої мережі. Отже наступним кроком є кількісне 

визначення показників структурно-інформаційної зв‘язності, які показують ступінь 

зв‘язності мережі. 

Визначення показників структурно-інформаційної зв’язності БЕМ. Для кількісної 

оцінки ступеню зв‘язності БЕМ пропонується два показники в залежності від поставленої 

задачі (підвищення структурної зв‘язності або підвищення інформаційної зв‘язності мережі): 

k- зв‘язність та пропускна здатність мережі. Після визначення цих мір зв‘язності, в 

наступному розділі ми показуємо, як їх можна оптимізувати за допомогою інтелектуального 

управління топологією мережі БЛА- ретрансляторів.  

1. k- зв’язність. Для того, визначити кількісну міру структурної зв‘язності, можна 

використовувати k- зв‘язність (kЗ). Представимо БЕМ у вигляді ненаправленого зваженого 

графу G(N,A), що складається з N вершин (вузлів мережі) та сукупності ребер (каналів 

зв‘язку) A, позначених певною вагою, наприклад, виражену через відстань між відповідною 

парою сусідніх вузлів ijd  при виконанні умов 1 . Згідно [8] такий граф вважатиметься k- 

зв‘язним, якщо він залишається зв‘язним при видаленні з нього (k-1) вершин. Також згідно 

теореми Менгера, якщо граф є k- зв‘язним, тоді між будь-якою парою несуміжних вузлів є 

принаймні k попарно незалежних шляхів. Тоді kЗ можна визначити як найменшу ступінь 

серед усіх вершин графу: 

kU kЗ  .                                                                 (2) 

2. Пропускна здатність мережі. У випадку, коли необхідно забезпечити гарантований 

інформаційний обмін між кожною парою відправник-адресат, у якості міри інформаційної 

зв‘язності можна використовувати пропускну здатність (ПЗ) мережі. На відміну від 

попереднього випадку вагу ребер графу позначимо через пропускну здатність між 

відповідною парою сусідніх вузлів Njisij ,1,,   при виконанні усіх інших умов 1  та 2 . 

Тоді ПЗ мережі можна визначити наступним чином [10]: 

 bajimsASU
N

ji

N

ba

abij
ПЗ   

 

,,)()(

1, 1,

min ,                                       (3) 

де )(AS  – пропускна здатність мережі; 

)(min
abij ms  – мінімальна пропускна здатність каналу (ребра), що входить до складу 

найкоротшого маршруту abm  між парою відправник-адресат ab, Nbaji ,1,,,  .  

Впровадження в мережу додаткових вузлів, роль яких можуть грати БЛА, може значно 

підвищити вищевказані показники зв‘язності.  

2. Постановка задачі 

Нехай задано: множина наземних вузів NiVi ,1,  , де N – кількість наземних вузлів 

(МА), розосереджених в деякому районі 2, кмr ; множина БЛА KjB j ,1,  , де K – кількість 
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БЛА; R=const – радіус зони покриття кожного БЛА (якщо вони знаходяться на однаковій 

висоті H відносно земної поверхні), м; 0D  ( 0P ) – радіус (потужність) передачі кожного 

БЛА. Кожен вузол мережі iV  у момент часу t описується сукупністю параметрів: 

координатами розміщення та швидкістю руху NiSyx iii ,1,),,(  ; висотою відносно земної 

поверхні h (будемо вважати, що h=0); радіусом (потужністю) передачі 0d ( 0p ); маршрутною 

таблицею найкоротших маршрутів iП ; матрицею тяжіння 
 


N

j

N

k

jkjk tГ

1

max

1

,)(  для 

j≠k. Зв‘язність між вузлами мережі на канальному рівні підтримується за допомогою 

протоколу МДКН, а на мережному рівні – одним з протоколів маршрутизації [11]. 

Тоді постановку задачі можна сформулювати наступним чином: знайти в режимі 

реального часу такий управлінський вплив TC  (координати розміщення множини БЛА у 

просторі KjSzyx jjjj ,1,),,,( 0000  , що визначають матрицю зв‘язності jA ), який 

забезпечить максимум цільової функції зв‘язності, що визначається з виразів (2) або (3). 

Математична постановка задачі у випадку структурної зв‘язності матиме тоді 

наступний вигляд:  
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Математична постановка задачі у випадку інформаційної зв‘язності матиме наступний 

вигляд:  
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Також при вирішенні поставлених вище задач введемо додаткові обмеження:  

 2
min 100100;100;1000,: кмrKNkkд  .                         (6) 

3. Метод управління топологією мережі БЛА для підвищення структурно-

інформаційної зв’язності БЕМ 

Управління топологією мережі БЛА включає у себе такі етапи [4]: планування, 

розгортання (перепланування) та оперативне управління.  

Етап планування здійснюється центром управління мережі БЛА. Змістом планування є 

(виходячи із прогнозованої обстановки та наявних ресурсів): 

1. Планування топології мережі БЛА (знаходження необхідної кількості БЛА, 

визначення їхнього початкового місця розташування або переміщення у просторі), що 

реалізує певну мету управління (підвищення структурної та/або інформаційної зв‘язності 

мережі), виходячи з вимог до параметрів мережі та вимог щодо передачі трафіку. 

2. Розподіл ресурсів (апаратурних, частотних, енергетичних, просторових) мережі БЛА, 

вибір конкретних параметрів і режимів роботи технічних засобів (методів та алгоритмів 

управління).  

Етап розгортання полягає в запуску заданої кількості БЛА та управлінні їхнім 

польотом у задані райони баражування (місця їх початкового розташування). При цьому 

задачі етапу розгортання (перепланування топології) мережі БЛА можуть виконуватися й на 
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етапі оперативного управління при значних змінах мережі (її ушкодження, введенні нових 

угруповань вузлів та ін.). Контроль за польотом БЛА та роботою його бортових систем 

здійснюється із центра управління мережею. 

На етапі оперативного управління за прийнятими критеріями ефективності постійно 

оцінюється стан мережі, і приймаються міри (відповідно до плану та реальної обстановки) по 

втриманню показників ефективності функціонування (k- зв‘язності та пропускної здатності) 

в заданих межах або їхній оптимізації. Задачі оперативного управління (на відмінність задач 

планування) вирішуються змішаним способом (централізовано/децентралізовано) у режимі 

реального часу, а за змістом багаторазово їх повторюють. 

Блок-схема метод управління топологією мережі БЛА включає наступні кроки (рис.2). 

Крок 1. Збір інформації про початкову топологію мережі та ввід вихідних даних (на 

етапі планування) (блок 1):  

- параметрів наземних вузлів: N, NiSyx iii ,1,),,(  , та виведених попередньо БЛА: 

KjSzyx jjjj ,1,),,,( 0000   (отримані, наприклад, через GPS); 

- допустимих значень параметрів в (4)-(6): min
0000000 ;);();(;);( kRPDltspd з ; 

- кількість БЛА на операцію K; 

- параметри протоколу МД та протоколу маршрутизації. 

Зазначені вище параметри та їх обмеження визначають початкову топологію мережі 

БЕМ без застосування БЛА KjA j ,1,  , де j=0 – номер ітерації пошуку рішення (порядковий 

номер БЛА).  

Крок 2. Аналіз наявності структурної зв‘язності (блоки 2,3,5):  

1. Розрахунок параметру ijd  та ступеню зв‘язності k. 

2. Перевірка виконання обмежень 1 . Якщо умови виконуються, тоді перевіряємо 

додаткову умову minkk   (блок 5), інакше переходимо на крок 3. 

3. Перевірка додаткової умови minkk  . Якщо умова виконується, тоді переходимо на 

крок 4, інакше переходимо на крок 3. 

Крок 3. Виконання алгоритму 1 забезпечення структурної зв‘язності (блоки 4, 11-14): 

1. Відбір проблемних вершин (вузлів), ступінь яких minkk  . 

2. Пошук нових рішень (топології із застосуванням поточного БЛА) 1jA , що 

забезпечують покриття якомога більшої кількості проблемних вершин. Детально ця 

процедура розглядається нижче. 

2. У випадку наявності нових рішень, що забезпечують виконання умов 1 (або 

покриття якомога більшої кількості проблемних вершин), 1 jj AA , виконується вивід 

БЛА у задану позицію (етап розгортання) та адаптація параметрів протоколу МД до 

реальних умов функціонування згідно процедур вказаних у [9] (етап оперативного 

управління).  

3. Перевірка на наявність апаратурного ресурсу (БЛА). У випадку наявності ( Kj  ), 

переходимо на крок 1, інакше – КІНЕЦЬ. 

Крок 4. Збір інформації про функціонування мережі (блок 6): 

- матриці найкоротших маршрутів iП ; 

- матриці тяжіння Г. 

Збір зазначеної інформації може виконуватися на етапі планування у випадку наявності 

виведених БЛА (через канал зв‘язку із центром управління) або на етапі розгортання шляхом 

«зчитування» даних з будь-якого наземного вузла БЕМ (за допомогою функціонування 

одного із протоколів маршрутизації [11]). 

Крок 5. Аналіз наявності інформаційної зв‘язності (блоки 7,8):  
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1. Розрахунок параметрів функціонування мережі ))((),(, abзabij mltmsg  згідно 

співвідношень вказаних у [12]. 

2. Перевірка виконання обмежень 2 . Якщо умови виконуються, тоді переходимо на 

крок 7, інакше переходимо на крок 6. 

Крок 6. Виконання алгоритму 2 для забезпечення інформаційної зв‘язності (блоки 9, 11-

14): 

1. Відбір проблемних ребер (для яких не виконується умова 0)( sms ab   або 

)( abijij msg  ) та/або проблемних маршрутів (для яких не виконується умова 

))(( 00 lmltt abзз  ). 

2. Пошук нових рішень (топології із застосуванням поточного БЛА) 1jA , що 

забезпечують покриття якомога більшої кількості проблемних ділянок мережі. Для 

зменшення складності пошуку можна застосовувати центроїдну або решітчасту 

ініціалізацію, що детально розглядаються у [3]. 

3. Побудова маршрутних таблиць )( 1j
i AП , що визначаються матрицею тяжіння та 

прийнятим методом маршрутизації. Перерозподіл потоків ijg  згідно )( 1j
i AП . Розрахунок 

параметрів ))((),( abзab mltms  для існуючих пар відправник-адресат. 

4. Перевірка виконання умов 2  для 1jA . У випадку виконання (або покриття 

максимальної кількості проблемних ділянок мережі) 1 jj AA , здійснюється вивід БЛА у 

задану позицію (етап розгортання) та адаптація параметрів протоколу МД до реальних умов 

функціонування згідно процедур вказаних у [9] (етап оперативного управління).  

5. Перевірка на наявність апаратурного ресурсу (БЛА). У випадку наявності ( Kj  ), 

переходимо на крок 1, інакше – КІНЕЦЬ. 

Крок 7. Виконання алгоритму 3 для підвищення інформаційної зв‘язності (блоки 10-14): 

1. Пошук нових рішень (топології із застосуванням поточного БЛА) 1jA , що 

забезпечують максимізацію ПЗ. Оскільки це є NP- складна задача,  для зменшення 

складності пошуку можна застосовувати центроїдну або решітчасту ініціалізацію, що 

детально розглядаються у [3]. 

2. Побудова маршрутних таблиць )( 1j
i AП , що визначаються матрицею тяжіння та 

прийнятим методом маршрутизації. Перерозподіл потоків ijg  згідно )( 1j
i AП . Розрахунок 

параметрів ))((),( abзab mltms  для існуючих пар відправник-адресат. 

3. Перевірка виконання умов 2  для 1jA . Якщо 2  не виконуються або 

)()( 1 jj ASAS , то відкинути 1jA , інакше 1 jj AA , здійснюється вивід БЛА у задану 

позицію  (етап розгортання) та адаптація параметрів протоколу МД до реальних умов 

функціонування (етап оперативного управління) згідно процедур вказаних у [9].  

4. Перевірка на наявність апаратурного ресурсу (БЛА). У випадку наявності ( Kj  ), 

переходимо на крок 1, інакше – КІНЕЦЬ. 

У випадку виведення усіх БЛА кожним з них періодично на етапі оперативного 

управління здійснюється відпрацювання розглянутої вище схеми для перевірки необхідності 

зміни своєї позиції (при цьому усі вузли мережі вважаються фіксованими у заданий момент 

часу). При чому період відпрацювання методу управління має бути достатньо великим, щоб 

побудувати маршрути та передати по ним мінімальну кількість даних, та одночасно 

достатньо малим, щоб топологія мережі не змінилася значним чином. 
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Також припускається, що за час збору вихідних, виконання розрахунків та виведення 

БЛА у задану позицію, топологія мережі не зміниться значним чином. 

 

 
 

Рис.2. Блок-схема методу управління топологією мережі БЛА 

 

Алгоритм 1 (забезпечення СЗ). Оскільки k- зв‘язність визначається числом найменшої 

ступіні вершин графу БЕМ, тому розміщення БЛА слід виконувати таким чином, щоб 

зв‘язати вершину найменшої степені з якомога більшою кількістю інших вершин графу. Ця 

задача відноситься до задач класу обчислюваної геометрії. Нехай задано вузол А, степінь 

якого необхідно підвищити, та БЛА, що має фіксований радіус радіо покриття R (рис.3). 

Необхідно знайти координати центру кола з радіусом R, що включає задану вершину А та 

якомога більшу кількість інших вершин. Очевидно, що область можливих рішень 

обмежується колом радіусу 2R із центром у вершині А. Тоді алгоритм вирішення цієї задачі 

може мати наступні кроки: 

1. Відбір вузлів у радіусі 2R від заданого вузла мережі А. Побудова кіл, описаних 

навколо заданого вузла А та пари інших вузлів мережі. 

2. Відбір тих кіл, радіус яких не перевищує R та включає заданий вузол мережі А. 
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3. Вибір серед побудованих кіл такого, що при розміщенні у його центрі БЛА, буде 

покрита найбільша кількість інших вузлів мережі.  

Даний алгоритм дозволяє зменшити обчислювальну складність у порівняні із 

алгоритмом у роботі [7] та забезпечити підвищення степені k заданого вузла принаймні ні 

два пункти. 

 
 

Рис.3. Приклад застосування алгоритму розміщення БЛА у випадку k- зв‘язності 

 

4. Реалізація запропонованих алгоритмів 

Реалізація запропонованих алгоритмів здійснювалася на базі комп‘ютерного 

середовища Maple. Для їх реалізації застосовувалися наступні вихідні дані: кількість МА 

N=8,12 або 16, що випадковим чином розміщувалися на поверхні у межах району дислокації 

210001000 мr  . Допустимі значення параметрів МА та БЛА: 0d = 100м, 0D = 300м, R = 

200м, 0s = 0,9, 0l = 5, 1min k . Кількість БЛА на операцію становила K = 5. Для спрощення 

розрахунків вважалося, що усереднене навантаження кожного МА становить ig = 5. 

Довжина пакету становила L=1000біт. Ширина частотної смуги для кожного каналу мережі 

(МА-МА, БЛА-МА, БЛА-БЛА) становила f = 300кГц. У якості модуляції несучої 

застосовувалася BPSK. На канальному рівні МА-МА застосовувався гнучкий МДКН, в 

каналах БЛА-МА (БЛА-БЛА) – МДКН із застосуванням адаптивного резервування [9]. Для 

розрахунку найкоротших маршрутів використовувався алгоритм Дейкстри. У якості метрики 

маршруту використовувалась кількість ретрансляцій. 

Використовуючи запропоновані алгоритми розміщення множини БЛА, отримано 

графіки залежності параметрів структурно-інформаційної зв‘язності (k- зв‘язності та ПЗ 

мережі) від координат розміщення одного БЛА (рис.4) та від кількості БЛА K при різній 

кількості МА N (рис.5а,в) та при різному розмірі району дислокації МА r (рис.5б,г). 

Аналізуючи рис.4б можемо бачити, що ПЗ має глобальний оптимум та декілька 

локальних оптимумів. Максимальне значення ПЗ (при застосуванні одного БЛА) на графіках 

позначене зіркою, а мінімальне значення (без застосування БЛА) – ромбом. Так, наприклад, 

при розміщенні БЛА в точці глобального оптимуму з координатами (302,261) ПЗ сягає свого 

максимального значення. Приріст ПЗ мережі від застосування одного БЛА у цьому випадку 

сягає 2-3 разів. На відміну від ПЗ графік k- зв‘язності (рис.4а) має ступінчастий вигляд. При 

застосуванні одного БЛА ступінь k можливо збільшити у кращому випадку на одиницю.  

Аналізуючи рис.5 можемо бачити, що зв‘язність може бути ще більш підвищеною при 

застосуванні декількох БЛА. Ефективність застосування множини БЛА залежить від 

кількості вузлів МА в мережі та розміру району дислокації МА. При більшій кількості МА 

або при меншому районі дислокації МА зв‘язність буде більшою для заданої кількості БЛА 

(наприклад, 5), оскільки МА матимуть більш міцну зв‘язність між собою. Виводити БЛА 

слід до тих пір, поки не буде досягнутий заданий рівень зв‘язності.  

У подальшій роботі планується визначити період відпрацювання запропонованого 

методу управління в залежності від рівня та характеру мобільності МА.  
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                                    а)                                                                        б) 

 
Рис.4. Графіки залежності k- зв‘язності та ПЗ мережі від розміщення одного БЛА  

 

             
                                     а)                                                                       б) 

 

               
                                    в)                                                                           г) 

 
Рис.5. Графіки залежності k- зв‘язності та ПЗ мережі від кількості БЛА 
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Висновки. У роботі було дано визначення структурно-інформаційної зв‘язності 

безпроводових епізодичних мереж, що враховує наявність не тільки структурного з‘єднання, 

а й гарантованого інформаційного обміну між заданою парою відправник-адресат. Для 

кількісної оцінки ступеню структурно-інформаційної зв‘язності безпроводових епізодичних 

мереж було запропоновано два показники: k- зв‘язність та пропускна здатність мережі. 

Розроблено метод управління топологією мережі БЛА для підвищення показників 

структурно-інформаційної зв‘язності безпроводових епізодичних мереж, який складається з 

адаптивних алгоритмів оптимального розміщення множини БЛА у просторі. Застосування 

евристичних прийомів початкового наближення дозволяє значно зменшити складність 

пошуку оптимального розміщення БЛА та збільшити ймовірність потрапляння у глобальний 

оптимум. Результати обчислювального експерименту засвідчують ефективність 

запропонованих алгоритмів. Застосування принаймні одного БЛА дозволяє підвищити 

пропускну здатність мережі у 2-3 рази. Застосування групи БЛА дозволяє ще більше 

підвищити показники структурно-інформаційної зв‘язності.  
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АНАЛІЗ МОДЕЛЕЙ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ В МЕРЕЖАХ НА КРИСТАЛІ 
 

Проведено огляд моделей енергоспоживання, що використовуються під час структурно-

параметричного синтезу мереж на кристалі. Позначено вектор досліджень по усуненню виявлених недоліків. 

Запропоновано розширену класифікацію моделей споживаної потужності для компонентів  

інтегральних мереж.  

Проведен обзор моделей энергопотребления, используемых при структурно-параметрическом синтезе 

сетей на кристалле. Обозначен вектор исследований по устранению выявленных недостатков. Предложена 

расширенная классификация моделей потребляемой мощности для компонентов интегральных сетей. 

A review of energy consumption models used in the structural and parametric synthesis of networks on chip is 

presented. The research vector to address identified deficiencies is denoted. An expanded classification of power 

consumption models for integrated networks components is suggested. 

Ключові слова: модель енергоспоживання, інтегральні мережі. 

Вступ 

Відомо, що значна кількість сфер людської діяльності (військова, космічна, медична, 

мультимедійна тощо) вимагають для свого розвитку все більше обчислювальних ресурсів. 

Залишаючи проблему підвищення тактової частоти фізикам та технологам, завдання може 

вирішуватись збільшенням числа процесорів на кристалі. Такий підхід вже використовує 

компанія AMD у 12-ти ядерному серверному обчислювачі Opteron 6000. В Intel досягнення 

паралельної архітектури представлені лінійкою процесорів Xeon 7500, кожен із яких 

складається з 8-ми ядер. Кристал Tile-GX від компанії Tilera може містити до ста процесорів, 

а фірма Intel у якості експериментального зразка створила 80-ти ядерний Teraflops  

Research Chip.  

При об‘єднанні в інтегральній мікросхемі (ІМС) множини ресурсномістких 

обчислювачів такі способи організації підсистеми зв'язку, як повно зв‘язна архітектура, одно 

та багатошарова шини втрачають ефективність, що наочно показано в роботах [1, 2]. Для 

вирішення проблеми обміну даними в сучасних ІМС в працях [3, 4] пропонується 

використовувати концепцію мережевої взаємодії, вводиться поняття „мережі на  

кристалі‖ (МнК).  

Такий підхід має переваги масштабованості (зі збільшенням розміру мережі зростає її 

пропускна здатність) і паралелізму (дані в різних сегментах мережі передаються одночасно). 

Постановка задачі. Внаслідок жорстких обмежень по споживаній потужності 

архітектуру МнК необхідно оптимізувати не лише за характеристиками транспортної 

затримки і пропускної здатності, але також і за рівнем енергоспоживання [5].  

У зв‘язку з цим виникає потреба у створенні відповідних моделей для їх використання 

при реалізації різних методів структурно-параметричного синтезу. 

Мета публікації. Вищевикладене обумовлює актуальність даної роботи та диктує 

необхідність формування вектора досліджень для покращення результатів структурно-

параметричного синтезу МнК шляхом аналізу моделей енергоспоживання її компонентів, що 

і є метою даної статті. 

1.Загальні відомості про МнК. 

Сформулюємо основні тези концепції МнК, оскільки дана предметна область 

представлена лише незначною кількістю публікацій у вітчизняних наукових джерелах.  

Узагальнена структура побудови МнК наведена нижче на рис. 1.  
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Рис. 1. Узагальнена структурна схема МнК: 

ОП -  обчислювальна підсистема; М – маршрутизатор; МІ – мережний інтерфейс 

 

Безпосередньо інтегральна мережа складається із маршрутизаторів М, з‘єднаних 

відповідно до визначеної топології. Мережні інтерфейси МІ перетворюють дані з формату, 

характерного для ОП, у послідовність дискретних пакетів і навпаки. Блоки маршрутизаторів М 

здійснюють доставку пакетів на підставі маршрутної інформації, зазначеної в їх заголовку. 

Зі збільшенням числа обчислювальних модулів всередині ІМС мережний підхід має 

наступні переваги у порівнянні з повно зв‘язною, шинною одно- або багатошаровою 

архітектурами [1, 2, 6]: 

– масштабність – для збільшення пропускної здатності підсистеми зв‘язку досить 

додати нові маршрутизатори та підключити до них відповідні обчислювальні модулі; 

– паралелізм – в різних сегментах мережі дані передаються одночасно, що призводить 

до збільшення пропускної здатності; 

– висока тактова частота – досягається за рахунок коротких ліній зв‘язку між 

інтегральними маршрутизаторами. МнК, створена Intel [7], функціонує на частоті 5 ГГц, тоді 

як частота синхронізації сучасних шин не перевищує 500 МГц; 

– енергоефективність. З‘єднання за типом точка-точка значно зменшують паразитну 

ємність навантаження, що у поєднанні з короткими лініями зв‘язку призводить до 

зменшення динамічної складової споживаної потужності. 

Уяву про розвиток концепції МнК можна одержати з оглядових робіт [6], [8 –13].  

Особливо слід відзначити працю [10], де представлено одну з найбільш повних класифікацій 

інтегральних мереж. В роботі [12] наведено огляд методів структурно-параметричного 

синтезу МнК, а її відмітною рисою є чіткість формулювань, високий рівень формалізму та 

велика кількість розглянутих джерел (більш двохсот). В праці [13] позначено проблеми 

створення МнК, відкриті на момент її публікації.  

2.Про необхідність моделей енергоспоживання 

Огляд літературних джерел показав, що моделі енергоспоживання широко вживаються 

при реалізації методів створення архітектури МнК [12]. У той же час, деякі дослідники для 

оцінки споживаної потужності використовують опосередковані цільові функції у вигляді 

обсягів пам‘яті [14] та частоти функціонування з‘єднань [15]. Такий підхід ускладнює 

одержання точних кількісних результатів, що є його істотним недоліком. 

При створенні архітектури МнК ключову роль відіграє використання швидкодіючих, 

адекватних та параметризованих моделей. Оскільки значна частина алгоритмів структурно-

параметричного синтезу є ітераційними, необхідно надавати великого значення часові 

обчислення цільової функції (внаслідок високої інтенсивності її викликів). Адекватність 
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подання впливає на точність результатів, а рівень параметризованості обумовлює розмірність 

простору альтернатив, в якому здійснюється пошук, значною мірою визначаючи 

оптимальність синтезованої архітектури. 

3. Класифікація моделей енергоспоживання 
В праці [16] зроблено одну з перших спроб систематизації моделей енергоспоживання 

для МнК у відповідності до наступних категорій: 

1. Рівень в ієрархії OSI подання;  

2. Відношення до компоненту МнК; 

3. Ступінь абстракції.  

Фактично кількість ознак, за якими можна розрізняти результати досліджень в 

предметній області, набагато більша. На думку авторів, під час формування подібної 

класифікації важливо враховувати метод створення моделі та кількість її незалежних 

змінних, оскільки ці характеристики впливають на точність, керованість та можливість 

виконання процесу моделювання. З іншого боку, не зважаючи на постійне зростання числа 

досліджень в даній області, з моменту появи роботи [16] не публікувалося праць подібного 

роду. Таким чином, наведена в існуючих джерелах інформація є частково застарілою.   

В даній роботі пропонується розширена у порівнянні з наведеною в зазначеній вище праці 

[16] класифікація, яка висвітлює сучасний стан питання і містить наступні категорії (табл. 1): 
 

Таблиця 1  

Класифікація моделей енергоспоживання для компонентів інтегральних мереж 

Категорія Підкатегорія 
Перелік посилань на 

літературні джерела 

1. Відповідність до рівню 

моделі OSI (розглядається 4 

рівня з семи) 

Транспортний рівень 

(повідомлення) 
[15, 17, 18, 29] 

Мережний рівень 

(пакети) 
[18, 19] 

Рівень з'єднань (одиниці 

керування потоком) 
[16, 18-28, 30, 31] 

Фізичний рівень (передача 

бітів даних) 
[18, 30-35] 

2. Відповідність до 

компоненту МнК 

Інтегральний маршрутизатор [16, 18-35] 

Мережний інтерфейс [32, 33] 

З'єднання [15, 16, 20, 29, 31-35]  

3. Рівень абстракції 

Транзакцій [15, 16, 19-32] 

Регістрів (RTL)  [33-35] 

Вентилів [33-35] 

Прототип [17] 

4. Технологія виготовлення 

ІМС 

Для ASIC  [15, 16, 19-35] 

Для FPGA  [17, 33-35] 

5. Метод 

Абстрактна модель [20, 29-31] 

Аналітичне моделювання [15, 16, 21-23] 

Статистичне моделювання [24-28, 30, 31] 

Імітаційне моделювання [18, 32-34] 

SPICE моделювання [33-35] 

Прототипування [17] 

6. Коефіцієнт відносної 

параметризованості 

Високий [21-24, 30] 

Середній [16, 19, 20, 25-29, 31] 

Низький [32-35] 
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Розподіл за відповідністю до рівню моделі OSI для МнК [36] відноситься до першої 

категорії наведеної класифікації. Найбільш повний опис процесу функціонування МнК дає  

фізичний рівень, що відповідає за передачу бітів пакетів даних. Найабстрактніше подання 

має транспортний рівень, в завдання якого входить перенос повідомлень між 

обчислювальними модулями. Запропонована класифікація дозволяє обрати модель 

енергоспоживання відповідно до розв‘язуваного завдання, що обумовлює її практичну 

значущість. Наприклад, при виконанні пошуку енергоефективного відображення 

обчислювальних модулів на структуру інтегральної мережі доцільно застосувати модель 

транспортного рівня [29], оскільки в такому випадку дослідника цікавить енергія, що 

витрачається на перенесення даних між обчислювальними модулями. Використання з цією 

метою моделі фізичного рівня без додаткових модифікацій не є можливим внаслідок 

невідповідності форматів подання даних на різних щаблях OSI. 

Розподіл за відповідністю моделі до компоненту МнК. Як видно з табл. 1, на 

сьогоднішній день переважна більшість досліджень присвячена інтегральним 

маршрутизаторам та зв‘язкам між ними. Невелика кількість розробок, що відносяться до 

мережевих інтерфейсів, реалізована на низьких рівнях абстракції [32, 33], що ускладнює їх 

використання в методах структурно-параметричного синтезу внаслідок тривалого часу 

моделювання. Таким чином, набуває актуальності завдання створення параметризованих та 

швидкодіючих моделей енергоспоживання для мережевих інтерфейсів МнК. 

Розподіл за рівнем абстракції. Велике значення слід надавати рівню абстракції 

використовуваної моделі, оскільки дана характеристика в значній мірі визначає час оцінки 

споживаної потужності. Найбільш загальним у запропонованій класифікації є рівень 

транзакцій, на якому передача і прийом повідомлень розглядаються у вигляді подій без 

врахування процесів, що виникають в апаратурі компонентів інтегральної мережі. Такий 

спосіб моделювання є найменш точним, оскільки не враховує багато з деталей реалізації, однак, 

внаслідок простоти опису має значну швидкодію. На даному рівні моделі енерговитрат звичайно 

записуються у вигляді аналітичних формул, обчислення яких на сучасних ЕОМ виконується 

практично миттєво [15, 16, 19-31]. Відхилення оцінок споживаної потужності від значень, 

отриманих з використанням промислових симуляторів, для наведених вище робіт лежить у 

межах 3%’7%. Більш низький рівень абстракції і, як наслідок, більшу точність, має 

регістрове подання (RTL), на якому поведінка системи визначається в термінах логічних 

операцій над сигналами, що передаються між апаратурними регістрами. Моделювання 

об'єкту на рівні вентилів або транзисторів обумовлює похибку оцінки в межах 0.5%, однак 

такий підхід є найбільш ресурсномістким. Для опису МнК на регістровому рівні найчастіше 

використовуються технології імітаційного моделювання [18, 32-34]. Подання інтегральних 

мереж на вентильному та транзисторному рівнях виконується за допомогою SPICE 

методології [33-35] і у структурно-параметричному синтезі застосовується досить рідко 

внаслідок тривалого часу оцінки. Найбільш достовірні результати можна отримати під час 

натурного моделювання з використанням прототипу [17]. 

Розподіл за архітектурою ІМС. Як можна помітити, аналізуючи четвертий пункт 

запропонованої класифікації (табл.1), більшість існуючих на сьогоднішній день моделей 

енергоспоживання для МнК орієнтовано на спеціалізовані замовні мікросхеми (ASIC) [15,16, 

19-35]. Оскільки ІМС, побудовані за архітектурою FPGA, мають значні конструктивні 

відмінності, існує гостра необхідність у створенні відповідних моделей для компонентів 

інтегральних мереж, реалізованих в рамках FPGA технології. Деякі з запропонованих 

абстрактних [20, 29-31] та статистичних [24-28] моделей можуть бути адаптовані під FPGA, 

однак такі роботи авторам не відомі. Наявні на сьогоднішній день моделі енергоспоживання 

для компонентів FPGA МнК реалізовані на низькому рівні абстракції, що робить їх мало 

придатними до використання в процедурах структурно-параметричного синтезу внаслідок 

тривалого часу оцінки цільової функції [33-35].  

Розподіл за методом синтезу. Відповідно до принципу побудови, моделі 

енергоспоживання можна поділити на абстрактні, аналітичні, статистичні, імітаційні, SPICE 
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та прототипи. Найбільш загальне поняття про досліджуване явище дають абстрактні моделі, 

що відображають його якісний бік [20, 29-31]. В основу абстрактного подання потужності, 

споживаної МнК, покладено поняття ―бітової енергії‖ 
jcic

bit
E , тобто енергії, що витрачається 

інтегральною мережею на передачу одного біта даних від обчислювального модуля ic  до 

обчислювального модуля jc  [31]. В свою чергу, бітова енергія може бути записана за 

допомогою наступного виразу [29]: 

  LbitRbit
jcic

bit
EnEnE  1 , 

де RbitE  – енергія, що витрачається на передачу одного біта даних через інтегральний 

маршрутизатор (Дж); 

LbitE – енергія, що витрачається на передачу одного біта даних через провідне 

з‘єднання між маршрутизаторами (Дж); 

n – число транзитних ділянок (хопів) маршруту між приймачем та передавачем. 

При такій постановці питання залишається відкритою проблема одержання значень 

RbitE  і LbitE . Для їх визначення може бути використано один з підходів, описаних нижче. 

Аналітичну модель енергоспоживання МнК можна синтезувати, записавши рівняння 

еквівалентних ємностей для інтегральних маршрутизаторів та зв‘язків між ними. Маючи 

інформацію про напругу живлення відповідних модулів та інтенсивність зміни вхідних 

сигналів, можна обчислити динамічну складову споживаної потужності. З використанням 

подібного підходу створено модель Orion [21] та ще ряд розробок [22, 23]. В праці [37] 

зазначену модель доопрацьовано шляхом врахування в моделі статичної складової 

споживаної потужності. Складність застосування застосованого методу полягає в тому, що 

інформація про еквівалентні ємності компонентів МнК не завжди є доступною. Особливо 

гостро дана проблема постає при розробці інтегральних мереж для FPGA, де IP ядра часто 

поставляються у вигляді „чорного ящику‖ без надання інформації про їх  

внутрішню структуру.  

Позначену проблему можна подолати шляхом використання статистичного синтезу [24-

28, 30, 31]. Для реалізації такого методу, у першу чергу, необхідно провести експеримент по 

встановленню відповідності між інтенсивністю зміни сигналів на виводах інтегрального 

маршрутизатора та його споживаною потужністю. Модель енергоспоживання синтезується 

за допомогою апроксимації отриманих наборів даних методом регресійного аналізу. У 

загальному випадку регресійна крива може бути описана наступним виразом [26]: 

 AP 0
ˆ  , 

де 0  – характеризує статичну складову енергоспоживання; 

 kA  ,..,, 21  – набір коефіцієнтів регресії для вектора  ; 

 TkΨΨΨ ,..,, 21 – набір змінних, що описують вхідні дані. 

У якості вхідних даних для статистичних моделей використовуються інтенсивності 

потоків заявок, що надходять на порти вводу-виводу інтегральних маршрутизаторів. Деякі 

моделі дозволяють проводити оцінку споживаної потужності залежно від зміни обсягу та 

розрядності слів буферної пам'яті [24]. Наскільки відомо авторам дотепер не існує рішення, 

що дозволяло б виконувати такі зміни для кожного порту маршрутизатора окремо. Отже, 

недоліком доступних на сьогоднішній день статистичних моделей є малий ступінь 

параметризованості. 

В роботі [18] проведено огляд методів імітаційного моделювання, що 

використовуються при оцінці енерговитрат МнК на регістровому рівні. Показано, що 

найбільш часто для таких цілей застосовують дискретно-подієву імітацію, недоліком якої є 

тривалий час оцінки. Там же для здійснення імітаційного моделювання процесу 

функціонування МнК запропоновано використовувати мультиагентний підхід. Показано, що 



Збірник наукових праць ВІТІ НТУУ „КПІ‖ № 1 – 2011 

════════════════════════════════════════════════════════ 

 132 

при правильній реалізації такий підхід створює передумови для скорочення часу 

моделювання за рахунок одночасного функціонування агентів у системі.  

При здійсненні SPICE симуляції КМОП-транзистори заміняються еквівалентним 

поданням [38], а струми та напруги у схемі визначаються за допомогою одного з методів 

теорії аналізу електричних кіл (наприклад, методу вузлових потенціалів). Такий підхід 

обумовлює високу обчислювальну складність та негативно позначається на часі 

моделювання. Як було згадано вище, при синтезі МнК SPICE моделі застосовуються 

порівняно рідко. 

Нарешті, найбільш точну оцінку енергетичних витрат для МнК можна одержати 

шляхом вимірювання струму споживання моделі-прототипу. Такий підхід застосовується в 

праці [17] для МнК на базі FPGA архітектури. У випадку використання даного методу 

виникають складності у визначенні внеску окремих підсистем МнК в сумарне значення 

споживаної потужності.  

Розподіл за коефіцієнтом відносної параметризованості КВП описує остання 

категорія запропонованої класифікації. КВП виражається через відношення числа аргументів 

моделі до часу виконання оцінки. Хоча імітаційне та SPICE подання дозволяють варіювати 

багато параметрів, всі вони потрапляють до підкатегорії з низьким КВП  внаслідок тривалого 

часу моделювання. Моделі, що відносяться до категорій з середнім та високим значеннями 

КВП, мають час виконання одного порядку, однак число варійованих параметрів останніх 

помітно вище. Для алгоритмів синтезу архітектури МнК, заснованих на ітераційній 

оптимізації, вибір моделі енергоспоживання з більшим значенням КВП приводить до 

розширення простору альтернатив та зменшення часу пошуку, що створює передумови для 

одержання кращого результату. 

Висновки 
Запропоновано розширену класифікацію моделей енергоспоживання для 

компонентів інтегральних мереж, використання якої дозволяє обрати модель відповідно 

до вирішуваного завдання, що обумовлює її значимість для інженерів та дослідників.  

На підставі аналізу літературних джерел встановлено, що швидкодіючі моделі 

споживаної потужності для МнК мають малу кількість варійованих параметрів. Як наслідок, 

це призводить до обмеження простору альтернатив при виконанні структурно-

параметричного синтезу та негативно позначається на якості результатів. Тому актуальним 

стає вирішення завдання створення швидкодіючих енергетичних моделей з високим 

ступенем параметризованості з метою покращення результатів структурно-параметричного 

синтезу за рахунок розширення розмірності простору альтернатив. 

Проведення огляду публікацій в предметній області за останні десять років дає підстави 

стверджувати, що на сьогоднішній день практично відсутні моделі енергоспоживання для 

інтегральних мереж, орієнтованих на FPGA архітектуру. У зв'язку з перманентним 

збільшенням кількості інженерних розробок під FPGA перенос методів структурно-

параметричного синтезу МнК в цю область бачиться актуальним напрямком подальших 

досліджень і, в першу чергу, потребує створення відповідних моделей енергоспоживання. 
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УДК 621.391.           к. т. н. Максимов В. В. (ІТС НТУУ „КПІ‖) 

 Трофимчук І. М. (ІТС НТУУ „КПІ‖) 

 

ЛОГНОРМАЛЬНА МОДЕЛЬ ГЕОМЕТРИЧНИХ ВИПАДКОВИХ ГРАФІВ  

ДЛЯ AD HOC МЕРЕЖ 

 

У даній роботі пропонується для моделювання Ad Hoc мереж та дослідження таких 

фундаментальних характеристик, як імовірність наявності каналу, середній ступінь вузла та середня 

кількість ретрансляцій використовувати модель геометричних випадкових графів, яка базується на 

логнормальній радіомоделі.  

В данной работе предлагается для моделирования Ad Hoc сетей и исследования таких 

фундаментальных характеристик, как вероятность наличия канала, средняя степень узла и среднее 

количество ретрансляций использовать модель геометрических случайных графов, основанную на 

логнормальной радиомодели. 

 In this paper is proposed to use the geometric random graph model based on the lognormal radiomodel for Ad 

Hoc networks modeling and researching such fundamental characteristics as the probability of link availability, the 

average degree distribution and mean hopcount. 

Ключові слова: AD HOC мережі, модель геометричних випадкових графів, логнормальна радіомодель, 

імовірність каналу, середній ступінь вузла, середня кількість ретрансляцій.  

 

Актуальність. Безпровідні Ad Hoc мережі складаються з безлічі вузлів 

(радіопристроїв), які поширені на вузькій географічній області, тобто мають високу 

щільність. Кожен вузол може бути з‘єднаний з іншими вузлами в цій області [1].  

Через рух вузлів та флуктуацій радіосигналу топологія даних мереж може змінюватися 

час від часу. Тому, незалежно від радіотехнології або моделі руху вузлів, що 

використовуються в Ad Hoc мережах, з точки зору топології в будь-який момент часу дані 

мережі можуть бути представлені у вигляді графу із множиною вершин, що являються 

вузлами цієї мережі, та множиною ребер, що являються каналами між вузлами. 

Незважаючи на це, Ad Hoc мережі не можуть бути змодельовані як чисто випадкові 

мережі, оскільки у безпровідній Ad Нoc мережі фактичний набір з‘єднань залежить від 

геометричної відстані між вузлами. Прямим наслідком залежності каналів від відстані між 

вузлами є те, що в даних мережах існує підвищена імовірність того, що два вузли будуть 

з‘єднані, якщо вони мають спільного вузла-сусіда. Іншими словами, в Ad Hoc мережі канали 

є місцево корельовані (взаємопов'язані).  

Аналіз публікацій. На даний час для безпровідних мереж існують такі моделі графів  

[1, 2, 3]: 

1. модель випадкових графів Ердоса-Реньї; 

2. модель регулярних решіткових графів; 

3. модель вільномасштабованих графів; 

4. модель геометричних випадкових графів.  

Із всіх запропонованих моделей графів не всі можуть в рівній мірі відображати реальні 

характеристики безпровідних Ad Hoc мереж. Коротко розглянемо особливості даних 

моделей з точки зору їх використання для Ad Hoc мереж. 

Модель випадкових графів Ердоса-Реньї є однією з найбільш вивчених моделей для 

беспровідної мережі. Однак дана модель не може бути використана для відображенням Ad 

Hoc мереж, оскільки не враховує кореляцію між каналами та імовірність наявності каналу не 

залежить від відстані і є однаковою для будь-яких двох вузлів.  

Модель регулярних решіткових графів частково визначає, що відстань між вузлами 

впливає на імовірність зв‘язку, і з цієї точки зору вона є більш придатною для представлення 

Ad Hoc мережі, ніж модель випадкових графів Ердоса-Реньї. Однак, положення вузлів у Ad 

Hoc мережі, як правило, не фіксується на регулярній решітці та відстань, на якій вузли 

можуть бачити один одного, не є фіксованою величиною. Крім того, дана модель не враховує 
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кореляцію між каналами. Тому модель регулярних решіткових графів недоцільно 

використовувати для моделювання Ad Hoc мереж. 

Модель вільномасштабованих графів є пристосованою до багатьох соціальних і 

створених людьми мереж.  

Також дана модель враховує випадкові відмови і кореляцію між каналами. Однак вона 

не підходить для моделювання Ad Hoc мереж, оскільки в Ad Hoc мережі, де вузли 

випадковим чином розподілені по зоні обслуговування, а умови розповсюдження радіохвиль, 

потужність радіопередавача і чутливість приймача є відносно однаковими для всіх вузлів, 

можливо, що деякі вузли можуть мати набагато більше число сусідів, ніж інші вузли. Крім 

того, модель вільномасштабованих графів визначає, що імовірність каналу не залежить  

від відстані. 

Модель геометричних випадкових графів розглядається на основі двох радіомоделей: 

моделі втрат на шляху розповсюдження радіохвиль та логнормальної радіомоделі. 

Модель геометричного випадкового графу для втрат на шляху розповсюдження 

радіохвиль є спробою в напрямку кращого моделювання безпровідних мереж, оскільки вона 

вводить поняття залежності імовірності каналу від відстані і додає кореляцію між каналами. 

Однак дана модель не буде реальним відображенням Ad Hoc мереж, оскільки не допускає 

варіацій навколо області середньої потужності, тобто дещо спрощує реальність припускаючи 

досконалу кругову зону покриття для всіх вузлів. 

Логнормальна модель геометричних випадкових графів найкраще ніж інші моделі 

відповідає характеристикам безпровідної Ad Hoc мережі тому, що допускає випадкові зміни 

потужності сигналу, тобто в цій моделі враховані випадкові варіації потужності навколо 

області середньої потужності.  

В зв‘язку із вищезазначеним для відображення Ad Hoc мереж слід обрати логнормальну 

радіомодель геометричних випадкових графів. 

Метою статі є використання логнормальної радіомоделі геометричних випадкових 

графів для визначення таких характеристик Ad Hoc мереж як імовірність наявності каналу, 

середній ступінь вузла і середня кількість ретрансляцій. 

Імовірність наявності каналу між вузлами 

Для Ad Hoc мереж імовірність наявності каналу між вузлами i та j залежать від багатьох 

факторів (відстань між вузлами, середня потужність передавача, чутливість приймача, 

відхилення флуктуацій потужності радіосигналу, втрати на шляху розповсюдження 

радіохвиль і т.д.). Згідно з логнормальною радіомоделлю геометричних випадкових графів 

[3], імовірність наявності каналу між вузлами для Ad Hoc мережі може бути визначена як: 

 

2
ˆ10 lg

1ˆˆ ˆ( ) 10 lg / 0 exp
22 0 2

ˆln
1

1 .
2

t r
ij

p r P P r dtrij ij

r
ij

erf




  




 
                                  

  

   
       

  
 

   

  (1)  

 

де ˆ( )p r
ij

 – імовірність наявності каналу між вузлами i та j; 

r̂
ij

– нормована відстань: ˆ /ijr r R
ij
 ; 

r
ij

– відстань між вузлами i та j; 
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R – відстань, на якій область середньої потужності є рівною чутливості приймача;  

Pr   – прийнята потужність на відстані r від передавача; 

  – область середньої потужності; 

erf – позначення інтегралу імовірності; 

 – константа, яка має значення  10 / ln10 2 3,07;    

  – стандартне відхилення флуктуацій потужності радіосигналу; відмінне від 0 і у 

випадку різких коливань сигналу через перешкоди в області навколо приймальної і 

передавальної антен може досягати 12;  

  – показник втрат на шляху розповсюдження радіохвиль, який залежить від 

навколишнього середовища та рельєфу і може коливатися в межах від 2 у вільному просторі 

до 6 в значно забудованих міських районах. Типові значення параметрів   та   для 

логнормальної моделі геометричних випадкових графів приведені в таблиці 1 [4].  

  – визначається як співвідношення між стандартними відхиленнями флуктуацій 

потужності радіосигналу   і показником втрат на шляху розповсюдження радіохвиль  : 

/ .    

 

Таблиця 1  

Типові значення параметрів   та   

Умови     

Навколишнє 

середовище 

Вільний простір 2  

4-12 З перешкодами 2,7-5 

Приміщення Пряма видимість 1,6-1,8 2-6 

З перешкодами 4-6 6,8 

 

На підставі діапазону можливих значень   і   визначено, що теоретично для 

логнормальної моделі геометричних випадкових графів   може змінюватися від 1 до 6. При 

чому, низькі значення параметру   відповідають малій зміні потужності сигналу у всій 

області середньої потужності, а високі значення   відповідають значним змінам потужності. 

На рисунку 1 показана залежність імовірності наявності каналу від нормованої відстані 

для   від 1 до 6.  Як видно із побудованих графіків, Ad Hoc мережі для низьких значень 

параметру   (від 1 до 3) показують високі значення імовірності наявності каналу (від 0,7 до 

1) на невеликих відстанях ( r̂
ij

від 0,1 до 0,7) і навпаки, для більших значень нормованої 

відстані ( ˆ 5r
ij
 ) показують дещо відмінні від нуля значення імовірності наявності каналу 

(для   від 1 до 3 відповідно ˆ( )p r
ij

 від 0 до 0,0099). Зростання параметру   призводить до 

того, що імовірність каналу між двома вузлами на невеликих відстанях зменшується, а  на 

великих відстанях значно зростає (при 6   імовірність каналу дорівнює 0,122), що 

обумовлюється значним відхиленням потужності радіосигналу  . 

Середній ступінь вузла 

 

Середній ступінь вузла  – це середня кількість ребер, зв‘язаних з вузлом, тобто число 

прямих сусідів вузла в мережі, визначається [1,5]: 

 

   1 ,E d n     
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Рис. 1 Імовірність наявності каналу при різних значеннях    

де n – кількість вузлів; 

  – щільність каналів, яка визначається як співвідношення між очікуваною кількістю 

каналів E [L] та максимальною кількістю каналів Emax .  

Припустимо, що n вузлів рівномірно розподілені по деякій 2-мірній області з розміром 

Ω. Для визначення очікуваної кількості каналів E [L] було припущено, що область Ω покрита 

m малими квадратами розміру ΔΩ, при чому m>n. Тобто m – це кількість квадратів з 

нормованою довжиною та шириною 0,1×0,1, якими покрита область Ω (тобто, для квадрату з 

довжиною сторони Z це означає, що m=10×Z). Якщо кожен з цих квадратів досить малий, 

щоб мати більше одного вузла, то: 
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З останньої формули видно, що щільність каналів не залежить від числа вузлів у мережі, 

а залежить тільки від „міцності зв‘язку‖. Іншими словами, щільність каналів – це міра, яка 

показує, наскільки добре різні частини області мережі можуть бути досягнуті з інших  

її частин. 

Таким чином середній ступінь вузла для Ad Hoc мереж може бути визначеним на основі 

логнормальної моделі геометричних випадкових графів як: 
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Згідно (2) були визначені значення середнього ступеня вузла при ˆ 0,5;1,5;2,5r
ij
  та 

m=10 та побудовані графіки залежностей (рисунки 2, 3 та 4 відповідно).  

 

 
Рис. 2 Середній ступінь розподілу вузла при різних значеннях   для ˆ 0,5r   

 

Рис. 3 Середній ступінь розподілу вузла при різних значеннях   для ˆ 1,5r   

 

Рис. 4 Середній ступінь розподілу вузла при різних значеннях   для ˆ 2,5r   
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З наведених графіків видно, що для невеликих відстаней ( ˆ 1r  ) середній ступінь вузла 

приймає найвищі значення при низьких значеннях параметра   (E[d]=n при 1  ) та 

найнижчі значення при високих значеннях даного параметра (E[d]=0,7n при 6  ), хоча для 

всіх значень параметра   середній ступінь вузла має значення, близькі по величині між 

собою (для всіх     0,7E d n  n  при n = const).  

Однак, при зростанні нормованої відстані середній ступінь вузла навпаки приймає 

найбільші значення при високих значеннях параметра   і найменші (близькі до 0) для 

низьких значень  , при чому для різних   значення середнього ступеня вузла значно 

відрізняються між собою. 

Слід відзначити, що найбільші абсолютні відхилення середнього ступеня вузла 

спостерігаються для всіх випадків при зміні   від 1 до 3. 

Середня кількість ретрансляцій 

Кількість ретрансляцій визначає кількість стрибків на шляху між вузлом-передавачем та 

вузлом-отримувачем.  

Середня кількість ретрансляцій в мережі є середнім значенням кількості ретрансляцій 

між усіма можливими парами вузлів передавач-отримувач [1,5]. 

Визначення середньої кількості ретрансляцій для Ad Hoc мереж також здійснимо на 

основі логнормальної моделі геометричних випадкових графів (3):  
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За допомогою формули (3) були визначенні значення середньої кількості ретрансляцій 

при r=0,5;1,1 та m=10 та побудовані графіки залежностей (рис. 5,6).  

 

 
 

Рис. 5 Середня кількість хопів при різних значеннях  для ˆ 0,5r   

Як показали графіки залежностей, для невеликих відстаней середня кількість 

ретрансляцій має найвищі значення при високих значеннях параметру   та найнижчі 

значення при низьких значеннях  , хоча для всіх значень параметра   середня кількість 

ретрансляцій має значення, близькі по величині між собою. 
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Рис. 6 Середня кількість хопів при різних значеннях  для ˆ 1,1r   

 

Однак, при зростанні нормованої відстані середня кількість ретрансляцій приймає 

найбільші значення при низьких значеннях   і найменші при високих значеннях  

параметра  . 

Слід також відмітити, що найбільші абсолютні відхилення середньої кількості 

ретрансляцій при різних нормованих відстанях спостерігаються для   від 1 до 3. 

Висновки 

1. Модель геометричних випадкових графів, яка базується на логнормальній 

радіомоделі, може бути використана для моделювання Ad Hoc мереж оскільки дана модель 

враховує залежність імовірності каналу від відстані, враховує кореляцію між каналами та 

допускає випадкові зміни потужності сигналу.  

2. Проведене математичне моделювання для Ad Hoc мереж таких параметрів як 

імовірність наявності каналу, середній ступінь вузла та середня кількість ретрансляцій 

показало, що діапазон можливих значень співвідношення між стандартним відхиленнями 

флуктуацій потужності радіосигналу і показником втрат на шляху розповсюдження 

радіохвиль є в двічі меншим ніж для теоретично розробленої логнормальної радіо моделі 

геометричних випадкових графів, оскільки мережі Ad Hoc демонструють низьку імовірність 

порушення радіозв‘язку між вузлами. 

Напрямком подальших досліджень є одержання значень показників ефективності 

функціонування Ad Hoc мереж за допомогою логнормальної моделі випадкових графів. 
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АНАЛІЗ ТА МОДЕЛЮВАННЯ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ  

КОМПЛЕКСНОЇ СИСТЕМИ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ 

 

В статті розглянутий порядок аналізу та моделювання життєвого циклу комплексної системи захисту 

інформації на основі існуючих моделей інформаційних систем. Крім того показані приклади моделей 

життєвого циклу комплексної системи захисту інформації, які повинні бути проаналізовані розробниками на 

етапах проектування та розробки систем захисту інформації. 

В статье рассмотрены порядок анализа и моделирования жизненного цикла комплексной системы 

защиты информации на основе существующих моделей информационных систем. Кроме того показаны 

примеры моделей жизненного цикла комплексной системы защиты информации, которые должны быть 

проанализированы разработчиками на этапах проектирования и разработки систем защиты информации. 

The order of analysis and modeling of life cycle of the complex information protection system on the basis of 

existing models of information protection systems ishighlightedin this article. Besides the examples of life cycle models 

of complex information protection system which should be analyzed by developers at the stage of development of the 

information protection system are shown. 

Ключові слова: аналіз, моделювання, моделі життєвого циклу, проектування. 

Методологія створення КСЗІ описує процес розробки і супроводження систем у вигляді 

життєвого циклу, представляючи його як деяку послідовність стадій и процесів, які 

виконуються. Життєвим циклом комплексної системи захисту інформації (КСЗІ) називається 

період існування системи, який пов‘язаний з підготовкою до її розробки, розробкою, 

використанням та удосконаленням під час її роботи, починаючи з того моменту, коли 

приймається рішення розробити нову систему до того моменту, коли повністю закінчується 

ії повне використання. 

Аналіз ряду робіт [1 −5] показав, що в наступний час існуючий опис моделей життєвого 

циклу інформаційних систем не визначений чітко для КСЗІ, які безпосередньо створюються 

в інтересах захисту інформації в інформаційних системах. Хоча в нормативних документах 

та наукових працях прописаний загальний порядок створення КСЗІ [6 − 9]. Тому метою цієї 

статті є визначення, на основі загальних підходів до життєвих циклів інформаційних 

систем, опису підходів до аналізу моделей життєвих циклів КСЗІ. 

Для кожного етапу визначається склад і послідовність робіт, результати, які необхідно 

отримати, методи і засоби виконання робіт, а також відповідальність та місце виконавців 

тощо. Такий неформальний опис життєвого циклу КСЗІ дозволяє спланувати і організувати 

процес колективної розробки і забезпечити управління цим процесом [10]. 

Неформальний опис життєвого циклу КСЗІ базується на дослідженні життєвого циклу, 

безпосередньо, інформаційної системи,де впроваджується система захисту інформації. Тому 

при аналізі роботи систем захисту необхідно мати уяву як працює інформаційна система в 

цілому в процесі усього життєвого циклу. Відповідно, розглядаючи життєвий цикл КСЗІ 

необхідно вишиковувати її життєвий цикл через життєвий цикл інформаційної системи в 

цілому. Повний життєвий цикл інформаційної системи включає до себе, як правило, аналіз, 

моделювання, кодування (програмування), тестування, впровадження та експлуатацію [11].  

1. Порядок проведення аналізу та моделювання комплексної системи захисту 

інформації на етапі проектування 

Особливість аналізу та моделювання інформаційної системи полягає в тому, що вони 

на початкових етапах життєвого циклу за ступенем важливості (аналіз) стають найбільш 

трудомісткими, при відносно невисокій складності наступних етапів. Більш того, невирішені 

етапи та помилки, які допускаються на етапах аналізу і моделювання, породжують на 

наступних етапах важкі і частіше − невирішені проблеми, що в кінцевому рахунку, 

приводять до провалу усього проекту [12]. 
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1.1. Порядок проведення аналізу КСЗІ на етапі проектування 

Аналіз – це головна стадія під час начальних ітерацій фази моделювання, яка дозволяє 

створювати надійну і стійку архітектуру та полегшує глибоке уяснення вимог замовника.  

В кожному проекті цілі аналізу повинні бути досягненні. Але конкретний спосіб 

представлення і використання аналізу може бути різним для будь-яких проектів [13]. 

На рис. 1 представлені основні варіанти проведення аналізу. 

 

 
Рис. 1. Варіанти проведення аналізу проекту КСЗІ 

 

Перший випадок потребує більшої формальності в моделях варіантів використання. Це 

важливо, коли замовник спроможний зрозуміти результати аналізу. 

Другий випадок ускладнює моделювання, однак це може бути виправдано, коли, 

наприклад вимоги дуже прості або відомі, коли форма системи (включаючи архітектуру) 

проста для вибору або розробники мають правильне уявлення вимог замовника і спроможні 

швидко приступити до побудови системи, яка виконує ці вимоги. 

Тому на базі знань життєвого циклу інформаційної системи необхідно правильно 

проводити аналіз життєвого циклу КСЗІ.  

Список вимог до КСЗІ інформаційної системи повинен включати  (рис. 2): 

 

 
Рис. 2. Аналіз КСЗІ, на етапі ескізного проектування 
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програмні і криптографічні механізми захисту, внутрішні та зовнішні умови  

експлуатації тощо);  

− опис функцій, які повинна виконувати система захисту; 

− обмеження в процесі розробки (директивні строки завершення окремих етапів, 

ресурси, які маються у замовника, організаційні процедури і заходи, які забезпечують захист 

інформації). 

Аналіз вимог першої фази розробки КСЗІ, на якій замовник уточнює  свої вимоги, 

відповідає на запитання: ,,Що і як повинна захищати система захисту інформаційної 

системи‖.  

1.2. Порядок моделювання КСЗІ на етапі проектування 

Моделювання КСЗІ є складною задачею, тому, що такі системи відносяться до класу 

складних організаційно-технічних систем, яким присутні наступні особливості: 

– велика кількість взаємопов‘язаних між собою елементів і підсистем; 

–  складність функцій, які виконуються КСЗІ; 

–  наявність багатьох критеріїв оцінки ефективності функціонування КСЗІ 

–  розгалуженість та інтенсивність інформаційних потоків, які треба захищати тощо. 

Етап моделювання дає відповідь на запитання: Як (яким чином) система захисту буде 

задовольняти вимогам до неї?. Задачею цього етапу є дослідження структури КСЗІ і логічних 

взаємозв‘язків її елементів, причому не розглядаються питання, які пов‘язані з реалізацією 

підсистем на конкретних елементах та платформах. 

Для подолання цих особливостей в моделюванні застосовуються методи, які 

представлені на рис 3. 

Спеціальні методи неформальногомоделювання базуються на застосуванні 

неформальної теорії систем. Основними частинами такої теорії є [8]:  

–  структурування архітектури і процесів функціонування складних систем; 

–  неформальні методи оцінювання; 

–  неформальні методи пошуку оптимальних рішень. 

 

 
Рис. 3. Методи моделювання КСЗІ на етапі проектування 

 

В процесі проектування систем необхідно отримувати їх характеристики. Деякі 

характеристики можуть бути отримані шляхом вимірів. Інші отримані з використанням 

аналітичних співвідношень, а також в процесі обробки статистичних даних. Однак, існують 

характеристики складних систем, які неможливо отримати приведеними методами. До таких 

характеристик КСЗІ відносяться вірогідність реалізації загроз, окремі характеристики 

ефективності систем захисту тощо. 

Тому важливим методом, для отримання якісних характеристик КСЗІ є і остаються 

методи неформального оцінювання. Сутність яких полягає в притягувані, для отримання 

деяких характеристик спеціалістів – експертів в відповідних областях знань. 

Найбільше розповсюдження з неформальних методів оцінювання отримали методи 

експертних оцінок (рис. 4). Метод експертних оцінок уявляє собою алгоритм підбору 

спеціалістів – експертів, визначення правил отримання незалежних оцінок кожним 
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експертом і подальшою статистичною обробкою отриманих результатів. Методи експертних 

оцінок добре відпрацьовані в практиці. В деяких випадках вони є єдино можливими 

методами оцінювання характеристик систем. 

 
Рис. 4. Методи пошуку оптимальних рішень під час моделювання КСЗІ 

 

Неформальні методи пошуку оптимальних рішень можуть бути розподілені за двома 

групами: 

–  методи неформального зведення складної задачі до формального опису і рішення 

задачі формальними методами; 

–  неформальний пошук оптимального рішення. 

Для моделювання КСЗІ необхідно використовувати наступні теорії і методи, які 

дозволяють звести рішення задачі до формальних алгоритмів: 

–  теорія нечітких множин, теорія ігор, теорія конфліктів, теорія ризиків, теорія графів, 

формально-евристичні методи, еволюційне моделювання. 

Методи теорії нечітких множин дозволяють отримати аналітичний вираз для 

кількісних оцінок нечітких умов належності елементів до тої або іншої множини. Теорія 

нечітких множин добре узгоджується з умовами моделювання систем захисту інформації, 

так як багато вихідних даних моделювання (характеристики загроз, окремих елементів) не є 

суворо визначеними. 

Теорія ігор дозволяє найти оптимальне або раціональне рішення виходячи з принципу 

мінімізації середнього ризику. Такий підхід не в повному обсязі адекватно відображає 

поведінку сторін в реальному конфлікті. Тому в теорії конфліктів запропоновано подолання 

недоліків теорії ігор. 

Теорія ризиків вийшла з теорії конфліктів і є достатньо новим напрямком. Конфлікт між 

зловмисниками і системою захисту є класичним прикладом застосування теорії конфліктів, а 

ризик, який при цьому виникає розглядається в теорії ризиків. 

З теорії графів, для дослідження систем захисту інформації, застосовується апарат 

мереж Петрі. Управління умовами в вузлах мережі Петрі дозволяє моделювати процеси 

подолання захисту зловмисником. Апарат мереж Петрі дозволяє формалізувати процес 

дослідження ефективності КСЗІ. 

До формально-евристичних методів віднесені методи пошуку оптимальних рішень не 

на основі суворих математичних, логічних співвідношень, а базуються на досвіді людини, 

який має знання та інтуїцію. Рішення, які отримуються далекі від оптимальних, але вони 

краще рішень, які отримуються без евристичних методів. Найбільше розповсюдження з 

евристичних методів отримали лабіринтні і концептуальні моделі. 
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У відповідності з лабіринтною моделлю задача представляється людині у вигляді 

лабіринту можливих шляхів рішення. Пропонується, що людина має спроможність швидкого 

знищення безперспективних шляхів руху по лабіринту. В результаті серед шляхів з великою 

вірогідністю знаходиться шлях, який веде до рішення задачі. 

Концептуальна модель дозволяє виконання дій з концептами. Під концептами 

розуміються узагальнені елементи і зв‘язки між ними. Концепти отримуються людиною, 

можливо безсвідомо, в процесі побудови структурованої моделі. У відповідності з 

концептуальним методом набір концепт універсальний і йому відповідають механізми 

обчислень, трансформації і формування відносин, які маються у людини. Людина проводить 

експеримент мислення з структурованою можливістю мозку і породжує частку лабіринту, в 

якому  можна найти рішення. Еволюційне моделювання уявляє собою різновид імітаційного 

моделювання. Особливість заключається в тому, що в процесі моделювання 

удосконалюється алгоритм моделювання. Сутність неформальних методів безпосереднього 

пошуку оптимальних рішень заключається в тому, що людина приймає участь як в побудові 

моделі, так і в її реалізації. 

2. Моделі життєвого циклу КСЗІ 

Життєвий цикл КСЗІ можна представити як ряд подій, які відбуваються в системі в 

процесі її створення та використання. 

Модель життєвого циклу відображає різні стани системи, починаючи з моменту 

виникнення необхідності в цій системі захисту, і, закінчуючи моментом її повного виходу з 

використання [2]. Модель життєвого циклу – структура, яка має процеси, дії і задачі, які 

виконуються під час розробки, функціонування і супроводження програмного продукту в 

процесі всього життя системи захисту від визначення вимог до завершення її використання. 

В наступний час можна визначити наступні моделі життєвого циклу комплексної 

системи захисту інформації – каскадна модель, ітераційна модель та спіральна модель. 

2.1 Каскадна модель життєвого циклу КСЗІ 

Каскадна модель (рис. 5) передбачає послідовне виконання усіх етапів проекту в суворо 

фіксованому порядку. Перехід на наступний етап означає повне завершення робіт на 

попередньому етапі. 

 
 

Рис. 5. Каскадна модель життєвого циклу КСЗІ 

 

На рис. 5. представлена каскадна модель життєвого циклу КСЗІ на етапі розробки та 

введення в дію. Каскадна модель використовувалася на початку 1970-х років. В перших 

проектах достатньо простих систем кожний елемент проекту уявляв собою єдиний, 

функціонально та інформаційно незалежний блок. Для розробки такого типу елементів 

проектів ефективним являвся каскадний спосіб. 
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–  на кожному етапі формується закінчений набір проектної документації, яка 

відповідає критеріям повноти і узгодженості; 

–  етапи робіт, які виконуються в логічній послідовності, дозволяють планувати строки 

завершення усіх робіт і відповідні відшкодування. 

Каскадній підхід добре зарекомендував себе під час побудови відносно простих систем, 

коли на самому початку розробки можна достатньо точно і повно сформулювати усі вимоги 

до системи. 

Основним недоліком каскадного підходу є те, що реальний процес створення системи 

ніколи повністю не укладається в таку жорстку схему, постійно виникають потреби в 

повертанні до попередніх етапів і уточненні або перегляді раніше прийнятих рішень. В 

результаті реальний процес створення систем відповідає поетапній моделі з проміжним 

контролем рис. 6. Така модель ще має назву ітераційної моделі життєвого циклу КСЗІ, що є 

розвитком каскадної моделі. В цієї моделі розробка КСЗІ ведеться ітераціями з циклами 

зворотного зв‘язку між етапами. Коректування між етапами дозволяють враховувати реально 

існуючий взаємний вплив результатів розробки на різних етапах. Час життя кожного з етапів 

розтягується на весь період розробки. 

 
 

Рис. 6. Ітераційна модель життєвого циклу КСЗІ  

(модель життєвого циклу КСЗІ з проміжним контролем) 
 

В іншому випадку поетапна модель з проміжним контролем не дозволяє оперативно 

враховувати зміни і уточнення вимог до системи, які раптово виникають. Узгодження 

результатів розробки з користувачами проводиться тільки в точках, які плануються після 

завершення кожного з етапів робіт, а загальні вимоги до систем зафіксовані в технічному 

завданні на весь час створення системи. Таким чином, користувачі частіше отримують 

систему, яка не задовольняє їх реальним потребам. 

Основні причини, по яким каскадна модель зберігає свою популярність: 

Привичка – багато розробників отримало свою освіту в той час, коли  вивчалася ця 

застаріла модель, і тому вони до сих пір не можуть від неї відмовитися в наступні часи. 

Ілюзія – зниження ризиків учасників проекту (замовника і користувача) – каскадна 

модель пропонує розробку закінчених продуктів на кожному етапі: технічного завдання, 

технічного проекту, програмного продукту і вироблення документації. Розроблена 

документація дозволяє не тільки визначити вимоги до продукту наступного етапу, а також 

визначити обов‘язки сторін, об‘єм робіт і строки, при цьому кінцева оцінка строків і вартості 

проекту проводиться на начальних етапах, після завершення дослідження.  
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Проблеми впровадження при використанні ітераційної моделі – в деяких областях 

спіральна модель не може застосовуватися, оскільки неможливо використання або 

тестування системи, яка має неповну функціональність (наприклад, військові розробки, 

атомна енергетика тощо). Тому ітераційне впровадження моделей можливо, але маються 

організаційні особливості та складності. Працевтрати при поетапному ітераційному 

впровадженні стають значно вище, а управління проектом потребує великих знань та умінь 

розробників. Тому замовники більш  впроваджують каскадну модель, щоб ,,впроваджувати 

один раз‖.  

2.2.  Спіральна модель життєвого циклу КСЗІ 

На кожному витку спіралі виконується створення чергової версії продукту, 

уточнюються вимоги проекту, визначається його якість і планується робота наступного 

витка (рис. 7).  

 

 
 

Рис. 7. Спіральна модель життєвого циклу КСЗІ 
 

Особливу увагу слід приділяти початковим етапам розробки – аналізу і проектуванню, 

де впровадження тих або інших технічних рішень перевіряється та обґрунтовується шляхом 

створення прототипів (макетів). На етапі аналізу і проектування КСЗІ ступінь реалізації 

технічних рішень,  і ступінь задоволення потреб замовника перевіряється шляхом створення 

прототипів. Кожен виток спіралі відповідає створенню працездатного фрагмента або версії 

системи. Це дозволяє уточнити вимоги, цілі і характеристики проекту, визначити якість 

розробки, спланувати роботи. 

Таким чином, поглиблюються і послідовно конкретизуються деталі проекту, а в 

результаті обґрунтовується варіант, який задовольняє дійсні вимоги замовника і доводиться 

до реалізації. 

Ітерації розробки КСЗІ, згідно спіральної моделі, відображають об‘єктивно існуючий 

спіральний цикл складної системи. Ця розробка дозволяє переходити на наступний етап не 

дожидаючись повного завершення роботи на існуючому і вирішити головне завдання – як 

можна швидше показати користувачам системи працездатний продукт, ти самим 

прискорюючи процес уточнення і доповнення вимог до системи. 

Основна проблема спірального циклу – визначення моменту переходу на наступний 

етап. Для її вирішення вводяться тимчасові обмеження на кожному з етапів життєвого циклу 

КСЗІ, і перехід виконується у відповідності з планом, незалежно від закінчення запланованих 
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робіт. Планування проводиться на основі статистичних даних, які були отримані в 

попередніх проектах і досвіду, в тому числі аналітичного матеріалу, розробників. 

Висновки. В статті був розглянутий порядок аналізу та моделювання життєвого циклу 

КСЗІ на основі існуючих моделей інформаційних систем, що новим в рішенні систематизації 

основ проектування комплексних систем захисту інформації. Показані приклади моделей 

життєвого циклу КСЗІ, які повинні бути проаналізовані розробниками на етапах 

проектування та розробки КСЗІ.  

В подальшому під час аналізу структури КСЗІ розробники, на основі розглянутих 

моделей життєвого циклу КСЗІ повинні проаналізувати та змоделювати порядок роботи 

механізмів захисту КСЗІ, які мають свої особливості та моделі. Тому в подальших роботах 

необхідно розглянути моделі життєвого циклу механізмів захисту КСЗІ. 
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МОДЕЛЬ ОЦІНКИ ЯКОСТІ ОСВІТИ ВВНЗ ЗА ДОПОМОГОЮ  

ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ  

 

У статті розроблена модель оцінки якості освіти ВВНЗ за допомогою інформаційно-аналітичної 

системи. Розглянути задачі щодо здійснення ефективного управління навчально-виховним процесом ВВНЗ 

керівником за допомогою системи підтримки прийняття рішення. Елементи підтримки прийняття рішень 

розглядаються як частина єдиної контролюючої системи, що функціонує в реальному часі. 

В статье разработана модель оценки качества образования ВВУЗ с помощью информационно-

аналитической системы. Рассмотрены задачи по осуществлению эффективного управления учебно-

воспитательным процессом ВВУЗа  руководителем с помощью системы поддержки принятия решения. 

Элементы поддержки принятия решений рассматриваются как часть единой контролирующей системы, 

которая функционирует в реальном времени. 

In the article the model of estimation of quality of formation of High Level of Military Education Organizations 

(HLMEO) is developed by the informative analytical system. Tasks are considered on realization of effective 

management the educational and educate process of HLMEO by a leader by the system of support of decision-making. 

The elements of support of making a decision are examined as par of the single supervisory system which functions in 

real time. 

Ключові слова: якість вищої освіти, моніторинг, система управління якістю вищої освіти, рейтинг. 

Постановка проблеми в загальному вигляді, її зв’язок із важливими науковими 

або практичними завданнями. Отримання якісної освіти безпосередньо залежить від якості 

самих вимог (цілей, стандартів і норм), якості ресурсів (програми, кадровий потенціал, 

контингент абітурієнтів, матеріально-технічне забезпечення, фінанси і т.д.) та якості освітніх 

процесів (наукова та навчальна діяльність, управління, освітні технології), які безпосередньо 

забезпечують підготовку фахівців [3]. 

Стрімкий розвиток процесу інформатизації всіх сфер життя суспільства, який суттєво 

впливає на стан економіки, життя людей, національну безпеку, інтелектуальний потенціал 

суспільства, створює можливість підвищити на новий рівень якість вищої освіти країни. 

Реалізацію цього можуть забезпечити лише адекватні сучасні засоби вимірювання якості 

освіти, що забезпечить виявлення факторів впливу, оцінку ефективності освітніх програм і 

реформ. Такі засоби є складниками системи моніторингу освітнього процесу та ефективного 

управління вищою освітою (ВО). Функціонування системи моніторингу покликано 

забезпечити органи управління статистичною та аналітичною інформацією для ефективного 

та своєчасного вирішення задачі по оцінці якості оволодіння ВО ―споживачами‖ (до 

споживачів віднесемо державу, суспільство, тих, хто навчається та замовників) і здійснення 

управління її якістю на всіх рівнях керування (від начальника ВВНЗ до викладача включно) 

[7]. Це означає, що система моніторингу якості ВО має стати складовою частиною системи 

управління якістю освіти. 

Більша частина задач, з якими зіштовхуються сьогодні керівники системи ВО – це 

задачі ефективності своєчасно прийнятого рішення, діагностики стану системи оцінки якості 

вищої освіти, ресурсів, стимулів та ін..  

На сьогоднішній день оцінка ефективності навчально-виховного процесу керівництвом 

вищого військового навчального закладу (ВВНЗ) здійснюється за контрольними (рубіжними) 

точками, якими виступають проміжний (модульний) контроль і підсумковий контроль 

(семестровий контроль і державна атестація), що пов'язано з досить великим часовим 

інтервалом між ними для здійснення коригуючого впливу на якість навчально-виховного 

процесу [7]. Тому стає необхідність щодо створення автоматизованої системи, яка 

забезпечила б управління ВВНЗ оперативною аналітичною інформацією і дозволила значно 

знизити розмірність задач вироблення параметрів управляючих впливів, більш виважено 

підходити до вирішення питань по забезпеченню якості навчально-виховного процесу  для 
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зменшення ймовірностей помилок, оперативно реагувати на ситуацію, що створилася, 

використовувати мінімальний час на аналітику існуючих задач, прогнозувати  

небажані ситуації.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій за проблемою. У світовій практиці 

застосовуються три основних підходи до оцінювання якості освіти: репутаційний (на основі 

експертних оцінок), результативний (за об'єктивними показниками) і загальний. Але 

практика показує, що кількість підходів може бути і більшою: традиційний (престижність 

ВНЗ), науковий (відповідність стандартам), менеджерський (задоволення клієнта), 

споживчий (сам споживач визначає якість), демократичний (користь ВНЗ для  

суспільства) [3].  

Ключовою ланкою в управлінні якістю освіти є навчальний заклад, оскільки він несе 

відповідальність за якість освіти своїх випускників і може корегувати свою діяльність для 

досягнення рівня якості освіти, не нижче заданого (еталонного).  

Система управління ВВНЗ має ієрархічно побудовану структуру із великою кількістю 

складових елементів і підсистем, між якими існують певні зв‘язки і залежності, що 

впливають як на побудову системи і її підсистем, так і на принципи їх функціонування. 

Система управління ВВНЗ визначається як сукупність трьох елементів: органу управління з 

властивими йому технічними засобами і методами дій, об‘єкту управління і каналів зв‘язку 

між ними. Найважливішим принципом оцінки ефективності управління є принцип 

системного підходу, відповідно до якого система управління, по-перше, розглядається як 

ієрархічна структура від вищих ланок до нижчих і, по-друге, кожна ланка – як сукупність 

фізично та інформаційно зв'язаних між собою органів управління, пунктів управління, 

систем зв‘язку, автоматизованих і спеціальних систем [8]. Властивості системи управління 

не є проста сума властивостей ланок, що до неї входять, вони являють собою нову якість. 

Ефективність забезпечення якості освіти, стверджує Г.Цехмістрова [4], залежить від 

того, наскільки вдало організований моніторинг – система організації, збору, зберігання, 

обробки і пошуку інформації про навчальну діяльність тих, хто навчається та в цілому 

системи навчальних закладів, що забезпечує безперервне стеження за станом і 

прогнозуванням їх майбутнього, дає можливість визначати й оцінювати рейтинг навчальних 

закладів за їх показниками якості освітнього процесу.   

Моніторинг виконує інформаційну, діагностичну, коригувальну та управлінську 

функції.  Як свідчить світова практика [3,4], впровадження систем моніторингу якості освіти 

у ВНЗ дозволяє суттєво покращити та оптимізувати свою діяльність і підвищити 

результативність роботи; посилити акцент на меті своєї діяльності і досягненні очікувань 

споживачів; досягти і стабільно підтримувати високу якість своїх послуг для задоволення 

потреб і вимог замовників; збільшувати задоволеність споживачів; отримати визнання з боку 

замовників через процедуру сертифікації; брати участь у тендерах, у тому числі 

міжнародних, щодо надання освітянських послуг на вигідних умовах [4]. 

Процес прийняття рішень пов‘язаний із значними труднощами. Оцінювання ситуацій 

являє собою дедуктивне завдання, яке знаходиться за межею узагальнення параметрів 

наслідків дій, котрі можуть здаватися з першого погляду відомими і простими. Сучасні 

задачі управління по забезпеченню функціональності ВВНЗ вимагають прийняття 

нестандартних рішень на всіх рівнях управління, використовуючи досвід і знання експертів, 

а також математичних методів, моделей прийняття рішень, інформаційних і 

телекомунікаційних технологій [8]. Аналіз невизначеності потребує від керівника 

моніторингу за повторюваними процесами, що відбуваються; ця вимога взагалі може бути 

виконана, але вона передбачає необхідність узагальнення всіх спостережень у логічні 

висновки, які в дійсності не спостерігалися.  

Перелічені задачі можуть виникати на всіх стадіях прийняття рішень, що потребує 

підтримки всього циклу аналізу (прийняття) рішень для ефективного управління якістю ВО 

ВВНЗ та забезпеченні його функціональності.  

Функціональність ВВНЗ визначається [7, с. 460] здатністю здійснювати свої функції з:  
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 організації навчального процесу із застосуванням у військово-педагогічному процесі 

оптимальних методів і засобів, а також педагогічних технологій;  

 організації військово-наукової роботи ВВНЗ, наукової діяльності курсанта (слухача) 

та їх моніторингу; 

 організації виховної роботи у ВВНЗ;  

 здійснення діагностики досягнення цілей освіти, моніторингу якості підготовки 

військового фахівця; рейтингової оцінки діяльності курсанта (слухача);  

 моніторингу позанавчальної діяльності курсанта (слухача);  

 моніторингу виконання службових обов‘язків за посадовим призначенням 

(випускник); 

 об‘єктивної оцінки службової діяльності випускників командирами частин, закладів, 

установ і своєчасного надання цих даних ВВНЗ; 

 оцінки та аналізу ефективності функціонування навчального процесу ВВНЗ; 

 управління ефективністю функціонування ВВНЗ. 

Такий підхід до систематизації зазначених складових функцій має не тільки науково-

теоретичне значення. Він може викликати й суто практичний інтерес, бо ініціює розробку 

об‘єктивної системи критеріїв, що характеризує потенційний стан навчально-виховного 

процесу з якісного боку, і підбір адекватного апарату кількісної оцінки останньої. У цьому 

разі виникає можливість керованого впливу на цей стан, його оптимізації. З іншого боку, від 

навчально-виховного процесу із кращими потенційними можливостями слід очікувати 

більшої ефективності, яку також потрібно вміти оцінювати за відповідною системою 

критеріїв, що і є основою управління ефективністю функціонування навчально-виховним 

процесом ВВНЗ. 

Ринок українського програмного забезпечення пропонує наступні рішення управління 

навчальним процесом [5]: 

1. Автоматизована система управління вищим навчальним закладом АСК „ВНЗ‖, 

розроблена Науково-дослідним інститутом Прикладних інформаційних технологій 

Кібернетичного центру Національної академії наук України. 

2.  Пакети комп‘ютерних систем „Деканат‖, „БІБЛІОГРАФ-2007‖, „КОЛОКВІУМ‖, 

„ПС-Персонал‖ приватного підприємства „Політек-софт‖. 

3. „ВНЗ АЛЬМА-МАТЕР‖ товариства з обмеженою відповідальністю „Direct IT‖. 

4. Інформаційно-аналітична система управління вищим навчальним закладом 

„Університет‖, Херсонському державному педагогічному університеті. 

5. Комплексна інформаційна система ―LECOS‖, розроблена та впроваджена в 

Київському ліцею бізнесу. 

Проведений оглядовий аналіз показав, що розглянуті системи не відповідають повною 

мірою всім функціональним задачам, які ставить ВВНЗ, до автоматизації управління якістю 

ВО. Вищезазначене програмне забезпечення використовує „часткову‖ автоматизацію, тобто 

автоматизовані лише окремі процеси по здійсненню підтримки функціонування ВНЗ. Як 

правило ці процеси пов‘язані з обліком персоналу (ведення кадрових питань, обліку 

присутності персоналу на робочих місцях, станом відвідування занять тими, хто навчається), 

фінансово-економічними питаннями, складанням звітної документації, складанням розкладів 

занять. Це веде до дублювання і втрати частини інформації, відсутності даних для 

оперативного аналізу навчально-виховного процесу, втрати часу на обслуговування і 

підтримку застаріваючих технологій, високого ступеню залежності від людського чинника. 

Деякі з них здатні автоматизувати процес управління навчальною частиною, є такі, що 

враховують специфіку ВНЗ, але не мають достатніх засобів для повної автоматизації 

навчально-виховного процесу. Та жодна з систем не враховує специфіку навчально-

виховного процесу, що здійснюється у вищому військовому навчальному закладі і не надає 

допомогу керівнику щодо розв'язування задач щоденної управлінської діяльності. 

Задачі організаційного управління можна умовно поділити на три класи. 
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До 1-го класу належать повністю формалізовані задачі (господарський та фінансовий 

облік, облік навчально-виховного процесу), для яких можна розробити структуризовані 

процедури вироблення рішень. Задачі можуть розв'язуватись на електронно-обчислювальній 

машині без участі людини за заздалегідь підготовленими алгоритмами, тобто алгоритм 

замінює людину. 

Для 2-го класу задач характерні слабо структуровані процедури вироблення рішень в 

умовах неповної інформації. До цього класу належать задачі потокового й оперативно-

календарного планування навчально-виховного процесу й управління матеріально- 

технічною базою. 

Задачі 3-го класу потребують застосування неструктурованих процедур вироблення 

рішень, творчого підходу, що ґрунтується на інформованості, класифікації, інтуїції та 

особистого досвіду керівника. 

Тому для забезпечення ефективного процесу моніторингу якості ВО необхідно 

реорганізувати систему збору, зберігання, обробки і пошуку інформації про стан навчально-

виховного процесу. Це дозволить забезпечити управління ВВНЗ такою інформаційно-

аналітичною системою, яка забезпечить керівника інформацією про якість освіти у ВВНЗ та 

допоможе здійснити вибір альтернативних рішень у певних неструктурованих і слабо 

структурованих задачах, у тому числі й тих, що мають багато критеріїв з мінімальними 

часовими затратами. Ціллю створення такої системи управління якістю ВО є підвищення 

ефективності підготовки висококваліфікованих фахівців відповідно до вимог державних і 

міжнародних стандартів, що дозволить здійснювати їх підготовку на рівні, не нижче 

заданого [1,10].  

Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми. Якість освіти доволі 

важко формалізується. Річ у тім, що ВВНЗ продають свої послуги на ринку довірчих товарів, 

якість яких не можна оцінити адекватно. До того ж характерною рисою освітнього ринку є 

асиметрія інформації.  

Жодна з розглянутих вище систем не враховує специфіку підготовки військових 

фахівців. В системах не передбачені відриви від занять, які відбуваються в наслідок 

підготовки особового складу до виконання завдань різного значення – підготовка до параду, 

участь у ліквідації наслідків стихійних явищ; виконання обов‘язків осіб добового наряду, 

караулу і т.і. Час прийняття керівником рішення носить інерційний характер, що не дозволяє 

оперативно реагувати на ситуацію, яка створилася, використовувати мінімальний час на 

аналітику існуючих задач, прогнозувати небажані ситуації і в послідуючому – 

організовувати дієвий контроль за досягненням поставленої цілі. 

У зв‘язку з цим, актуальним є розробка моделі і методики оцінювання якості освіти 

ВВНЗ з використанням інформаційно-аналітичної системи підтримки прийняття рішення 

(ІАС ППР). 

Формулювання цілей статті. Метою даної статті є розробка моделі оцінки якості 

освіти ВВНЗ, яка дозволить формалізувати і типізувати аналітичну інформацію про стан 

навчально-виховного процесу керівнику ВВНЗ, необхідну для оперативного прийняття ним 

ефективного рішення для здійснення коригуючих заходів щодо здійснення підготовки 

військових фахівців на рівні, не нижче заданого. 

Виклад основного матеріалу. Основні умови нормального функціонування ВВНЗ 

складаються в підтримці показників якості освіти на рівні, не нижче заданих. Якщо один або 

кілька показників починають відхилятися від заданого рівня, то необхідно виявити й 

ліквідувати причину цього відхилення шляхом формування керуючого впливу на окрему 

частину навчально-виховного процесу. Завдання полягає в безперервному контролі 

(моніторингу) показників якості освіти у ВВНЗ і при їхньому погіршенні розпізнати 

причину цього погіршення та надати керівнику альтернатив для прийняття коригуючого 

рішення. 
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На ефективність цього процесу впливає своєчасний обмін інформацією між 

управлінською підструктурою та підструктурою, якою управляють (стан навчально-

виховного процесу).  

На рис.1 показана запропонована узагальнена схема моніторингу якості освіти у ВВНЗ.  

Вона складається з наступних блоків: блок „Вимоги‖ (ЗП), блок „ІАС ППР‖, блок 

„Навчально-виховний процес‖. 
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Рис. 1 . Узагальнена схема моніторингу якості освіти у ВВНЗ 
 

Блок „Вимоги‖ формує задавальне діяння x(t). Воно визначає граничні (еталонні) 

значення рівня підготовки військового фахівця, які він повинен опанувати за час навчання у 

ВВНЗ y(t) (на рівні, не нижче заданих блоком ЗП). Граничні значення задаються 

керівництвом ВВНЗ на підставі існуючих керівних документів.  

На формування граничних (еталонних) значень впливають зовнішні і внутрішні 

чинники. До зовнішніх віднесемо закони України, нормативні документи Міносвіти і науки, 

накази і директиви МО України, державне замовлення, стан ринку праці, демографічна 

ситуація в країні, умови замовника до випускника і т.п.. До внутрішніх чинників віднесемо 

внутрішні керівні документи ВВНЗ, перелік напрямів і спеціальностей, склад контингенту та 

його підготовка, рейтинг ВВНЗ, штатний розпис, відомості про персонал і т.п.. 

У вітчизняній дидактиці термін „діагностика навчання‖ має обмежене застосування, 

хоча в останні роки є певні позитивні зрушення у цьому напрямку. Наприклад І.П. Підласий 

[9, с. 544] повністю дотримується думки К. Інгенкампа щодо сутності та місця діагностики 

навчання у навчально-виховному процесі „Перевірка лише констатує результати, без 

пояснення їх походження. Діагностування розглядає результати у зв‘язку з шляхами, 

способами їх досягнення, виявляє тенденції, динаміку формування продуктів навчання. 

Діагностування включає в себе контроль, перевірку, оцінювання, накопичення статистичних 

даних, їх аналіз, виявлення динаміки, тенденцій, прогнозування подальшого розвитку явищ. 

Контролювання, оцінювання знань, умінь тих, хто навчається, включаються в діагностування 

як необхідні складові частини.‖  

Блок „ІАС ППР‖ складається з двох підблоків – підблоку „Діагностика‖ та підблоку 

„Управління‖. В цілому він виконує функцію „діагностики навчання‖ та розпізнавання 

причини погіршення якості освіти з формуванням альтернатив керівнику ВВНЗ для 

прийняття коригуючого рішення. 

 На основі оцінки та аналізу ефективності функціонування навчально-виховного 

процесу та інших даних, отриманих від розробників держзамовлення, від окремих 

випускників, командирів військових частин, військових навчальних закладів, установ, де 

випускники проходять службу, здійснює адекватну оцінку відповідності якості освіти 

заданим значенням (еталонам) x(t) та у разі відхилення надає альтернативи керівнику в 

прийнятті рішення для корегування. Тобто формує корегуючий вплив β(t), через підблок 

„Управління‖, на блок „Навчально-виховний процес‖. В ньому безпосередньо формується, 

зберігається та аналізується інформація про стан процесів, які відбуваються під час 

здійснення моніторингу якості освіти ВВНЗ. Підблок „Управління‖ виконує функцію 

вибору, з наданих системою альтернатив, рішень для управління навчально-виховним 

процесом у ВВНЗ і робить процес у системі варіативним, тобто таким, що веде до 
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досягнення цілі з найменшою ймовірністю на помилку. Керуючий вплив u(t) здійснюється на 

підставі інформації, яка надходить з підблоку „Діагностика‖. Учасниками процесу 

управління є керівний склад ВВНЗ, науково-педагогічні та педагогічні працівники, особовий 

склад, який залучений до організації та забезпечення навчально-виховного процесу ВВНЗ.  

Блок „Навчальний-виховний процес‖ виконує функцію по забезпеченню якісного 

відбору кандидатів до вступу в ВВНЗ („вступна компанія‖) та забезпеченню відповідності 

підготовки майбутнього випускника умовам замовника (відповідність узагальненим 

критеріям: освітньо-професійної характеристики (ОКХ), освітньо-професійної підготовки 

(ОПП), сформованості особистих фізичних якостей, набуття професійної компетенції). 

Учасниками процесу є ті, хто навчається.  

Для оцінки ефективності управління військовою освітою використовують показник 

ефективності управління, який можна представити як своєрідний коефіцієнт корисної дії 

(Kef), що відображає ступінь використання потенційних можливостей [8]: 
 

      (1) 
 

де R – реалізовані можливості – f (u(t)); P – потенційні можливості –  f (up(t)). 

З огляду на складний процес управління військовою освітою доцільно використовувати 

інтегративний підхід, основною складовою якого є системний підхід [7, с. 600]. Це 

насамперед зумовлено тим, що управління військовою освітою розглядається як єдиний 

процес, який складається з окремих взаємопов‘язаних між собою елементів. Для спрощення 

системи доречним також буде застосування структурно-функціонального аналізу та 

ієрархічного підходу, як методології системного дослідження соціальних явищ і процесів – 

структурно розчленованої цілісності, де кожен елемент структури має певне призначення.  

Проведемо декомпозицію розглянутих вище блоків узагальненої схеми моніторингу 

якості освіти у ВВНЗ, яка наведена  на рис. 1. 

На рис.2 представлена схема навчально-виховного процесу з n- терміном навчання. 
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Рис. 2 . Схема навчально-виховного процесу у ВВНЗ 
 

Підблок „Управління‖  має вигляд, наведений на рис. 3. 
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Рис. 3. Управління навчально-виховним процесом у ВВНЗ 
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Для побудови математичної моделі системи моніторингу якості освіти ВВНЗ , 

використовуючи основні положення теорії автоматичного управління та методу експертних 

оцінок [2] побудуємо модель ІАС ППР, яка наведена на рис. 4.  
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Рис. 4. Модель інформаційно-аналітичної системи підтримки прийняття рішення в 

системі моніторингу якості освіти в ВВНЗ 

 

Модель системи описується передавальною функцією розімкнутої системи та 

рівнянням замикання:  

θ(t)= x(t) - y(t)P(s)       (2) 
 

Алгоритм роботи системи призначений у прагненні зведення θ(t) до нуля. 

Відповідно до алгоритму, за яким здійснюється перетворення вхідного діяння на 

вихідне,  для моделі ІАС ППР в системі моніторингу якості освіти в ВВНЗ типом динамічної 

ланки є аперіодична (інерційна). Оскільки на вимірювання та виробку управляючого 

(коригуючого) впливу витрачається певна кількість часу то в системі є запізнення на 

величину τ.  

Передавальна функція інерційної ланки першого порядку виглядає наступним чином: 
 

         (3) 

 

де Kef – показник ефективності управління (1); τ – величина запізнення; T – постійна часу. 

Відповідно до вимог керівних документів [6] призначення випускників на посади 

здійснюється на підставі рейтингових списків, де рейтинг випускника – інтегральна оцінка 

рівня освітньо-професійної підготовки та особистісних якостей випускника за весь період 

навчання у ВВНЗ, яка враховує успішність засвоєння освітньо-професійної програми 

підготовки Rопп(s), а також результативність його роботи щодо розвитку професійно 

необхідних якостей військового фахівця Rося(s).  

Виходячи з вищенаведеного блок „Навчально-виховний процес‖ P(s) з n- терміном 

навчання схематично представимо на рис. 5. 
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Рис. 5. Модель блоку „Навчально-виховний процес‖  
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На вході u(t) в систему P(s) ми маємо кандидатів на вступ до ВВНЗ, які після перевірки 

відповідності наданих документів встановленим вимогам PV1(s) та успішної здачі вступних 

випробувань PV2(s) після проходження мінімального рівня, що встановлюється самим ВВНЗ, 

(блок порівняння (Σ)) зараховуються до ВВНЗ і продовжують навчання за обраним фахом. 

Результати навчання після кожного року додаються в загальний рейтинг випускника. При 

цьому ваговий коефіцієнт рейтингу освітньо-професійної підготовки складає 

kоппj(s)=0,75±0,05, ваговий коефіцієнт рейтингу особистісних якостей kосяj(s)=0,25±0,05 [6]. 

Елементом зворотного зв'язку в навчально-виховному процесі є контрольні заходи. У 

ВВНЗ використовуються такі види контролю: вхідний, поточний, самоконтроль, модульний 

(рубіжний), підсумковий, а також контроль під час державної атестації. 

На рис. 6 наведена схема формування рейтингу успішності засвоєння освітньо-

професійної програми підготовки військового фахівця Rопп(s), де αi – коефіцієнт вагомості 

вивчаємої навчальної дисципліни, (i=1…n) – кількість дисциплін, що вивчаються. При цьому 

ваговий коефіцієнт рейтингу засвоєння навчальних дисциплін складає kзндj(s)=0,65±0,05, 

ваговий коефіцієнт рейтингу за результатами Державної екзаменаційної комісії 

kдаj(s)=0,35±0,05 [6]. 
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Рис. 6. Схема формування рейтингу успішності засвоєння освітньо-професійної програми підготовки 

 

Використовуючи  системний підхід та метод аналізу ієрархій [2,7] представимо 

управління ВВНЗ у вигляді послідовно з'єднаних ланцюгів (рис. 7), де Ui(s) – керівник 

відповідної i-ої ланки управління (i=1…n); ui – управляючий вплив, якій він здійснює; β(t) – 

вхідний вплив, що задається підблоком „Діагностика‖;  u(t) – сформований керуючий вплив 

на блок „Навчально-виховний процес‖: 
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Рис. 7. Модель підблоку ―Управління‖ 
 

Вихідна величина послідовно поєднаних ланок приймає наступний вигляд: 
 

   (4) 

 

Виходячи з цього передавальна функція дорівнює: 
 

   (5) 

 

Тобто, в загальному вигляді запишемо: 
 

      (6) 

 

де n – кількість послідовно включених ланок.  
 

На рис. 7 наведена модель блоку ―ІАС ППР‖, який забезпечує здійснення діагностики 

навчання (моніторингу) за принципом управління за відхиленням величини, якою 

управляють y(t), від потрібного значення x(t) (принципом Ползунова-Уатта) [2]. 

Потрібне значення цієї величини системи  y(t) визначається задавальним діянням x(t), яке 

поступає від блоку „Вимоги‖ . Система здійснює коригуючи діяння коли  x(t) < β3.3(t). Алгоритм 

роботи системи призначений у прагненні зведення ∆ до нуля. Відхилення керованої величини  

y(t) від потрібного значення може бути зумовлене як впливом різного роду збурних діянь (на 

рис. 8 показано одне збурення L(t)), так і зміною задавального діяння x(t). Щоб зменшити або 

усунути це відхилення, потрібно виробити відповідне керуюче діяння u(t) і подати його на вхід 

об‘єкта управління. Керуюче діяння при використовуванні принципу управління за 

відхиленням виробляється завдяки перетворенню відхилення θ(t) керованої величини від 

потрібного значення. 
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Рис. 8. Модель блоку „ІАС ППР‖ 

На блок „ІАС ППР‖ покладаються наступні функції: вимірювання процесів системи 

управління якістю, вимірювання характеристик продукції, що випускається (випускник 

ВВНЗ), проведення аналізування даних (для доведення придатності та результативності 

системи управління якістю, а також для оцінювання того, де можливо постійно поліпшувати 

результативність системи управління якістю). Крім оцінки якості навчально-виховного 
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процесу при реалізації ІАС ППР за заздалегідь визначеними критеріями проводиться 

оцінювання ВВНЗ за фактичними показниками. При цьому реалізується інформаційна 

підтримка прийняття рішення, що забезпечує вплив на освітній процес з корегуючим 

зворотним зв‘язком, який базується на результатах вимірювань, що проводяться протягом 

всього періоду навчання курсанта. Результати вимірювання впливають на зворотний зв‘язок, 

а одержані показники якості освіти дають цілком якісну і повну інформацію про те, 

наскільки освітній процес в цілому добре функціонує і як його можна поліпшити, а значить і 

управляти його якістю.  

Висновки з даного дослідження і перспективи подальших досліджень у даному 

напрямку. Застосування запропонованої моделі оцінки якості освіти ВВНЗ дозволить 

керівнику ВВНЗ значно знизити розмірність задачі виробки параметрів управляючих впливів 

на навчально-виховний процес, більш виважено підходити до вирішення питань по 

забезпеченню якості навчально-виховного процесу із меншою ймовірністю на помилку, з 

максимальною ефективністю за мінімальний час реагувати на ситуацію, що створилася, 

прогнозувати небажані ситуації.  

Створення ІАС ППР ВНЗ дозволить отримати наступні переваги: 

 здійснювати постійний контроль якості освіти у ВВНЗ; 

 здійснювати моніторинг навчально-виховного процесу;  

 своєчасно проводити коригувальні дії відповідно до отриманих результатів 

моніторингу; 

 постійне поліпшувати результативності системи управління якістю освіти; 

 підвисити достовірність інформації та оперативність передачі даних; 

 здійснювати статистичну обробку отриманих даних і надавати їх користувачам в 

текстовому та графічному виді. 

Напрямом подальшого дослідження є розробка методики оцінювання якості освіти 

ВВНЗ. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ РАДІАЦІЙНОЇ ДЕГРАДАЦІЇ І ОЦІНКА РАДІАЦІЙНОЇ 

СТІЙКОСТІ СВІТЛОДІОДІВ 

 
В даній роботі проаналізовано вплив проникаючої радіації на електрофізичні параметри матеріалів, 

гетероструктур на основі бінарних сполучень і твердих розчинів 
3 5A B : 1 0,5 0,5( )x xAl Ga In P , 

1x xAl Ga As , 0,2 0,8 /Al Ga N GaN . Виконано порівняння радіаційної стійкості гетероструктур.  

 

В данной работе проведен анализ влияния проникающей радиации на электрофизические параметри 

материалов, гетероструктур на основе бинарных соединений и твердих растворов 
3 5A B : 

1 0,5 0,5( )x xAl Ga In P , 1x xAl Ga As , 0,2 0,8 /Al Ga N GaN . Произведено сравнение радиационной 

стойкости гетероструктур. 

 

This article analyzed the influence of ionizing radiation on the electrical parameters of materials, 

heterostructures based on binary compounds and solid solutions: 
3 5A B : 1 0,5 0,5( )x xAl Ga In P , 1x xAl Ga As , 

0,2 0,8 /Al Ga N GaN . A comparison of radiation resistance of the heterostructures.   

 

Ключові слова: радіаційна стійкість, світлодіоди, радіаційна деградація, світловипромінюючі 

структури. 

 

Актуальність досліджень Світлодіоди (СД) сьогодні широко використовуються у 

приладах відображення інформації як у цивільній, так і у військовій апаратурі [1-3]. 

Збільшення попиту серед споживачів світлодіодних пристроїв демонструє те, що існує все 

більша потреба у потужних яскравих світлодіодах для бортової, військової та ядерної 

радіоелектроніки. Саме тому необхідною умовою використання пристроїв на основі 

світлодіодів, є інформація стосовно проникаючої радіації, вплив якої відображається на 

електричних та світлотехнічних характеристиках пристроїв. Особливо це стосується 

нейтронів та гама-квантів.  

Тому дослідження в області радіаційної деградації та радіаційної стійкості 

світловипромінюючих структур є актуальним. 

Згідно з вище зазначеним, метою даної роботи являється дослідження дії нейтронів та 

гама-квантів на характеристики і параметри гетероструктур та оцінка радіаційної стійкості 

світлодіодів і пристроїв відображення інформації на їх основі. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  На сьогоднішній день у зв‘зку з широким 

використанням світлодіодних пристроїв в апаратурі космічних апаратів та в зоні можливого 

радіаційного зараження одним із важливих факторів, котрі дають свій внесок в 

дестабілізацію світлодіодів слід виділити радіаційне випромінення.  

Разом з тим, потрібно відмітити обмежений обсяг довідкової інформації з  зазначених 

питань. З одного боку це обумовлено складністю та трудомісткістю виконання таких робіт, а 

з другого –  високою вартістю відповідних наукових досліджень, наявності спеціального 

оснащення та участі фахівців різних спеціальностей. 

Умови проведення експериментів та дослідні зразки. В якості джерела нейтронів з 

енергією 2,65 МеВ використовувався горизонтальный канал реактора  ІРТ-2000 МГФІ з 

пристроєм, що дозволяв варіювати інтенсивність потоку нейтронів  і, відповідно, 

контролювати загальну кількість нейтронів, що потрапили на дослідний зразок 

(контролювати величину флюенсу).  

В якості джерела гама квантів з енергією 1,25 МеВ слугувала електронна пушка ГУ-

2000. Була розглянута радіаційна стійкість світлодіодів випромінюючих у червоно-жовтій 
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області спектру гетероструктур на основі твердих розчинів фосфіда галія, індія, алюминия 

1 0,5 0,5( )x xAl Ga In P . Комплекс робіт з визначення впливу радіаційного опромінення на 

характеристики гетероструктур було проведено авторами за сприянням д.т.н., проф. 

Рижикова І.В. Московського державного університету приладобудування та інформатики. В 

роботі представлені результати отримані при експериментальному досліджені впливу 

нейтронного випромінювання на гетероструктури.  

Дані світлодіоди випромінюють в червоній та жовтій області спектру, і мають 

багатошарову структуру .На підкладці із арсеніду або фосфіду галію, товщиною 350 мкм 

вирощують перший шар 1x xAl Ga As . Другий шар 1 0,5 0,5( )x xAl Ga In P  n типу, з 

товщиною 0,5 мкм служить інжектором електронів в нелеговану оптично активну область. 

Легований магнієм шар 1 0,5 0,5( )x xAl Ga In P  p  типу, дозволяє створити гетероперехід, в 

якому ефективно інжектуються дірки в активну область. Максимуми спектральних кривих 

світлодіодів з червоним кольором освітлення лежать в області  630-650 мкм, з жовтим – 560-

590 мкм.  

Для дослідження було взято п‘ять зразків гетерострукту фосфіда галію з червоним 

світлом випромінення 640 нм, та жовтим – 590 нм. У світлодіодів до і після опромінення 

знімались вольт-амперні характеристики (ВАХ), та люмен-вольт-амперні характеристики 

(ЛВАХ).  

Параметри гетероструктури перед опроміненням представлені в таблиці 1. 

 

Таблиця 1. 

Колір, 
max  

підкладка № зразка 
20 мА 40 мА 

Червоний,640 нМ, 

фосфід галію 

прU ,В 
vI ,кД прU ,В 

vI ,кД 

1 1,94 0,054 2,06 0,113 

2 1,96 0,058 2,06 0,117 

3 1,95 0,058 2,07 0,116 

4 1,96 0,055 2,08 0,113 

5 1,96 0,056 2,08 0,113 

Ср. 1,95 0,056 2,07 0,114 

Жовтий,590 нМ, 

фосфід галію 

1 2,26 0,313 2,47 0,591 

2 2,41 0,326 2,69 0,627 

3 2,43 0,320 2,73 0,607 

4 2,39 0,324 2,68 0,619 

5 2,40 0,322 2,70 0,611 

Ср. 2,38 0,321 2,65 0,611 

 

Експериментальні результати впливу опромінення на профілі продемонстровані на 

рис. 1. Концентрація в легованих областях практично не змінюється та ширина 

компенсованого шару збільшується. 
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Рис.1. Профілі розподілення заряджених центрів в активній області напівпровідникових 

структур з червоним і жовтим кольором світлення до і після флюєнсу 4,8
1510  н/см

2
 

 

З наведеного вище рисунку можемо спостерігати, що світлодіоди мають 

p n n    -гетероструктуру з шириною компенсованої активної області 0,15-0,20 мкм до 

опромінювання і 0,2-0,3 мкм після опромінення.  

Експериментальні залежності сили світла від струму і флюєнсу нейтронного 

випромінювання представлені на рис. 2. При невеликих флюєнсах залежність сили світла від 

струму лінійна. Починаючи з Ф=10
13

н/см
2

 сила світла змінюється. При малому струмі вона 

змінюється із випромінюванням. При струмі вище 10
2
А, сила світла стає лінійною 

функцією струму та флюєнсу. 

 
Рис. 2 Залежність сили світла від струму світлодіодів з червоним кольором 

освітлення до і після опромінення. Ф, н/см
2

: 1-0;2-4.8
1110 ;3- 4.8

1210 ;4-4.8
1310 ; 

5-4.8
1410  

Видно, що світлодіоди на основі 1 0,5 0,5( )x xAl Ga In P  з жовтим кольором освітлення 

виявились набагато витривалішими, аніж 0,33 0,67( ) ,ZnO GaP Al Ga As  та 0,6 0,4GaAs P  

світлодіоди з червоним кольором сиічення.  

Світлодіоди, що випромінюють у синьо-зеленій області спекту виготовлюються на 

основі багатошарових епітаксіальних гетероструктур твердих розчинів 
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1 1/ /Y Y X XAl Ga N In Ga N GaN  , які вирощуються на підкладках із лейкосапфіру (
2 3

Al O ) або 

карбіду кремнія. 

Карбід кремнію забезпечує ефективний відвід тепла у потужних світлодіодів. 

Активною областю є квантові ями із 1X XIn Ga N  з X=0,4-0,5 для зелених світлодіодів, та 

X=0,1-0,2 для синіх світлодіодів. Подвійну інжекцію електронів і дірок до активної області 

здійснюють гетеропереходи 0,2 0,8 /Al Ga N GaN . Радіаційна деградація досліджується на 

епітаксіальних структурах, які вирощені на карбід-кремнієвій підкладці та на підкладці із 

сапфіру. Розміри кристалу – 300300 мкм, товщина – 120-150 мкм. Параметри 

гетероструктур приведені у таблиці 2. 

 

Таблиця 2. 

Колір, max  

підкладка 

№ 

зразка 

20 мА 40 мА 

прU , В vI , кД прU , В vI , кД 

Зелений, 

522 нМ, 

карбід кремнію 

1 3.89 0,162 4,56 0,261 

2 3,90 0,140 4,52 0,229 

3 3,95 0,142 4,62 0,236 

4 3,93 0,156 4,64 0,249 

5 3,93 0,163 4,61 0,264 

Сер. 3,92 0,153 4,59 0,248 

Зелений,  

522 нМ 

сапфір 

1 3,33 0,187 3,82 0,272 

2 3,24 0,217 3,69 0,296 

3 3,26 0,200 3,74 0,288 

4 3,42 0,186 3,96 0,272 

5 3,17 0,197 3,60 0,283 

Сер. 3,29 0,197 3,76 0,286 

Синій , 

460 нМ, 

карбід кремнію 

1 3,32 0,027 3,70 0,042 

2 3,31 0,027 3,70 0,042 

3 3,33 0,024 3,71 0,037 

4 3,31 0,022 3,72 0,034 

5 3,32 0,031 3,69 0,046 

Сер. 3,32 0,026 3,70 0,040 

 

За даними таблиці спостерігаємо, що структури із змінно легованої оптично активної 

n області мають більш високу силу світла в порівнянні зі структурами, в яких квантові ями 

розташовані в компенсованому шарі. 

На рисунках 3(а) та 3(б) приведено профілі структур на карбідокремнієвій підкладці, 

які випромінюють в зеленій та синій областях спектру, до і після опромінення. На відміну від 

гетероструктур на основі 1 0,5 0,5( )x xAl Ga In P  опромінювання не впливає на 

розповсюдження домішок у оптично активній області [4]. Ширина компенсованого шару в 

даних структурах складає 0,08 мкм. Випромінююча рекомбінація переважає у 4-5 квантових 
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ямах, які розміщені у компенсованому шарі або в області зі зниженою концентрацією 

домішок ( 17(1 2) 10   см 3 ). 

.  

Рис. 3(а)                                                     Рис. 3(б) 

Профілі розподілення заряджених центрів в активній області світлодіодів до і після 

випромінювання нейтронами із флюєнсом 4,8 1510 н/см 2  

 

Структури, які вирощуються на сапфіровій підкладці, мають таке ж саме 

розподілення центрів (рис. 4). Оптично-активна область розміщується не в компенсованій, а 

в змінно легованій n -області. 

 

 
 

Рис. 4. Профілі розповсюдження заряджених центрів в активній області структур, 

випромінюючих в зеленій області спектру, до(1) і після(2) опромінювання 

 

В чотирьох квантових ямах шириною 20-30 Å, де переважає випромінююча 

рекомбінація, для підвищення ефективності електролюмінісценції, степінь легування 

знижена і складає (1-2) 1710 см 3 . Бар‘єри між ямами більш леговані, до рівня 

(1-2) 1810 см 3 , для зниження напруги електричного поля в квантових ямах, яка виникає в 

результаті п'єзоефекту із-за відмінності постійних решітки 0,45 0,55In Ga N  і GaN , і розділяє 

електрони й дірки, знижуючи ефективність електролюмінісценції. 
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Так як поле, яке пов‘язано з п‘єзоефектом, істотно зкомпенсовано, то квантові ями 

містять підвищену концентрацію електронів і заряджені негативно. Наслідком цього є те, що 

створюються сприятливі умови для випромінюючої рекомбінації електронів з дірками, які 

інжектуються гетеро p n  переходом 0,2 0,8 /Al Ga N GaN . Як показує таблиця 2, сила світла 

в структурах з змінно легованою оптично активною n областю вище в порівнянні із 

структурами, в яких квантові ями розміщені в рівномірно легованих або компенсованих 

областях. В цих структурах ширина компенсованого шару складає 0,02-0,03 мкм, а активна 

область легована, то падіння напруги істотно знижено, що також ми можемо спостерігати у 

таблиці 2. 

 

Висновки. Проведені експериментальні  дослідження впливу нейтронного 

опромінювання на параметри світлодіодних структур, що працюють у червоно-жовтій та у 

синьо-зеленій області спектру дозволяють прогнозувати суттеві зміни основних параметрів 

СД побудованих на базі таких структур.  

Отримані кількісні результати можуть слугувати основою для розрахунків ( в 

поєднанні з відповідними теоретичними дослідженнями) ступеня деградації електрофізичних 

параметрів напівпровідникових структур та прогнозування характеристик відповідних СД. 

 

ЛІТЕРАТУРА 
 

1. Коган Л.М. Современное состояние полупроводниковых излучающих диодов / 

Л.М.Коган // Электронные компоненты. – 2000.– №2 – С. 22-27. 

2. Никифоров С.Г. Почему светодиоды не всегда работают так, как хотят их 

производители?/ С.Г.Никифоров // Компоненты и технологии. – 2005. –  №7 – С.16-24 

3. Руденко Н.М. Метод моніторингу електрофізичних характеристик 

напівпровіднікових структур. / Н.М.Руденко // Фізичні процеси та поля технічних та 

біологічних об‘єктів. ВШ всеукраїнська науково-технічна конференція. Кременчук. – 2009.– 

С.109-110. 

4. Рыжиков В.И. Методы контроля радиационной деградации и оценки 

радиационной  стойкости светодиодов на основе нитрида галлия / В.И.  Рыжиков // 

Моделирование и исследование сложных систем. – М.: МГАПИ, 2004. – Т.1. – с. 3-7. 

5. Радиационная стойкость материалов атомной техники. /Сб. трудов, под ред. 

Б.А. Калина.  – М., 1989.  

6. Nuese C.L, Shade H., Herrick D. Effiency degradation of GaAsP electroluminescent 

diodes due to high-energy electron irradiation. – Met. Trans., 1970. – V.5. – P. 587.  

 

 

 



Збірник наукових праць ВІТІ НТУУ „КПІ‖ № 1 – 2011 

════════════════════════════════════════════════════════ 

 166 

УДК 621.396                                                                       к.т.н. Стрюк О.Ю. (ВІТІ НТУУ „КПІ‖) 

Горбенко А.Ю. (ВІТІ НТУУ „КПІ‖) 

 

ІМІТАЦІЙНО-НАТУРНА МОДЕЛЬ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ СПРИЙНЯТТЯ ЯКОСТІ 

ОБСЛУГОВУВАННЯ КОРИСТУВАЧІВ HTTP - СЛУЖБ 

 

Проведений аналіз сприйняття якості обслуговування (PQoS) як цільової функції задач мережевого 

керування. Запропонована імітаційно-натурна модель для визначення значень PQoS. Проведене 

експериментальне дослідження гіпотези IQX для користувачів HTTP-служб. 

Проведен анализ восприятия качества обслуживания (PQoS) как целевой функции задач сетевого 

управления. Предложена имитационно-натурная модель для определения значений PQoS. Проведено 

экспериментальное исследование гипотезы IQX для пользователей HTTP-служб .  

Given the growing importance of perceived quality of service (PQoS) as the objective function of network 

management. Presented  the simulation model for evaluation of the PQoS parameters. Experimental investigated the 

IQX hypothesis for HTTP-services users.. 

Ключові слова: сприйняття якості обслуговування, імітаційно-натурна модель, гіпотеза IQX,  

HTTP- служби. 

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 Е.800, QoS визначена 

як „сукупність характеристик послуги електрозв‘язку, які мають відношення до її 

спроможності задовольняти встановлені і передбачувані потреби користувача послуги‖. 

Традиційний підхід до завдання якості обслуговування передбачає визначення для 

інформаційних потоків у мережі набору граничних значень параметрів, при досягненні яких 

забезпечується придатне функціонування інформаційного сервісу (послуги). Для мереж із 

комутацією пакетів найбільш вагомими параметрами QoS є: пропускна спроможність; 

затримка передавання пакета; варіація затримки передавання пакета (джіттер); процент 

втрачених пакетів; імовірність бітової помилки [1]. При розробці методів керування QoS 

складний характер взаємних зв‘язків між параметрами мережі, неоднозначність їх впливу на 

якість обслуговування визначають нетривіальність визначення значень цільової функції 

оптимізації QoS як функції декількох змінних [2]. Тому в багатьох моделях керування QoS 

цільова функція задається як функція, залежна від однієї змінної, як правило, від пропускної 

спроможності [3] або затримки [4]. Для подолання однокритеріальності у ряді робіт [5, 6] 

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 [7]. 

Істотним системним недоліком вирішення задач підвищення якості обслуговування 

лише на основі аналізу мережевих параметрів є виключення із аналізу стратегій розподілу 

ресурсів можливостей програмного забезпечення прикладного рівня. Сучасні методи 

кодування і декодування інформації дозволяють, наприклад, змінювати вимоги до 

пропускної спроможності за рахунок кодування зі змінною швидкістю [8], зменшувати 

вимоги до ймовірності бітової помилки в каналах зв‘язку за рахунок завадостійкого стиску 

[9] і диференційованого захисту пакетів з мультимедійною інформацією [10], компенсувати 

вплив втрати пакетів і джіттера за рахунок адаптивного відтворення [8]. 

Як інтегральний показник при оцінюванні оптимальності QoS керування у мережі, 

безпосередньо пов‘язаний 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]. 

1. Методи оцінювання сприйняття якості обслуговування  
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Сприйняття якості обслуговування (PQoS – perceived quality of service) – це оцінка 

якості інформаційного сервісу з точки зору сприйняття користувачем як споживачем послуг 

даного сервісу. На рис. 1 наведена узагальнена класифікація методів оцінювання PQoS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Суб‘єктивні методи дозволяють отримати найбільш адекватну оцінку сприйняття 

якості, оскільки прямо відображають погляд користувачів. Численні вітчизняні та міжнародні 

стандарти визначають особливості організації та проведення суб‘єктивного оцінювання як 

окремих показників (розбірливість, впізнавання), так і інтегральної якості послуги [13]. 

Результатом застосування суб‘єктивних методів є усереднений погляд групи осіб – експертів 

на якість наданої інформаційної послуги. У рекомендації ITU-T Р.830 для оцінювання 

сприйняття якості обслуговування встановлюється п‘ятибальна шкала (таблиця 1) MOS 

(Мean Opinion Score – середнє значення експертних оцінок).  

Таблиця 1  

Шкала MOS 

Оцінка МOS Категорія якості Задоволеність користувачів 

5 Найкраща (Excellent) Задоволені у найвищій мірі 

4 Висока (Good) Задоволені 

3 Середня (Fair) Деякі не задоволені 

2 Низька (Poor) Багато не задоволених 

1 Погана (Bad) Майже всі не задоволені 

 

Галузь застосування суб‘єктивних тестів обмежується тривалістю процедури 

тестування (особливо, якщо досліджується якість, залежна від великої кількості показників), 

а також неможливістю автоматизації та проведення у реальному часі. 

Об‘єктивні методи оцінювання якості дозволяють виключити людину із процедури 

оцінювання. Отже, легко автоматизуються. Об‘єктивні методи поділяються на активні 

(інтрузивні) та пасивні (неінтрузивні). В активних методах оцінювання якості здійснюється 

шляхом порівняння еталонної послідовності (оригіналу) із послідовністю, яка була 

викривлена під час передавання по мережі. 

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 (PSQM – Perceptual Speech 

Quality Measurement), P.862 (PESQ – Perceptual Evaluation of Speech Quality); 

 

 

 

Мова 

 

 

 
Аудіо 

 

 

 
Відео 

 

 

 
Мова 

Методи оцінювання  

PQoS 

Суб‘єктивні Об‘єктивні 

MOS 

E model 

G.107 

Пасивні 

(неінтрузивні) 

Активні 

(інтрузивні) 

PEVQ 

J.247 

PEAQ 

BS.1387 

PESQ 

P.862 

PSQA 

PSQM 

P.563 

 

 

 

 
Дані 

G.1030 
 

 

G.1040 
 

 

Рис. 1. Класифікація методів оцінювання сприйняття якості обслуговування 

 

http://www.itu.int/rec/T-REC-J.247/en
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– служб передавання відео, рекомендація ITU-T J.247 PEVQ (Perceptual Evaluation of 

Video Quality); 

– служб трансляції аудіо, рекомендація ITU-T BS.1387 (PEAQ – Perceptual Evaluation of 

Audio Quality); 

– служб передавання даних, рекомендації ITU-T G.1030, G.1040. 

Особливе положення у класифікації методів оцінювання якості сприйняття займає 

метод PSQA (Pseudo-Subjective Quality Assessment) [14], який дозволяє здійснювати 

об‘єктивне оцінювання із використанням нейронної мережі, навчання якої проведено із 

використанням суб‘єктивних оцінок. 

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 –  iq , залежні від виділених ресурсів, параметрів 

мережі, з урахуванням функціональності прикладного програмного забезпечення (кінцевого 

абонентського обладнання), яке реалізує дану послугу: 
 

      iii E,p,RFq  ,                                                        (1) 
 

де  qi – значення РQoS за шкалою MOS для інформаційної служби i, mi ,..,1 ; 

m  – кількість інформаційних служб, які функціонують у мережі; 

 iR  – множина значень ресурсів мережі, виділених інформаційній службі i; 

 p  – множина показників, які характеризують мережу; 

 iE  – множина факторів, що відображають вплив на PQoS особливостей реалізації 

прикладного програмного забезпечення і (або) кінцевого абонентського обладнання. 

 

2. Імітаційно-натурна модель для визначення сприйняття якості обслуговування 

користувачів HTTP – служб 

Інструменти для визначення сприйняття якості обслуговування користувачів HTTP – 

служб у пакетних мережах передавання даних встановлені у рекомендації ITU-T G.1030. 

Модель, яка наведена у даній рекомендації, описує співвідношення між різними значеннями 

часу відклику і завантаження протягом сеансів зв‘язку і перегляду Web – інформації та 

відповідним значенням PQoS користувача. 

Базисне співвідношення між часом сеансу зв‘язку і PQoS у G.1030 визначено наступним 

виразом 

 
     5

4
 min

maxmin

tlntln
ttln

MOS ,                                    (2) 

 

де   t – час сеансу зв‘язку; 

tmax – максимальний очікуваний час сеансу зв‘язку; 

tmin – мінімальний очікуваний час сеансу зв‘язку. 

За умови тривалого експерименту (2 с ≥ t ≥ 60 c) вираз (2) може бути спрощено до 
 

  tln,,MOS 9360725  .                                                        (3) 

Для апріорного оцінювання наскрізної якості функціонування IP – мережі у G.1030 

рекомендовано використовувати аналітичні вирази для  визначення пропускної спроможності 

протоколу TCP. Узагальнена модель керування потоком для протолу TCP має вигляд  

pRTT

CMSS
BW




  ,                                                               (4) 
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де   BW – дані передані в одиницю часу ; 

MSS – максимальний розмір сегменту; 

RTT – середній час двосторонної затримки; 

С – стала, яка враховує вплив втрат у стратегії АСК; 

p – імовірність втрати пакету. 

Вираз (4) може розглядатись як верхня межа для продуктивності будь-якого різновиду 

протоколу TCP. Для конкретних варіантів реалізації TCP  у мережі можуть бути використані 

більш деталізовані вирази, наприклад для TCPReno 
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де B – пропускна спроможності TCP, пакети/с; 

Wmax – максимальний розмір буфера вікна приймача, пакети; 

RTT – середній    час  двосторонньої затримки, с; 

b – кількість пакетів, прийом яких підтверджений прийнятим ACK; 

p – імовірність втрати пакету; 

T0 – час простою для повторної передачі втраченого пакету, c. 

Аналіз методів визначення PQoS клієнтів IP-служб, запропонованих у G.1030 дозволяє 

зробити наступні висновки: 

1. Аналітичні вирази для визначення продуктивності протоколу TCP, є приблизними. 

У випадку оцінювання PQoS у мережах, в яких застосовуються перспективні алгоритми 

керування транспортним рівнем, отримання аналітичного виразу для оцінювання 

продуктивності само по собі є складною науковою задачею. 

2. Оцінювання наскрізної якості обслуговування клієнтів HTTP – служб лише на 

основі визначення продуктивності протоколів транспортного рівня не дозволяє врахувати 

вплив на PQoS особливостей прикладної реалізації програмних та апаратних засобів, які 

використовуються для забезпечення функціонування HTTP служб, а також методів та 

алгоритмів забезпечення інформаційного обміну та QoS у мережі [15]. 

Для експериментального визначення значення багатовимірного масиву значень PQoS 

(1) користувачів HTTP – служб пропонується імітаційно-натурна модель, схема якої наведена  

на рис. 2. Основними елементами моделі є: 

1. Імітатор глобальної мережі WANem [16], вільне програмне забезпечення, яке 

дозволяє імітувати TCP/IP мережі. Імітатор глобальної мережі WANem дозволяє імітувати 

такі характеристики мережі: затримка та джіттер пакетів; втрата пакетів; пошкодження 

пакета; зміна порядку слідування пакетів. 

2. Натурні клієнти та сервери HTTP – служб.  

3. Таймер для визначення часу сеансу зв‘язку. 

4. Програмний об‘єктивний аналізатор сприйняття якості обслуговування відповідно до 

рекомендації ITU-T P.1030 (вираз (3)). 

5. База НТТР – ресурсів. 

6. Три персональні комп‘ютери, на яких інстальовані компоненти імітаційної моделі.  

7. Комутатор ЛОМ, який забезпечує зв‘язність елементів моделі. 

До переваг запропонованої імітаційної моделі відноситься: 

– використання найбільш адекватних на даний час об‘єктивних методів  

оцінювання PQoS; 

– використання при оцінюванні PQoS натурних клієнтів клієнтів та серверів HTTP, 

натурної архітектури мережних протоколів, і, як результат, необхідність у імітаційному 

моделювання лише параметрів мережі, яка їх зв‘язує. 
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3. Експериментальна перевірка гіпотези IQX для користувачів HTTP – служб 

У роботі [17] сформульована гіпотеза IQX – гіпотеза про експоненціальну залежність 

між PQoS та параметрами, які характеризують мережу. Базисним співвідношенням гіпотези 

IQX є  

                               peq ,                                                            (5) 

де  q  – значення PQoS; 

p  – значення параметра мережі (наприклад, затримка, пропускна спроможність);  

 ,,  – параметри функції апроксимації, які визначаються експериментально. 

У роботі [18] наведені результати експериментальної перевірки гіпотези IQX для 

кодеків IP-телефонії G.711 та iLBC. У роботі [19] авторами била проведена 

експериментальна перевірка гіпотези IQX для кодеку мови SPEEX.  

Запропонована імітаційно-натурна модель модель була використана для 

експериментальної перевірки справедливості гіпотези IQX стосовно HTTP – служб.  

Із використанням запропонованої моделі була досліджена статистична залежність 

сприйняття якості обслуговування користувачів HTTP – служб від пропускної спроможності 

та імовірності втрати пакету у мережі: 

 p,rFq i , 

де   ir  – пропускна спроможність мережі, біт/с; 

p  – імовірність втрати пакету.  

Вибір предикторних змінних – пропускної спроможності і імовірності втрати пакету 

обумовлений постановкою задачі оптимізації PQoS [20] у радіомережах на основі базових 

станцій, в яких основними причинами зменшення PQoS є: 

– обмеженість пропускної спроможності базової станції; 

– нестабільність радіоліній і мобільність абонентів у зоні обслуговування базових 

станцій, яка призводить до втрати пакетів у мережі. 

Експеримент виконувався при наступних початкових даних та настройках: 

Рис. 2. Імітаційно—натурна модель для визначення PQoS користувачів HTTP — служб 
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– Web – браузер - Opera 11.01; 

– HTTP – сервер – Apache (з набору дистрибутивів Денвер 3); 

– таймер – таймер панелі стану браузера Opera; 

– параметри стеку протоколів TCP\IP – стандартні для операційної системи   

Windows XP; 

– тестова HTTP – сторинка – текстова сторинка (без графіки та елементів керування) 

обсягом 100 кбайт. 

При проведенні експериментального дослідження виконано 500 завантажень тестової 

сторінки. 

Для визначення параметричної функції апроксимації, яка описує залежність  p,rq i , 

був використаний пакет розширення математичної програми Matlab – Curve Fitting Toolbox. 

Як класи параметричних моделей для апроксимації  prq i ,  виступають: 

– поліноміальна модель, ступінь поліному від 1 до 3; 

– експоненціальні моделі; 

– наближення відрізками ряду Фур‘є; 

– наближення функціями Гауса; 

– наближення ступеневими функціями. 

Для визначення вільних параметрів параметричних моделей апроксимації 

використовувався метод найменших квадратів. Критерій якості апроксимації – мінімум 

середньоквадратичного відхилення значень функції апроксимації від середніх значень 

експериментальних даних. 

У результаті проведеного дослідження встановлено, що кращу за критерієм мінімуму 

середньоквадратичного відхилення апроксимацію залежності  prq i , , при фіксованій 

пропускній спроможності, забезпечує поліном третього ступеня 

    pppq 23
,                                                      (6) 

де  ,,,  – параметри функції апроксимації; 

p  – імовірність втрати пакету. 

Результати дослідження впливу імовірності втрати  пакетів у мережі на сприйняття 

якості обслуговування користувачів HTTP – служб при пропускній   спроможності мережі 32, 

64, 128, 256 і 512 кбіт/с наведені на рис. 3. 

 

Рис. 3. Залежність сприйняття якості обслуговування користувачів HTTP – служб від пропускної 

спроможності та імовірності втрати пакету 

 (для текстової HTTP – сторінки обсягом 100 кбайт) 
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У табл. 2 наведені значення параметрів функцій апроксимації та середньоквадратичного 

відхилення (RMSE) для визначеної поліноміальної функції апроксимації та функції 

апроксимації, запропонованої у гіпотезі IQX. Аналіз даних, наведених у таблиці, свідчить, 

що якість апроксимації залежності  prq i ,  за критерієм мінімуму середньоквадратичного 

відхилення, яку забезпечує запропонована у  гіпотезі IQX експоненціальна функція (5), не є 

задовільною. 

 

Висновки 

У статті запропонована імітаційно-натурна модель для визначення сприйняття якості 

обслуговування користувачів HTTP – служб. Основними елементами моделі є імітатор 

глобальних мереж WANem та натурні клієнти і сервери HTTP - служб. 

 Визначена параметрична функція апроксимації сприйняття якості обслуговування в 

залежності від пропускної спроможності мережі та імовірності втрати пакету у мережі при 

завантаженні текстових HTTP – сторінок із використанням браузеру Opera. Перевірка 

гіпотези IQX показала, що сформульоване припущення про експоненціальну залежність між 

PQoS та параметрами мережі не є достовірним для НТТР - служб. Якість апроксимації, яку 

забезпечує запропонована у гіпотезі IQX функція апроксимації, недостатня для інженерного 

використання. 

Запропонована у статті імітаційно-натурна модель, може використовуватись для 

визначення PQoS як цільової функції оптимізації при вирішенні задач керування QoS в 

інформаційно-комунікаційних мережах. Результати, яких дозволяє досягти керування QoS на 

основі PQoS як цільової функції [20], перевищують результати стандартних та відомих 

перспективних методів забезпечення QoS. 
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ОЦІНКА ЗАВАДОСТІЙКОСТІ СИСТЕМ ЗВ'ЯЗКУ З КОДОВИМ 

 РОЗДІЛЕННЯМ КАНАЛІВ НА ОСНОВІ ОРТОГОНАЛЬНОГО БАЗИСУ УОЛША 

У статі розглянуто процес проходження інформації від джерела до отримувача в системі з 

використанням послідовностей Уолша. Описана процедура формування групового сигналу при накладанні 

послідовностей Уолша на початкову інформаційну послідовність, а також процес декодування групового 

сигналу. На цій основі проведена оцінка завадостійкості каналів зв'язку, які використовують ортогональний 

базис Уолша задля багатоканального ущільнення. 

В статье рассмотрен процесс прохождения информации от источника к получателю в системе связи с 

использованием последовательностей Уолша. Описана процедура формирования группового сигнала при 

наложении последовательностей Уолша на исходную информационную последовательность, а также процесс 

декодирования группового сигнала. На этой основе произведена оценка  помехоустойчивости  каналов связи, 

использующих ортогональный базис Уолша для многоканального  уплотнения. 

In the article the information passing process is considered from a source to the recipient in a communication 

network with the use of Walsh sequences. Procedure of grouped signal forming  as imposition of Walsh sequences on 

an initial informative sequence and also process of grouped signal decoding are described. On this basis the 

antijammingness estimation of  channel that use Walsh sequence for multiplex is produced. 

 

Ключові слова:завадостійкість каналів зв’язку, кодове розділення каналів. 

Багато сучасних безпровідних систем телекомунікацій (наприклад, побудовані в 

стандарті CDMA) використовують лінійні сигнали з ущільненням на основі ортогонального 

базису Уолша.  

Проведені на початку 70-х років симпозіуми по застосуванню функцій Уолша 

показали, що ці функції можна ефективно застосовувати для рішення багатьох задач 

управління і зв‘язку [1-5]. В [1-3] детально розглянуто використання функцій Уолша і їх 

комбінацій при побудові багатоканальних систем зв‘язку (формування кодових 

послідовностей, фільтрація і модуляція функцій Уолша, особливості їх застосування в якості 

несучих). Методи використання функцій Уолша при кодуванні сигналів розглянуті в [4].  

Застосування  послідовностей Уолша в технології EV- DO описано в стандарті [5]. 

Проблема оцінки завадостійкості систем зв'язку з кодовим розділенням каналів на 

основі ортогонального базису Уолша набула надзвичайної актуальності в зв‘язку з його 

бурхливим впровадженням в сучасних бездротових технологіях.  

На ортогональний базис покладають забезпечення рішення багатьох задач в 

телекомунікаціях, основними з яких, називають завадостійкість та розділення каналів. Але 

єдиною думки щодо забезпечуваною завадості нема.  

Метою статті є оцінка завадостійкості сигналів з кодовим розділенням каналів на 

основі ортогонального базису Уолша. 

Для дослідження властивостей сигналів на основі ортогонального базису Уолша 

побудована структурно-логічна модель каналу, аналогом якої є схема формування даних за 

технологією  EV - DO (рис.1). 

Від джерела інформації (И), інформаційний потік поступає на згортковий кодер (К), де 

відбувається безперервне кодування  із швидкістю R=1/3. Далі відбувається складання 

отриманої послідовності з однією з 16-ти функцій Уолша (В) і об‘єднання окремих 

кодованих послідовностей в груповий сигнал. Потім відбувається накладення на отриману 

послідовність псевдовипадкової послідовності (ПСП). На останньому етапі груповий сигнал 

модулюється і передається в лінію зв‘язку. 

Сигнал, що приймається, демодулюється, а ПСП „знімається‖, без внесення яких-

небудь змін до прийнятої послідовності символів, виступаючи як інструмент ідентифікації 

потоку даних. На наступному етапі інформаційний потік виділяється з групового сигналу на 

основі множення на присвоєну йому послідовність Уолша (ДУ). 
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Рис. 1. Модель каналу передачі даних, що використовує сигнали на основі  

ортогонального базису Уолша 
 

Далі сигнал поступає на декодер каналу (ДК), після чого приходить до одержувача (П). 

Ортогональний базис Уолша має ряд різних властивостей, які використовуються в 

технології EVDO і інших технологіях безпровідного зв‘язку.Найбільш значима властивість 

ортогонального базису Уолша полягає в можливості багатоканального ущільнення в 

груповий сигнал і подальшої ідентифікації компонент групового сигналу. Ідентифікація 

робиться на приймальній стороні  шляхом визначення знаку „ваги Хеммінга‖ послідовності 

отриманої шляхом складання по модулю 2 прийнятих послідовностей з опорною 

послідовністю Уолша. Отримувана послідовність утворюється на передавальній стороні 

таким чином, що є унікальною. У передавачі системи з технологією EV - DO в груповому 

сигналі послідовності Уолша підсумовуються мажоритарно. 

Приклад мажоритарного підсумовування з 3-ма потоками даних для випадку 

підсумовування 3-х послідовностей Уолша 8-го порядку (складаються послідовності wal(7), 

wal(3), wal(4) з усіма можливими знакозмінами) представлений на рис.2, де Ni - i -й набір зі 

знаком підсумовуваної послідовності,  i  - i -а результуюча послідовність символів. 

№1

+ 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1

+ 1 1 -1 -1 1 1 -1 -1

+ 1 -1 -1 1 1 -1 -1 1

Σ1 1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1     

№2

+ 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1

+ 1 1 -1 -1 1 1 -1 -1

- -1 1 1 -1 -1 1 1 -1

Σ2 1 1 1 -1 1 1 1 -1    

№3

+ 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1

- -1 -1 1 1 -1 -1 1 1

+ 1 -1 -1 1 1 -1 -1 1

Σ3 1 -1 1 1 1 -1 1 1  
№4

+ 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1

- -1 -1 1 1 -1 -1 1 1

- -1 1 1 -1 -1 1 1 -1

Σ4 -1 -1 1 -1 -1 -1 1 -1   

№5

- -1 1 -1 1 -1 1 -1 1

+ 1 1 -1 -1 1 1 -1 -1

+ 1 -1 -1 1 1 -1 -1 1

Σ5 1 1 -1 1 1 1 -1 1    

№6

- -1 1 -1 1 -1 1 -1 1

+ 1 1 -1 -1 1 1 -1 -1

- -1 1 1 -1 -1 1 1 -1

Σ6 -1 1 -1 -1 -1 1 -1 -1  
№7

- -1 1 -1 1 -1 1 -1 1

- -1 -1 1 1 -1 -1 1 1

+ 1 -1 -1 1 1 -1 -1 1

Σ7 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 1   

№8

- -1 1 -1 1 -1 1 -1 1

- -1 -1 1 1 -1 -1 1 1

- -1 1 1 -1 -1 1 1 -1

Σ8 -1 1 1 1 -1 1 1 1  
 

Рис. 2. Мажоритарне підсумовування 3-х послідовностей Уолша 

 

Можна бачити, що в результаті складання отримані 8 унікальних сум. Декодування 

прийнятих послідовностей здійснюється на приймальній стороні шляхом складання по 

модулю 2 прийнятої послідовності з опорною послідовністю Уолша і визначення знаку 
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символу джерела на підставі знаку суми алгебри символів перевірочної послідовності. 

Приклад розрахунку проведений для набору знаків підсумовуваної послідовності Σ3 (рис.3), 

де Σ 3 - прийнята послідовність з наборів рис.2 wal(7), wal(3), wal(4) - опорні послідовності. 

Аналізуючи отриманий результат, можна переконатися в тому, що при складанні унікальної 

суми на приймальній стороні з послідовностями Уолша, отримуємо однозначне визначення 

того, з якими знаками були передані послідовності. 
 

Σ3 1 -1 1 1 1 -1 1 1

wal(7) 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1

Σ(7) 1 1 1 -1 1 1 1 -1  :+4  
Σ3 1 -1 1 1 1 -1 1 1

wal(3) 1 1 -1 -1 1 1 -1 -1

Σ(3) 1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1  :-4  
Σ3 1 -1 1 1 1 -1 1 1

wal(4) 1 -1 -1 1 1 -1 -1 1

Σ(4) 1 1 -1 1 1 1 -1 1  :+4  
 

Рис. 3. Декодування унікальної суми на приймальній стороні 
 

Отже, однією з центральних властивостей послідовностей Уолша є реалізація функції 

ідентифікації абонентів. На основі формування унікальних сум і однозначного їх розділення 

на витікаючі символи. При використанні ортогонального базису Уолша з базою В за 

відсутності помилок  можливо об'єднати в груповий сигнал до N<В-1 інформаційних 

послідовностей, де N - непарне. 

Наступна властивість, яку мають ортогональні базиси системи, - це реалізація функції 

розширення спектру. Ця властивість дозволяє за певних умов підвищувати завадостійкість 

послідовності символів, утворених на основі ортогонального базису Уолша.   

Поняття розширення спектру пов'язане зі збільшенням кількості інформаційних 

символів за рахунок накладення на кожен інформаційний символ блоку з В символів 

ортогонального базису Уолша. 

Звернемося до дискретного каналу з перешкодами, в якому ймовірність помилки 

символу в каналі дорівнює [6] : 

))
4

cos2(1(
2

1
)( 22 

hhPb        (1) 

де  h
2
 – енергетичний параметр, Ф(x)  – функція Крампа. 

Співвідношення (1) відповідає вірогідності помилки сигналів з QPSK маніпуляцією, 

використовуваною в технології EV - DO. 

Залежно від бази сигналів В відбувається збільшення кількості символів, що доводяться 

на один інформаційний символ. 

На рис. 4 наведено графіки, які показують залежність вірогідності помилки передачі 

одного каналу від енергетичного потенціалу в радіолінії при різних базах сигналу, а саме - 

В=2,4,8,16, і для порівняння приведений випадок, коли 1 інформаційний символ 

переноситься 1 канальним символом.  З представлених графіків видно залежність міри 

підвищення завадостійкої від росту значення В. 

При передачі одиничного потоку даних, мінімальна кодова відстань d=В/2, яка визначає 

завадостійкість і визначається як d=2t+1, де t - кількість символів, що виправляються . 

При збільшенні числа потоків, що беруть участь в утворенні групового сигналу, 

коефіцієнт розширення зменшується, і коли він стає менше 2, корегуючи властивості 

ортогонального базису Уолша зникають. Для послідовності Уолша при В=8 результати 

зведено в таблицю 1. 

Таким чином, при непарній кількості каналів N<В/2 коригуюча здатність групового 

сигналу  t≤1, а у разі N> В/2 ортогональний базис Уолша не має властивості підвищення 

завадостійкості. 
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Рис. 4. Залежність ймовірність помилки передачі одного каналу трафіку від 

енергетичного потенціалу в радіолінії при різних базах сигналу. 

-1, 2, 4, 8, 16 
 

Таблиця 1 

Ефективність послідовностей Уолша при різному числі активних абонентів. 
Число 

активних 

абонентів (N) 

Мінімальна 

кодова відстань 

(d) 

К-ть гарантована 

помилок (t), що 

виправляються 

Швидкість 

кодування (R) 

Коефіцієнт 

розширення 

1 4 1 1/8 8 

3 4 1 3/8 8/3 

5 2 0 5/8 8/5 

7 2 0 7/8 8/7 
 

На рис.5 приведені залежності вірогідності помилки від енергетичного потенціалу в 

радіолінії (параметра h
2
). Для порівняння приведені залежності вірогідності помилки, коли 

сигнал передається без використання ортогонального базису Уолша за допомогою BPSK і 

QPSK (позначені як QPSK і BPSK). Як видно з малюнка, властивості завадостійкої сигналів 

без кодування значно поступаються випадку використання ортогонального базису Уолша 

при В=8 і здатності виправляти рівній t=1, при передачі групового сигналу в радіоканалі за 

допомогою  BPSK і QPSK (позначені як QPSK(t=1,8) і BPSK(t=1,8)). В даному випадку 

здатність виправляти t=1 реалізується при швидкостях кодування R=1/8 і R=3/8. 

 
Рис. 5 Залежності вірогідності помилки від енергетичного потенціалу в радіолінії  

 

Характеристики коригуючих властивостей ортогонального базису Уолша для випадку 

В=16, приведена таблиця. 2.  

З порівняння таблиці 1 і 2 можна помітити, що максимальна кількість помилок 

виправляється при непарній кількості каналів визначається як tmax=(dmax-1)/2, де dmax=B/2. 

Отже, чим більше послідовностей Уолша використовуються для формування групового 

сигналу, тим менше стає d і зменшується чинник розширення. 
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Таблиця 2 

Ефективність послідовностей Уолша при різному числі активних абонентів 
Число активних 

абонентів 

Мінімальна кодова 

відстань (d) 

К-ть гарантована 

помилок (t), що 

виправляються 

Швидкість 

кодування (R) 

Коефіцієнт 

розширення 

(К) 

1 8 3 1/16 16 

3 8 3 3/16 16/3 

5 4 1 5/16 16/5 

7 4 1 7/16 16/7 

9 2 0 9/16 16/9 

11 2 0 11/16 16/11 

13 2 0 13/16 16/13 

15 2 0 15/16 16/15 

 

Отже, якщо послідовності Уолша використовуються для ущільнення, то  потрібний 

свідомо такий канал передачі, який би задовольняв досить високим вимогам до достовірності 

  01 tP . 

Висновки.В статті вперше проаналізована завадостійкість групового сигналу, 

створеного підсумовуванням сигналів окремих джерел, та завадостійкість окремих каналів в 

складі групового сигналу, детально проаналізовані основні властивості систем зв‘язку з 

кодовим розділенням на основі ортогонального базису Уолша. Центральною властивістю 

ортогонального базису Уолша є властивість ідентифікації символів, переданих по каналу 

зв‘язку. Розглянуто процедури формування на передавальній стороні послідовність у вигляді 

групового сигналу, виявлені умови, при яких послідовність групового сигналу є унікальною. 

Розглянуто процедури ідентифікації, які здійснюється на приймальній стороні на основі 

складання по модулю 2 прийнятих послідовності з опорною послідовністю Уолша. Розкрито 

особливості визначення значення прийнятого символу по знаку „ваги Хеммінга‖.  

Одночасно ортогональний базис Уолша порядку В реалізує функцію розширення 

спектру і збільшує завадостійкість групового сигналу за умови участі в складанні групового 

сигналу із 2/BN   опорних послідовностей базису. Вперше встановлено межу коригуючих 

можливостей: можна виявляти і виправляти до 2/)12/(  Bt помилок в послідовності з В 

символів. Обґрунтована закономірність, пов‘язана зі зниженням коригуючих властивостей 

послідовностей Уолша зі збільшенням кількості каналів, які об‘єднуються в груповому 

сигналі. Визначено кількісні характеристики цієї закономірності. Подальшим напрямком 

дослідження є вивчення інформаційних властивостей сигнально-кодових конструкцій, в яких 

застосовується завадостійке кодування та розширення спектру ортогональним  

базисом Уолша. 
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УДК 623.592              д. т. н. Шворов С.А. (ВІТІ НТУУ ,,КПІ‖) 

к.т.н. Сілко О.В. (ВІТІ НТУУ,,КПІ‖) 
 

ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ ПОБУДОВИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ 

ТРЕНАЖЕРНИХ СИСТЕМ ІНТЕНСИВНОЇ ПІДГОТОВКИ ОПЕРАТОРІВ АСУ  

ВІЙСЬКОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 
 

В статті розглядаються теоретичні питання та підхід щодо побудови інтелектуальних тренажерних 

систем інтенсивної підготовки операторів АСУ військового призначення. 

 

В статье рассматриваются теоретические вопросы и подходы к построению интеллектуальных 

тренажных систем интенсивной подготовки операторов АСУ военного назначения. 

 

This article describes theoretical questions and approach are examined in relation to the construction of the 

intellectual trainer systems of intensive preparation of operators ACE of military-oriented. 

 

Ключові слова: інтелектуальні тренажерні системи, інтенсифікація підготовки операторів, 

структурний та параметричний синтез, АСУ військового призначення. 
 

Вступ. Як показує практика, ефективне застосування автоматизованих систем 

управління (АСУ) на базі сучасних мереж персональних електронних обчислювальних 

машин (ПЕОМ) одночасно передбачає створення новітніх комп‘ютерних інтелектуальних 

тренажерних систем (ІТС) інтенсивної підготовки операторів та бойових обслуг 

автоматизованих пунктів управління військового призначення. У загальному вигляді ІТС 

являє собою інтегровану експертно-моделюючу систему, за допомогою якої забезпечується 

підготовка фахівців органів управління до необхідного рівня на основі:  

– цілеспрямованого використання знань експертів в області роботи операторів АСУ;  

– імітаційного багатоваріантного моделювання зовнішньої обстановки;  

– діагностики знань, умінь та навиків у операторів по виконанню завдань (НЗ);  

– накопичення даних об‘єктивного контролю і керування навчанням.  

Тільки систематичне проведення комп‘ютерних тренувань забезпечує підготовку 

фахівців до такого необхідного рівня, при якому в процесі виконання поставлених завдань у 

різних умовах обстановки здійснюється максимальна реалізація бойових можливостей 

озброєння і військової техніки.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз існуючого науково-методичного 

апарата побудови тренажерних систем [1–3] показує, що він орієнтований на екстенсивний 

шлях навчання (через збільшення кількості занять та тренувань), який себе практично 

вичерпав. З іншого боку, сучасні інформаційні технології та методики навчання із 

застосуванням ІТС відкривають величезні можливості в сфері інтенсивної підготовки. Про 

це свідчить як закордонний, так і вітчизняний досвід [4, 5]. Тому залишається єдиний 

раціональний шлях – побудова ІТС інтенсивної підготовки операторів АСУ (через 

підвищення якісних характеристик навчання з одночасною мінімізацією матеріальних, 

ресурсних та часових витрат). 

Метою статті є подальший розвиток теоретичних основ побудови  комп‘ютерних ІТС-

інженерної дисципліни, у рамках якої розробляється сукупність методів аналізу та синтезу 

ІТС, що необхідно для обґрунтування раціонального варіанта побудови ІТС інтенсивної 

підготовки операторів АСУ.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Для досягнення мети виникає необхідність 

у вирішенні наступних наукових задач: 
1. Розробка методів та моделей аналізу процесу функціонування комп‘ютерних  

дискретно-керованих ІТС. 

2. Розробка методології структурного та параметричного синтезу комп‘ютерних ІТС й 

організація їх оптимального функціонування в процесі підготовки військових фахівців. 

3. Розробка методичних основ обґрунтування вимог до ІТС на основі запропонованої 

методології їх синтезу. 



Збірник наукових праць ВІТІ НТУУ „КПІ‖ № 1 – 2011 

════════════════════════════════════════════════════════ 

 180 

4. Розробка методичних принципів побудови та математичних основ організації 

функціонування ІТС і їх основних елементів, що забезпечить реалізацію запропонованих до 

них вимог.  

При вирішенні першої наукової задачі визначається: мета функціонування ІТС і задачі 

розв‘язані нею; умови функціонування ІТС у процесі інтенсивної підготовки обслуг.  

У загальному випадку мірою ефективності дій осіб бойових обслуг органів управління є 

величина (Р), що характеризує ступінь реалізації бойових можливостей озброєння і 

військової техніки зі знищення цілей з урахуванням їх важливості: 

,

1

1

i

i

o

n

i

i

p

n

i

i

Mv

Mv

P







                                                                          (1) 

де 
ioM – математичне очікування кількості знищених цілей і-го типу при повній реалізації 

бойових можливостей ОВТ;  

ipM  – математичне очікування кількості знищених цілей і-го типу, з урахуванням 

прийнятих рішень особами бойових обслуг органів управління; 

n – кількість типів цілей;  

iv  – важливість цілей і-го типу [6]. 

У загальному випадку постановка проблеми ІТС інтенсивної підготовки операторів 

АСУ зводиться до наступного: необхідно знайти з множини можливих варіантів (Х) такий 

варіант побудови ІТС (х), при якому забезпечується інтенсивна підготовка бойових обслуг  

до необхідного (максимально можливого) рівня (Р) з мінімальними фінансовими (С) і 

часовими (Т) витратами.  

Формальна постановка наукової проблеми може бути представлена у вигляді рішення 

трикритеріальної задачі: 

  
                  

XxXxXx
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 .min,min,max     (2) 

 

Як видно з (2) усі критерії мають суперечливий характер і знайти оптимальний варіант 

побудови ІТС, що задовольняє всім зазначеним вище умовам, украй складно. Без розробки 

теоретико-концептуальних основ побудови таких систем, що включають створення методів 

оптимізації структури і параметрів  ІТС, вирішення зазначеної проблеми неможливе.  

Основні поняття теорії побудови ІТС базуються на категоріях загальної теорії систем. 

При цьому спільність понять теорії систем виявляється в конкретній предметній сфері, в 

тому числі й стосовно інтелектуальних комп‘ютерних тренажерних систем. У якості 

основних елементів ІТС будуть виступати комп‘ютерні тренажери як сукупність засобів, що 

забезпечать, поряд з підготовкою осіб, які приймають рішення, також злагодженість бойових 

обслуг на основі виконання навчальних завдань. При цьому ІТС являє сукупність 

інтелектуальних комп‘ютерних тренажерів і комплексів, об‘єднаних ієрархічними, 

інформаційними, керуючими зв‘язками, де кожний елемент спрямований на досягнення 

загальної мети – забезпечення необхідного рівня навченості операторів АСУ (бойових 

обслуг). При створенні ІТС необхідно визначити її структуру і номенклатуру алгоритмів, які 

найкраще відповідають призначенню системи. Щоб вирішувати такого роду прикладні 

задачі, необхідно мати у своєму розпорядженні знання про ефективність різних способів 

структурної організації тренажерної системи й методів керування процесами її 

функціонування. Властивості і закономірності динамічного функціонування, які мають місце 

у комп‘ютерних мережах з різною організацією у ході підготовки бойових обслуг, складають 

предмет теорії побудови ІТС. Її основними задачами є аналіз і синтез інтелектуальних 

тренажерних систем. Для задач першої групи – аналізу ІТС – характерні такі два етапи 
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проведення досліджень.  

На першому етапі необхідно побудувати концептуальну модель функціонування ІТС, 

а на другому етапі, на базі прийнятої концептуальної моделі, будується математична модель 

динамічного дискретно-керованого процесу, у якому: об‘єктом керування є оператори АСУ; 

керованими параметрами – показники якості діяльності тих, кого навчають; керуючими 

впливами – навчально-інформаційні моделі, сформовані інтелектуальними тренажерами; 

алгоритмом керування процесом навчання – алгоритм зміни параметрів навчально-

інформаційного середовища відповідно до рівня підготовки операторів АСУ. Також 

розробляється система показників і методика оцінки ефективності інтелектуальних 

тренажерних систем. Результатом аналізу, проведеного в рамках теорії побудови ІТС, є 

моделі процесів їх функціонування і закономірності, що властиві цим процесам та системі 

взагалі. У цьому – пізнавальна цінність аналізу. Прикладна його цінність обумовлена 

використанням результатів для постановки задачі синтезу. 

У другій групі задач теорії побудови інтелектуальних тренажерних систем однією з 

основних є задача їх оптимального синтезу, яка спрямована на вибір способу побудови 

системи, що найкраще пристосована для виконання заданих функцій. Вихідними в задачі 

синтезу є такі дані:  

– функції та завдання системи;  

– перелік обмежень на характеристики системи (тимчасові, ресурсні);  

– критерій ефективності, що встановлює спосіб оцінки якості системи в цілому.  

Виходячи з цих відомостей, необхідно визначити структуру системи, параметри 

елементів і стратегію керування процесами, що повинні задовольняти заданим обмеженням і 

бути оптимальними щодо змісту критеріїв ефективності.  

Процедура синтезу ІТС поділяється на процедури структурного і параметричного 

синтезу. Метою структурного синтезу є визначення структури побудови системи: типу 

підсистем, склад елементів і зв‘язків між ними. Параметричний синтез полягає у визначенні 

оптимальним способом технічних характеристик підсистем та основних елементів при 

фіксованій структурній схемі системи.  

Задача синтезу оптимальної структури розглядається як задача  визначення 

оптимального відображення множини виконуваних функцій ІТС на множину її 

взаємозалежних елементів. Відповідно розробляються методи оптимального планування 

тренувань та керування інтелектуальними тренажерами як процесу організації оптимального 

функціонування  динамічної дискретно-керованої системи.  

Методика вирішення задачі параметричного синтезу включає такі основні етапи. По-

перше – визначаються показники ефективності кожного з варіантів побудови ІТС на 

множині умов функціонування системи для вибору найкращих з них. На другому етапі 

методики вирішується задача класифікації ситуацій за ознакою задоволення прийнятим 

обмеженням. Під ситуацією в багатомірному факторному просторі розуміється варіант 

рішення, а також варіант умов його реалізації. Для кожної точки ситуації робиться 

розрахунок показників ефективності і порівняння отриманих значень з припустимими. Для 

звуження множини варіантів рішень на третьому етапі застосовується принцип оптимізації 

по Парето, що виділяє припустиму Парето-ефективну множину рішень [7]. Подальше 

звуження множини варіантів рішень пов‘язане з концептуальним вибором такого варіанта 

побудови ІТС із всієї множини, який забезпечує достатньо високий (необхідний) рівень 

показників цільової та економічної ефективності. При цьому оптимальне рішення дозволяє 

визначити діапазон припустимих значень параметрів інтелектуальної тренажерної системи, 

що забезпечує підготовку військових фахівців до необхідного рівня з виконання поставлених 

завдань. Методичні основи обґрунтування вимог до ІТС базуються на методології їх синтезу 

і включають вирішення третьої групи задач: моделювання динаміки зміни рівня навченості в 

процесі підготовки операторів АСУ та згідно з отриманими показниками цільової та 

економічної ефективності – формулюються вимоги до побудови ІТС. При цьому 

обґрунтовуються вимоги до експертних підсистем об‘єктивного контролю, планування та 
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керування  навчально-інформаційним середовищем, а також вимоги до експертно-

моделюючих підсистем імітації дій противника та своїх військ, апаратних і програмних 

засобів всіх підсистем ІТС.  

Четверта група задач передбачає розробку технічних принципів побудови ІТС, тобто 

технічні рішення, що забезпечать реалізацію обґрунтованих вимог до них. З концептуальної 

точки зору ІТС являє собою інтегровану експертно-моделюючу систему, яка спочатку вивчає 

навчальні завдання, а потім за допомогою електронного інструктора на етапі первинної 

підготовки навчає операторів АСУ виконанню цих завдань. В міру набуття необхідних умінь 

і навичок роботи інформаційна підтримка електронного інструктора скорочується. Також 

вирішуються питання створення дослідних підсистем ІТС: моделювання дій противника; 

сполучення та обміну тренажерною інформацією; моделювання дій своїх військ (озброєння й 

військової техніки) та оцінки ефективності дій бойових обслуг; об‘єктивного контролю та 

керування процесом навчання [7, 8]. За допомогою дослідних імітаційних моделей ІТС 

забезпечується: оптимальне планування кількості навчальних завдань; визначення 

оптимальних дій противника; імітаційне моделювання й оцінка ефективності прийнятих 

рішень операторами АСУ; оптимальне планування та управління ходом комп‘ютерних 

тренувань. Практична перевірка зазначених дослідних підсистем та математичних 

імітаційних моделей була проведена в навчально-тренувальних центрах підготовки 

військових фахівців та в ході КШН. Як показують результати досліджень, використання 

запропонованих моделей інтенсивного навчання забезпечує підвищення до необхідного 

рівня навченості бойових обслуг при мінімальних витратах матеріальних засобів і коштів. 

Висновок. Таким чином, розглянуті теоретичні питання побудови та раціональної 

організації функціонування інтелектуальних тренажерних систем спрямовані на вирішення 

науково-практичної проблеми – створення ІТС інтенсивної підготовки операторів АСУ 

військового призначення, що дозволяє підвищити якісні характеристики рівня підготовки 

операторів з одночасною мінімізацією матеріальних, ресурсних та часових витрат. 
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ПАМ’ЯТКА ДЛЯ АВТОРА 

Рукопис статті потрібно подавати разом із зазначеними нижче документами на 

українській мові: 

– актом експертизи (1 примірник); 

– випискою із протоколу засідання кафедри (відділу), у якій повинна бути обґрунтована 

необхідність опублікування статті, як наукової праці, що містить нові наукові результати; 

– рецензіями (зовнішньою або внутрішньою) – за підписом провідного ученого, який 

працює в даному напрямку досліджень; 

– довідкою про автора (авторів); 

– квитанцією про сплату за опублікування статті від ФЕВ інституту (для авторів 

зовнішніх організацій). 

Рукопис подається у двох видах: на 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 № 109 навчальний 

відділ 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. До статті додається окремим електронним файлом 

прізвище, ім’я та назва статті (перекладені на англійську мову). 

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 надання статей– naukaviti@gmail.com. 

http://www.viti.kpi.ua/nauka.php

